
 1  

 



 2  

- zadávací list -  



 3  

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá hospodařením obce Libchavy v letech 2005 - 2007. 

Teoretická část shrnuje nejpodstatnější poznatky z oblasti fungování a hospodaření 

obce. Praktická část obsahuje analýzu stavu obecního hospodaření v oblasti 

rozpočtových příjmů a výdajů. Na základě předchozích poznatků jsou formulovány 

návrhy na zlepšení financování obce a zhodnocení jejich přínosů. 

Abstract 

This thesis deals with money management in municipality Libchavy in years 2005 - 

2007. Its theoretical part sums sup the most important pieces of knowledge concerning 

municipality functioning and money management of municipality. The practical part 

comprises the analyses of the status of municipality money management in the field of 

budget receipts and budget expenditures. In terms of previous pieces of knowledge, 

there are defined proposals for improving money management and contribution of 

municipality. 
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ÚVOD  

V České republice je obec základní jednotkou veřejné správy a samosprávy. Tvoří 

územní celek, který je vymezen jedním nebo více katastrálními územími. Hospodaření 

obcí je vázáno na rozpočet, který je zařazen do soustavy veřejných rozpočtů. Největší 

část příjmů plyne do rozpočtů obcí v podobě daňových příjmů a dotací. Výdajová část 

rozpočtů obcí je zatěžována rostoucími náklady na provoz, zvyšování cen energií a 

materiálů. Díky tomuto faktu dochází ke snižování peněžních prostředků určených na 

investiční rozvoj.  

Obce hledají finanční zdroje pro svůj potřebný rozvoj v různých dotačních programech. 

Se vstupem České republiky do Evropské unie se obcím otevřel nový přístup ke 

značným finančním zdrojům ze strukturálních fondů a k dalším prostředkům z rozpočtu 

Evropské unie, které jsou určeny k financování vybraných aktivit. Čerpání dotací 

z Evropské unie je však nejen pro menší obce velmi obtížné. 

Cílem této diplomové práce je na základě teoretických a praktických poznatků provést 

analýzu hospodaření Obecního úřadu v Libchavách. Analýza je provedena v letech 2005 

až 2007. Na základě výsledků této analýzy jsou zhodnoceny a navrženy taková opatření, 

které povedou ke zlepšení finančního hospodaření obecního úřadu.  

Teoretická část obsahuje právní vymezení obcí, jejich orgány, činnost a principy 

fungování. Jsou vysvětleny principy municipálního finančního systému, municipální 

rozpočet a jeho struktura, podrobně rozepsány výdaje a příjmy municipálního rozpočtu. 

Nadále pak popsány základní informace o financování z fondů Evropské unie. 

Praktická část je zaměřena na detailní rozbor příjmové a výdajové stránky rozpočtu 

obce Libchavy. Analýza příjmů vychází ze základního členění na daňové, nedaňové, 

kapitálové a dotace. Každou skupinu zastupuje několik položek, které svým objemem 

mají své specifické postavení. Analýza výdajů vychází též ze základního členění, a to na 

výdaje běžné a kapitálové.  
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V závěru této práce je provedeno zhodnocení hospodaření obecního úřadu a poskytnutí 

několika návrhů, jak zlepšit finanční hospodaření Obecního úřadu v Libchavách ( jako 

např. efektivnější uložení peněz či využití čerpání dotací z fondů Evropské unie).  

Určujícími podklady se staly rozpočty zkoumaných let, nadále pak rozvaha a výkaz 

zisku a ztrát konkrétních let, účetní podklady a také osobní konzultace s pracovníky 

obecního úřadu. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1 Obec 

Postavení obcí je vymezeno zákonem č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Tento 

zákon upravuje např. práva a povinnosti obce, orgány obce, rozsah majetku a způsob 

hospodaření s majetkem obce, vztah mezi obcí a státem, sdružování obcí, atd. 

Obec je základní jednotkou veřejné správy a samosprávy. Území obce je vymezeno 

jedním nebo více katastrálními územími. 

Obec je veřejnoprávní korporací. Obec má vlastní majetek. V právních vztazích 

vystupuje svým jménem a nese odpovědnost, která vyplývá z těchto vztahů. 

1.1 Orgány obce a jejich činnost1 

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce. Obec je navenek reprezentována 

starostou, který stojí v čele obecního úřadu. Dalšími orgány jsou např. rada obce a 

zvláštní orgány obce.  

Obec v rámci své samostatné působnosti spravuje sama záležitosti, které jsou v jejím 

zájmu a v zájmu jejích občanů, pokud je nespravuje kraj. Obecní úřad zároveň v rámci 

přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu vyplývajícím ze zákonů, 

přičemž některé obce mají některé působnosti přenesené působnosti nejen pro vlastní 

území, ale i pro území širšího správního obvodu. 

                                                 
1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec 
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Zastupitelstvo obce 

V oblasti samosprávy je zastupitelstvo hlavním samosprávným orgánem. Rozhoduje 

usnesením a může přijímat obecně závazné vyhlášky. Zastupitelstvo nadále rozhoduje 

ve věcech samostatné působnosti obce. Např. schvalování programu rozvoje obce, 

územního plánu obce, rozpočtu obce, závěrečného účtu obce, zřizování peněžních fondů 

obce, vyhlašuje místní referendum, volí či odvolává z funkce starostu, místostarostu, 

atd. 

Rozhodnutí zastupitelstva vykonává rada obce. Obecní samospráva rozhoduje např. o 

opravě a výstavbě chodníků, komunikací, veřejného osvětlení, rozhlasu, autobusových 

zastávek, hřiště, atp. Zřizuje základní školu, školky a další obecní organizace. 

Zastupitelstvo obce je tvořeno ze zástupců volených občany příslušné obce. Zasedání 

obecního zastupitelstva jsou veřejná. Počet členů zastupitelstva je stanoven dle počtu 

obyvatel a velikosti územního obvodu obce.  

Tabulka 1: Počet členů v Zastupitelstvu dle počtu obyvatel obce 

Počet obyvatel Počet členů v Zastupitelstvu 

do 500 obyvatel 5 až 15 členů 

nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů 

nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů 

nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů 

nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů 

nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů 

  Zdroj: zákon č.128/2000 Sb., O obcích. 

Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti obce. Při 

výkonu samostatné působnosti se odpovídá obecnímu zastupitelstvu. Obecní rada 

nerozhoduje v oblasti přenesené působnosti obce, protože není orgánem státní správy, s 

výjimkou vydávání obecně závazných vyhlášek. Při tomto výkonu přenesené 

působnosti je odpovědna krajskému úřadu.  
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Obecní rada je tvořena starostou, zástupcem či zástupci dalších radních, kteří jsou 

voleni obecním zastupitelstvem z řad jeho členů. Počet členů obecní rady musí být vždy 

lichý, při čemž nejméně má pět a nejvýše jedenáct členů. Tento počet nesmí být vyšší 

než jedna třetina členů obecního zastupitelstva.  

V obcích, kde obecní zastupitelstvo má méně než 15 členů se obecní rada nevolí a 

úkoly, které by jinak plnila, zabezpečuje starosta. Zasedání obecní rady jsou na rozdíl 

od zasedání obecního zastupitelstva neveřejná. Obecní rada se schází podle potřeby a 

usnáší se většinou hlasů svých členů. 

Starosta2 

Starosta zastupuje obec navenek. Starostu volí do funkce zastupitelstvo obce z řad 

svých členů.  

Starosta například odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za 

uplynulý kalendářní rok; plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a 

ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních 

předpisů; může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon 

přenesené působnosti v určitých věcech; může požadovat po Policii České republiky 

spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; odpovídá za 

informování veřejnosti o činnosti obce; zabezpečuje výkon přenesené působnosti v 

obcích, kde není tajemník obecního úřadu; rozhoduje o záležitostech samostatné 

působnosti obce svěřených mu radou obce; atd. 

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje 

spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce, atd. 

Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen 

nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta. 

Místostarostu určilo zastupitelstvo obce k zastupování starosty. Pokud zastupitelstvo 

obce neurčilo místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z 

                                                 
2 Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 103. 
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funkce odvolán či se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce 

výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce. 

Obecní úřad3 

Obecní úřad je tvořen starostou, místostarostou, tajemníkem obecního úřadu, je-li tato 

funkce zřízena, a zaměstnanci obce, kteří jsou zařazení do obecního úřadu. V čele 

obecního úřadu stojí starosta. 

Rada obce může zřídit (pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu) odbory a 

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

Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo 

obce nebo rada obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Obecní úřad 

vykonává přenesenou působnost podle zákona č. 128/2000, Sb. o obcích, § 61 odst. 1 

písm. a) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce. 

1.2 Samostatná a přenesená působnost obce 

Samostatná působnost 

Obec spravuje své záležitosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů mohou do této 

samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a to takovým 

způsobem, který stanoví zákon. 

„Při vydávání obecně závazných vyhlášek se musí obec řídit zákony a právními 

předpisy vyšší právní síly, v ostatních záležitostech se pak řídí jinými právními předpisy 

vydanými na základě zákona.  

Do samostatné působnosti patří záležitosti, které se týkají zájmů obce a jejich občanů. 

V souladu s vymezením samostatné působnosti vytváří obec podmínky pro zajištění 

sociální péče a uspokojování potřeb svých občanů. Aby obec zajistila požadované 
                                                 
3 Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 109. 
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služby v dostatečném rozsahu, může zakládat právnické osoby a organizační složky 

obce (instituce bez právní subjektivity).  

Nedílnou součástí samostatné působnosti je právo mít vlastní majetek a samostatně 

s ním hospodařit. Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně. Obec je 

povinna pečovat o svůj majetek a povinně vede jeho evidenci. Majetek musí být 

chráněn před zničením, poškozením nebo odcizením. Před neoprávněnými zásahy musí 

včas uplatňovat právo na náhradu škody. Musí sledovat, zda dlužníci řádně plní své 

závazky, aby nedošlo k promlčení, nebo zániku vyplývajících práv.  

Obec se může zaručit za závazky fyzických a právnických osob, v němž její účast spolu 

s jinou obcí, krajem nebo státem přesahuje 50 %. 

Obce mohou při výkonu samostatné působnosti spolupracovat nejen mezi sebou, ale 

také s fyzickými a právnickými osobami. Spolupráci mezi obcemi lze uskutečnit dvěma 

způsoby.  

Smlouva uzavřená mezi dvěma nebo více obcemi ke splnění určitého úkolu se uzavírá 

na dobu určitou nebo neurčitou. Musí být předem schválena zastupitelstvy obcí. 

Majetek získaný společnou činností obcí se stává spoluvlastnictvím všech účastníků 

smlouvy. 

Obce mohou vytvářet dobrovolné svazky za účelem ochrany a prosazování svých 

zájmů. Dobrovolný svazek obcí je právnickou osobou.“4 

                                                 

4 KOPŘIVOVÁ, J. Návrh na zlepšení hospodaření obce Hrušovany u Brna. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007. 82 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Eva Lajtkepová, 

Ph.D., str.15,16. 
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Přenesená působnost 

„Přenesená působnost obcí je decentralizovaná státní správa svěřená obcím. Obec 

pomáhá státu ve výkonu jeho působnosti, přičemž se musí řídit pokyny státních orgánů. 

Je stanoveno, že obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené 

působnosti. Velikost příspěvku je stanovena zákonem o státním rozpočtu. Jedná se 

pouze o příspěvek, nejedná se o úplnou úhradu vynaložených nákladů. Část nákladů, 

které dotace nepokryje, musí obec hradit ze svých příjmů. Rozsah samostatné 

působnosti se dělí do tří stupňů.  

I. stupeň přenesené působnosti má základní rozsah. Je veřejnoprávní povinností obce 

vykonávat tento díl místní státní správy. 

II. stupeň přenesené působnosti představují pověřené obecní úřady. Vedle základního 

rozsahu přenesené působnosti vykonávají jim svěřenou zvláštními zákony přenesenou 

působnost podle určitého prováděcího právního předpisu. 

III. stupeň přenesené působnosti zaštiťují obce s rozšířenou působností. Vedle 

základního rozsahu přenesené působnosti a vedle přenesené působnosti II. stupně 

obecní úřady vykonávají v rozsahu jim svěřeném zvláštními zákony přenesenou 

působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem.  

Menší obce často hůře zvládají úkoly nabyté přenesenou působností, nebo je zvládají 

méně efektivně. Příčinou je neprofesionální rozhodování a nakládání s finančními 

prostředky.Ve větších celcích je zpravidla dosahováno větší efektivnosti.  

 Tento problém se řeší slučováním malých obcí, nebo sdružováním obcí. Obce mohou 

mezi sebou uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci vedoucí ke splnění konkrétního 

úkolu.“5 

                                                 
5 KOPŘIVOVÁ, J. Návrh na zlepšení hospodaření obce Hrušovany u Brna. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007. 82 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Eva Lajtkepová, 
Ph.D., str.16,17. 
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2 Finanční hospodaření municipalit 

Municipality zabezpečují mimo jiné také úkoly ekonomické povahy. Tyto úkoly jsou 

velmi důležité, protože se podílejí velkou měrou na zajišťování potřeb veřejné 

ekonomiky. Velmi důležitým nástrojem financování potřeb veřejné ekonomiky je 

soustava veřejných rozpočtů.  

Hospodaření financování potřeb municipalit je nedílnou součástí celkového finančního 

systému v dané zemi.  

2.1 Principy municipálního finančního systému6 

Principy municipálního finančního systému jsou následující: 

a) Konzistence místního finančního systému s veřejnými financemi, s obecně 

vytyčenými cíli fiskální politiky. Municipální finanční systém by měl být 

v souladu s celkovým systémem veřejných financí. Měl by respektovat 

obecné tendence ve vývoji veřejné ekonomiky. A municipální zdanění by 

mělo respektovat obecně přijaté daňové zásady, ovšem s ohledem na zásadu 

prospěchu ze zdanění.  

b) Určitý stupeň municipální autonomie a odpovědnosti, určitý stupeň 

finanční soběstačnosti. Při rozhodování o finanční stránce hospodaření by 

měla mít municipalita určitý stupeň autonomie a odpovědnosti za 

hospodaření s ohledem na význam a posilování místní a územní samosprávy. 

Posilování územní samosprávy vyžaduje, aby byl municipalitám vymezen 

větší okruh daní a ostatních příjmů, které přímo plynou do municipálního 

rozpočtu a samy mohou některé druhy příjmů bezprostředně ovlivňovat.  

                                                 
6 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy. Praha: Victoria Publishing a.s., 1995. 268s. ISBN 80-

7187-024-2, str.59 
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Ukazatelé fiskální autonomie a decentralizace 

Nejčastěji se používají následující ukazatele pro měření stupně autonomie 

municipální vládní úrovně: 

• Ukazatel procentuálního podílu vlastních municipálních daní a podílu 

na daních z celkových příjmů municipálních rozpočtů. 

• Ukazatel procentuálního podílu municip. daní a všeobecných dotací 

na celkových příjmech municipálních rozpočtů. Ukazatel ukazuje 

objem  zdrojů, které municipalita může dle pravomoci volně využívat. 

• Ukazatel procentuálního podílu municipálních daní a všeobecných 

dotací na celkových municipálních výdajích. 

c) Průhlednost finančního systému hospodaření municipalit. Pro tento systém 

musí být hospodaření průhledné, jednoduché a jasně pochopitelné. 

d) Stabilita. Municipální fin. systém by měl být stabilní v delším časovém 

období. Nemělo by docházet k častým změnám v daňovém určení a 

k výrazným změnám v daňových sazeb. Daňové příjmy rozpočtů by měly být 

stabilní, a to i se zřetelem stabilní daňové základny, která zabezpečuje stabilní 

daňový výnos. 

e) Účinnost municipálního finančního systému je spjata s efektivním využitím 

alokační funkce s veřejných financí na municipální úrovni. Tento systém by 

měl podporovat výkonnost municipální ekonomiky a ovlivňovat efektivní 

alokaci zdrojů jak ve veřejné ekonomice, tak i v soukromém sektoru. 

f) Administrativní nenáro čnost municipálního finančního systému znamená, 

že by tento sytém měl minimalizovat náklady na výběr a správu příjmů, 

protože o tyto náklady se zmenšují výdaje do veřejného sektoru. 
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Tyto jednotlivé principy municipálního fin. systému spolu úzce souvisejí, avšak 

intenzita působení může být různá. Přesto municipální fin. systém by měl využívat 

optimálně jednotlivé funkce veřejných financí a napomáhat k hospodárnému a 

efektivnímu využití finančních zdrojů (v soustavě veřejných rozpočtů). 

2.2 Municipální rozpočet a jeho struktura 

„Nejdůležitější součástí municipálního finančního systému je municipální rozpočet. 

Struktura municipálního systému ovlivňuje i majetek municipality a způsob, jakým se 

s ním hospodaří.“7 

Municipální rozpočet je decentralizovaný peněžní fond. Je důležitým nástrojem pro: 

prosazování lokálních zájmů a preferencí obyvatelstva; financování potřeb veřejné 

ekonomiky na municipální úrovni; a realizaci koncepce místní územní samosprávy.  

Z účetního hlediska je municipální rozpočet bilancí. Bilancuje příjmy a výdaje. 

Sestavuje se dvojím průřezem jako běžný a kapitálový rozpočet.  

Struktura municipálního rozpočtu 

Na jedno rozpočtové období se sestavuje běžný rozpočet jako bilance běžných příjmů a 

běžných výdajů. Běžné příjmy a výdaje se vztahují k rozpočtovému roku. Jde o 

příjmové a výdajové transakce – každoročně se opakují.  

„Příjmy a výdaje, které se týkají období delšího, než je rozpočtový rok, se zachycují 

v kapitálovém rozpočtu.“8 

Běžný rozpočet se sestavuje jako vyrovnaný. Za vyrovnaný rozpočet se považuje ten 

rozpočet, který má běžné příjmy rovny běžným výdajům. Pokud jsou běžné příjmy větší 

než běžné výdaje, je rozpočet přebytkový. Pokud je tomu naopak a běžné příjmy jsou 

                                                 
7 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy. Praha: Victoria Publishing a.s., 1995. 268s. ISBN 80-

7187-024-2, str.63. 
8 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy. Praha: Victoria Publishing a.s., 1995. 268s. ISBN 80-

7187-024-2, str.68 
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menší než běžné výdaje, je rozpočet schodkový. 

Kapitálový rozpočet je vyrovnaný v tom případě, pokud jsou výdaje rovny příjmům, 

včetně přebytku běžného rozpočtu. Pokud jsou výdaje menší, je rozpočet přebytkový. 

Pokud jsou výdaje větší, je rozpočet deficitní. 

 

Tabulka 2: Schéma běžného rozpočtu 

BĚŽNÝ ROZPOČET 

PŘÍJMY VÝDAJE 

- daňové - svěřené daně - mzdy a platy 

 - sdílené daně - povinné pojistné za zaměstnance 

 - místní poplatky - materiálové 

 - správní poplatky - energie 

- nedaňové - poplatky za služby - nájemné 

 - příjmy z pronájmu majetku - sociální dávky 

 - příjmy od O.S., P.O. - výdaje na municipální podniky 

 - evid. uživatelské poplatky - sankce za porušení rozpočtové kázně 

- zisk obecních podniků - placené pokuty 

- dividendy z akcií, přijeté úroky - placené úroky 

- transfery - účelové dotace - ostatní (dary) 

 - neúčelové dotace - dotace vlast. O.S. a jiným subjektům 

  - neinvestiční příspěvky P.O. 

  - výdaje na sdruž. neinvest. prostředků  

Poznámka: O. S. – organizační složky, P. O. – příspěvkové organizace. 

Zdroj: Žehrová, J. Finance municipalit. 2006, str. 30. 
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Tabulka 3: Schéma kapitálového rozpočtu 

Poznámka: O. S. – organizační složky, P. O. – příspěvkové organizace. 

Zdroj: Žehrová, J. Finance municipalit. 2006, str. 31. 

 

Vztahy mezi běžným a kapitálovým rozpočtem lze znázornit takto: 

Schéma 1: Vztah mezi běžným a kapitálovým rozpočtem 

                 
Zdroj: PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy. 1995, Str.69. 

KAPITÁLOVÝ ROZPO ČET 

PŘÍJMY VÝDAJE 

- z prodeje majetku - mov. dl. majetku - na pořízení hm. a nehm. majetku  

 - nemov. dl. majetku - na nákup cenných papírů 

- z prodeje akcií a majetkových podílů 
- na kap. poskytnuté dotace  O.S. 
a různým subjektům 

- kapitálové transfery - účelové - na investiční příspěvky P.O. 

 - neúčelové 
- na investiční půjčky poskytnuté 
různým subjektům 

- přijeté úvěry  - splátky úvěrů 

- příjmy z emise komunálních obligací  

- přijeté splátky půjček  
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Rozpočet obce i města je základem finančního hospodaření municipalit. Sestavuje se na 

jeden kalendářní rok a vyjadřuje ekonomickou soběstačnost samosprávných územních 

celků. 

Municipální rozpočet obsahuje příjmy a výdaje spojené s činností samosprávy (zčásti i 

s výkonem státní správy v rámci přenesené působnosti), finanční vztahy k veřejné 

ekonomice, k podnikatelským subjektům a ke státnímu rozpočtu republiky. 
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3 Výdaje municipálního rozpočtu 

„Veřejné výdaje jsou všechny prostředky, které se vydávají v rámci státu, regionu či 

obce (včetně výdajů soukromých subjektů) na zajišťování veřejných statků, tj. jak na 

produkci či nákup určitých služeb, tak zboží pro obyvatelstvo.“9 

„Podíl výdajů územních rozpočtů na celkových výdajích rozpočtové soustavy je různý. 

Závisí nejen na rozsahu rozpočtových příjmů, ale i na rozsahu odpovědnosti 

samosprávných územních celků na zajišťování veřejných služeb.“10 

3.1 Rozdělení veřejných výdajů11 

Veřejné výdaje dohromady představují významné nástroje pro ovlivňování celonárodní 

ekonomiky, rozsahu a struktury veřejného sektoru, proporcí mezi veřejným sektorem a 

soukromým sektorem a ekonomické situace různých subjektů. 

Z užšího hlediska lze dělit veřejné výdaje na produkci a nákup veřejných statků a na 

transfery (zejména na sociální potřebu). 

Z pohledu širšího hlediska mezi veřejné výdaje lze zahrnovat i výdaje některých 

privátních organizací, které musí vynaložit na základě určitého rozhodnutí některé 

vládní úrovně s cílem zajistit nebo zlepšit poskytování veřejných statků. 

Výdaje místního rozpočtu lze členit na výdaje běžné a kapitálové. Z běžných výdajů se 

financují běžné potřeby v příslušném rozpočtovém roce. Kapitálové výdaje slouží 

k financování dlouhodobých, zejména investičních potřeb, přesahující jedno rozpočtové 

období. 

                                                 
9 PILNÝ, Jaroslav. Veřejné finance II. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. 114 s. ISBN 80-7194-649-

4. str. 5. 
10 MARKOVÁ,Hana. Finance obcí, měst a krajů. Praha: Orac, s.r.o., 2000. 190 str. ISBN 80-86199-23-1. 
11 PILNÝ, Jaroslav. Veřejné finance II. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. 114 s. ISBN 80-7194-649-

4. 
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Výdaje místního rozpočtu také můžeme členit na výdaje plánované a neplánované. 

Mezi plánované výdaje patří ty, které se dají téměř přesně stanovit. Například lze uvést 

výdaje na provoz obecního úřadu, provoz škol, atp. Neplánovanými výdaji se rozumí ty 

výdaje, které mají zpravidla nahodilý charakter a vyskytnou se během rozpočtového 

období. Jako příklad neplánovaných výdajů lze uvést sankční výdaje (např. za porušení 

rozpočtové kázně). 

3.2 Funkce veřejných výdajů 

Veřejné výdaje se významných způsobem podílejí na plnění základních fiskálních 

funkcí státu. Mezi tyto funkce patří funkce alokační, redistribuční a  stabilizační. 

Alokační funkce veřejného sektoru je proces, kde jde zejména o vhodnou alokaci 

finančních prostředků do těch veřejných rozpočtů, které jsou nejblíže občanům. Z této 

pozice je poté možno co nejefektivněji a nejrychleji zajistit produkci potřebných 

veřejných statků v požadovaném množství, požadované struktuře a požadovaném čase. 

Redistribuční funkce spočívá v přesunu finančních prostředků, dalších zdrojů rozpočtů 

a kompetencí vyšších vládních úrovní do rozpočtů a kompetencí těch rozpočtů a orgánů, 

z nichž se přímo realizuje a financuje zajišťování veřejných statků pro obyvatelstvo. 

Tyto změny jsou prováděny prostřednictvím fiskálních nástrojů (např. daně, ceny 

některých statků, transfery). Výdaje mají podobu především různých sociálních dávek a 

výpomocí pro obyvatelstvo. Tato forma inklinuje k tomu, že neustálým zvyšováním 

poskytovaných dávek je obec nucena čerpat prostředky i návratným způsobem. Obec se 

zadlužuje, aniž by to obci přinášelo ekonomický efekt.  

Stabilizační funkce usměrňuje výdaje z veřejných rozpočtů na produkci a nákup 

veřejných statků tak, aby to příznivě ovlivnilo zaměstnanost v regionech a jejich 

celkový ekonomický a sociální rozvoj. 
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3.3 Velikost veřejných výdajů 

Protože jsou finanční prostředky na veřejné výdaje čerpány z příjmů veřejných 

rozpočtů, je tendence jejich nadměrného zvyšování. Mělo by platit, že velikost 

veřejných výdajů na jednotlivých vládních úrovních je dána velikostí příjmů v rozpočtu 

příslušné vládní úrovně. Platí zde ale zásada rozpočtového omezení.  

Mezi nejčastější kritéria, podle kterých lze objektivně posoudit skutečný vývoj trendů 

veřejných rozpočtů, jsou následující: 

• Vyjadřování veřejných výdajů v běžných cenách příslušného období, 

• Vyjadřování veřejných výdajů podílem na velikosti vytvářeného HDP, 

• Vyjadřování objemu veřejných výdajů na jednoho obyvatele. 

3.4 Klasifikace a struktura veřejných výdajů 

Pro klasifikaci veřejných výdajů se používají nejčastěji tyto hlediska: 

• Hledisko časové (výdaje běžné, výdaje kapitálové), 

• Hledisko funkční (např. výdaje na zdravotnictví, na školství, atd.), 

• Hledisko návratnosti (výdaje návratné, výdaje nenávratné), 

• Hledisko vládní úrovně, 

• Hledisko plánovatelnosti (výdaje plánovatelé, výdaje neplánovatelné), 

• Hledisko rozpočtové skladby. 

Na veřejné výdaje lze nahlížet ze struktury ekonomické a také funkční. Podle 
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ekonomické klasifikace tvoří běžné příjmy cca 90 % a kapitálové 10 % rozpočtu. Podle 

funkčního hlediska lze výdaje třídit podle odvětví veřejného sektoru následujícím 

způsobem:12 

1. Všeobecné veřejné služby 

2. Obrana 

3. Veřejný pořádek a bezpečnost 

4. Školství 

5. Zdravotnictví 

6. Sociální zabezpečení a dobročinnost 

7. Bydlení 

8. Kultura, rekreace 

9. Paliva a energie 

10. Zemědělství, lesnictví 

11. Hornictví a nerostné zdroje 

12. Doprava a zdroje 

13. Jiné služby 

14. Výdaje nezahrnuté do hlavních skupin. 

3.5 Faktory ovlivňující velikost veřejných výdajů 

Stále stoupající požadavky na množství a kvalitu veřejných statků a požadavky na 

zvýšený objem vydávaných finančních prostředků jsou jednou z hlavních hnacích sil 

pro získávání odpovídajících příjmů. Faktory, které vedou k růstu veřejných výdajů jsou 

                                                 
12 PILNÝ, Jaroslav. Veřejné finance II. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. 114 s. ISBN 80-7194-649-

4. str.10 
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následující: 

• Všeobecný hospodářský, sociální a kulturní rozvoj společnosti, 

• Rostoucí podíl veřejného sektoru na národní úrovni (ve veřejném sektoru 

není hlavním cílem zisk – z toho vyplývá, že větší podíl veřejného 

sektoru na národním hospodářství vede k celkově nižší výkonnosti 

národního hospodářství), 

• Změny v počtu obyvatel, 

• Změny ve složení (např. věk) stávající lidské populace, 

• Technologické změny (např. změny v postupech při produkci veřejných 

statků), 

• Politické vlivy, 

• Sociální vlivy, atp. 
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4 Příjmy municipálního rozpočtu13 

4.1 Zdroje a druhy příjmů veřejných rozpočtů 

Dostatečně vysoké a pravidelné příjmy jsou předpokladem realizace plánovaných 

výdajů. Poměr mezi plánovanými příjmy a nutnými výdaji rozpočtu lze označit jako 

míra samofinancování daného rozpočtu. Při respektování zásady vyrovnaného rozpočtu, 

lze velikost příjmů daného rozpočtu označit jako tzv. rozpočtové omezení. Rozpočtové 

omezení je hranice, do jaké výše mohou sahat realizované výdaje. 

Velikost příjmů veřejných rozpočtů určují tyto faktory: 

• Daňové určení (rozhodnutí o tom, kam směřuje výnos dané daně) 

• Daňová kapacita (solventnost poplatníků) 

• Daňová výtěžnost (množství finančních prostředků, které se v dané 

oblasti skutečně získají) 

Příjmy veřejných rozpočtů lze členit následujícím způsobem: 

• Návratnost finančních prostředků 

• Časové hledisko 

• Původ finančních prostředků 

Dle návratnosti finančních prostředků  se příjmy člení na návratné a nenávratné. 

Návratné příjmy jsou takové příjmy, které má daný veřejný rozpočet pouze na určitou 

dobu svěřené a které je nutné vrátit. Patří sem např. bankovní úvěry (dlouhodobé i 

krátkodobé vypůjčené finanční prostředky), finanční prostředky získané za prodané a 

                                                 
13 PILNÝ, Jaroslav. Veřejné finance II. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004.  



 29  

vydané obligace, finančně návratné výpomoci, aj. Většina příjmů veřejných rozpočtů 

jsou ovšem příjmy nenávratné. Nenávratné příjmy jsou ty příjmy, které po lokalizaci do 

příslušného veřejného rozpočtu v tomto rozpočtu zůstávají. Nemusí být přesunuty do 

jiného zdroje. Patří sem např. příjmy z výnosů různých daní a poplatků, příjmy 

z majetku, apod. 

Druhy příjmů dle druhu rozpočtu: 

• Běžné – každoročně se opakující 

• Kapitálové - investiční 

Podle zákona se sestavují povinně pouze rozpočty běžné, tzn. na jeden rok, kam se také 

zařazují kapitálové příjmy.  

Druhy příjmů dle původu: 

• Vlastní – vyplývající z daňového určení a z výsledků hospodaření 

subjektů, které zřídila obec (popř. stát nebo kraj) 

• Z přerozdělovacích procesů (nevlastní) - dotace 

Struktura příjmů veřejných rozpočtů je různá. Záleží na druhu vládní úrovně. Pro 

všechny veřejné rozpočty jsou společné příjmy: 

• Daňové – dle daňového určení (zákon č.243/2000 Sb.) 

• Z majetku – hmotného a nehmotného 

• Z ekonomických aktivit – podnikání 
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Tabulka 4: Struktura p říjmů municipálního rozpočtu 

STRUKTURA PŘÍJM Ů MUNICIPÁLNÍHO ROZPO ČTU 

1. Běžné příjmy 

 a) daňové 

  - výnosy ze svěřených daní a sdílených daní 

 b) z poplatků 

  - z místních a správních poplatků 

  - ze sankčních poplatků a pokut 

  - z ostatních poplatků (uživatelských, aj.) 

 c) z majetku a majetkových práv 

 d) z výsledků vlastní hospodářské činnosti 

 e) příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, které obec 
zřídila 

 f) ze splacených půjček a úroků z půjček 

 g) přijaté peněžní dary a příspěvky 

 h) jiné příjmy, které dle příslušných zákonů patří mezi příjmy obce 

2. Kapitálové příjmy 

 a) z prodeje hmotného majetku 

 b) z obchodu s cennými papíry 

3. Nevlastní příjmy (dotace) 

 a) účelové specifické dotace 

  - příspěvek na výkon státní správy 

  - dotace na Domy s pečovatelskou službou 

 b) účelové vyrovnávací dotace 

  - dotace na místní školství 

  - dotace na sociální zabezpečení, aj. 

 c) neúčelové všeobecné dotace 

Zdroj: PILNÝ, Jaroslav. Veřejné finance II., 2004. str. 22,23. 
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4.2 Daňové příjmy 14 

Dle zákona o rozpočtovém určení výnosů některých druhů daní územně samosprávných 

celků, aj. daňové příjmy rozpočtů obcí jsou následující: 

a) 100 % výnosu daně z nemovitosti (příjemcem je ta obec, na jejímž území 

se nemovitost nachází), 

b) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, 

c) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z 

příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné 

zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, 

d) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z 

příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou 

výnosů uvedených pod písmenem c), 

e) podíl na 21,4 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na 

daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech 

c) a d). 

f) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů 

právnických osob, 

g) 30 % podíl z výnosů záloh na daň z příjmů OSVČ, které mají na území 

obce bydliště, 

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

i) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z 

příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, 
                                                 
14 Zákon č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a 
některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), § 4. 
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odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně 

z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby. 

Každá obec se na uvedené procentní části celostátního hrubého výnosu daně uvedené 

pod písmeny b) až f) podílí stanoveným procentem. Procento stanoví Ministerstvo 

financí v dohodě s Českým statistickým úřadem, a to ve výši, která odpovídá poměru 

násobku počtu obyvatel obce a koeficientu velikostní kategorie obce. Viz následující 

tabulka:  

Tabulka 5: Koeficienty a násobky postupných přechodů 

Obce s počtem obyvatel 
od - do obyvatel 

Koeficienty 
postupných přechodů 

Násobek postupných přechodů 

0-300 1,0000 1,0000 x počet obyvatel obce 

301 -5 000 1,0640 300 + 1,0640 x počet obyvatel z 
počtu obyvatel obce přesahujících 

300 

5001 -30 000 1,3872 5 300,8+1,3872 x počet obyvatel z 
počtu obyvatel obce přesahujících 

5 000 

30 001-a více 1,7629 39 980,8 +1,7629 x počet 
obyvatel z počtu obyvatel obce 

přesahujících 30 000 

Zdroj: zákon č.243/2000 Sb., příloha č.2 

 

4.3 Příjmy z poplatků 

Velikost poplatku by měla být úměrná účelu, za který je placen. O jeho velikosti 

rozhoduje zastupitelstvo obce. Po schválení  je poplatek pro občany obce povinný. „V 

hospodářsky vyspělých zemích činí asi 10 % z celkového objemu příjmů jejich rozpočtů 

a označují se jako tzv. komunální daně, které musí platit občan stejně jako jiné daně. 

V ČR činí výnos z poplatků nejčastěji 2-5 %.“15 

                                                 
15 PILNÝ, Jaroslav. Veřejné finance II. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. 114 s. ISBN 80-7194-649-
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Poplatky plynoucí do veřejných rozpočtů můžeme rozdělit na správní, místní, sankční, 

celní, soudní a ostatní. Největší význam pro municipality mají poplatky místní a 

správní. 

Správní poplatky 

Správními poplatky rozumíme ty poplatky, které jsou vyměřované a vybírané orgány 

státní správy (České republiky) podle sazebníku poplatků. Správní poplatky jsou 

vybírány z důvodu usměrňování zatěžování orgánů státní správy a vytváření finančních 

zdrojů na přiměřené krytí nákladů za činnost orgánů státní správy. 

Místní poplatky 

Obec má sama právo rozhodnout o zavedení místních poplatků a o jejich výši. Výše 

poplatku se stanovuje obecně závaznou vyhláškou. 

Druhy místních poplatků jsou následující:16 

• poplatek ze psů, 

• poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

• poplatek za užívání veřejného prostranství, 

• poplatek ze vstupného, 

• poplatek z ubytovací kapacity, 

• poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst 

a částí měst, 

• poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, 

                                                                                                                                               
4. str. 24. 

16 Zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích. § 1. 



 34  

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

využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

• poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na 

stavbu vodovodu nebo kanalizace. 

4.4 Příjmy z majetku17 

Majetkem obce jsou věci nemovité a movité a majetková práva včetně závazků 

k příslušnému majetku. Obecní majetek je předpokladem vlastních příjmů obce a 

rozvoje veřejně prospěšného sektoru, existence a rozvoj podnikatelské činnosti, 

možnosti získání úvěru s ručením vlastního majetku, apod. 

Majetek obcí lze rozdělit na majetek nemovitý (pozemky a budovy) a na majetek 

movitý hmotný (stroje, auta) a movitý nehmotný (hotové peníze, peníze na účtech, atd.). 

Na základě zákona ČNR č. 172/1991, o přechodu některých věcí z majetku ČR do 

vlastnictví obcí patří mezi majetek obce také: 

• Historický majetek: majetek české armády, majetek družstev, obecní 

pozemky (pole, louky, pastviny, lesy, nezastavěné pozemky), 

• Majetek obce, na který přešlo právo hospodaření z bývalých národních 

výborů, 

• Municipální bytový fond spolu s pozemky, 

• Rozestavěné objekty komplexní bytové výstavby (např.inženýrské sítě), 

• Ostatní majetek obcí: kulturní památky, muzea, galerie, atp. 

                                                 
17 PILNÝ, Jaroslav. Veřejné finance II. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. 114 s. ISBN 80-7194-
649-4. 
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„Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly 

vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování 

a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku. Majetek obce musí být 

chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.“18 

„Vlastnictví obce lze chápat jako specifický druh spoluvlastnictví těch fyzických osob, 

které jsou občany obce. O majetku obce rozhoduje zastupitelstvo obce.“19 

Mezi výnosy obecního majetku například patří: 

• Nájemné z bytových prostor, 

• Nájemné z nebytových prostor, 

• Tržby za prodej bytů, 

• Pachtovné za pronájem obecních pozemků, 

• Tržby za prodej obecních pozemků, lesů nebo rybníků, 

• Tržby za prodej movitých věcí, 

• Tržby za prodej staveb ve vlastnictví obce (např. pily, pískovny, atp.), 

• Tržby za prodej komunálních obligací, atd. 

                                                 
18 Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 38. 
19 PILNÝ, Jaroslav. Veřejné finance II. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. 114 s. ISBN 80-7194-649-

4. str. 27. 
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4.5 Příjmy z ekonomických aktivit 

Jednou ze způsobů, jak zajistit dostatek prostředků na pořizování zvýšeného množství a 

kvality veřejných statků, je rozvoj podnikání obce. Municipality mohou podnikat 

například v těchto oblastech: 

• Oblast poskytování služeb a různých výrob, 

• Oblast kapitálového trhu. 

Mezi poskytování některých druhů služeb patří například správa a údržba místních 

komunikací, zajišťování sběru a sladování domovního i jiného odpadu, zajišťování péče 

o úklid a čistotu města, péče o rostlinnou zeleň, zásobování pitnou vodou, kanalizace, 

provoz čistírny odpadních vod, atp. 
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5 Financování z fondů Evropské unie 

5.1 Základní informace20 

Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a 

členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. 

Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v období 2007 - 2013 může 

ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard €, 

což je zhruba 752,7 miliard Kč. Podpora z fondů EU, kterou může Česká republika v 

období 2007-2013 čerpat, tak odpovídá 74 % státního rozpočtu ČR roku 2007. 

Projekty mohou předkládat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní 

infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra a další.  

Prostředky jsou rozděleny do tří fondů:  

• Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)  

• Evropského sociálního fondu  

• Fondu soudržnosti (FS)  

 

Projekty spolufinancované z fondů EU jsou realizovány prostřednictvím tematických a 

regionálních operačních programů.  

                                                 
20 http://www.strukturalni-fondy.cz/ 
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Projekty jsou následující: 

1. Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury  

Např. výstavba a opravy silnic, železnic, dálnic, obchvatů, říční infrastruktury, 

budování přestupních terminálů integrované veřejné dopravy, nákupu dopravních 

prostředků městské hromadné dopravy apod.  

2. Ochrana životního prostředí  

Např. budování čistíren odpadních vod, rozvodných sítí pitné vody, výsadba 

regenerační zeleně, instalace větrných elektráren, budování systémů odděleného 

sběru odpadů, investiční podpora vzdělávacích, poradenských a informačních 

center environmentálního vzdělávání apod.  

3. Rozvoj měst a obcí, přeshraniční spolupráce  

Např. úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně, 

infrastruktura pro poskytování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb, 

infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, přeshraniční 

spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, společenských a kulturních 

aktivit, regenerace bytových domů apod.  

4. Rozvoj cestovního ruchu  

Např. rozvoj kapacit ubytovacích zařízení, vybudování, rekonstrukce a obnova 

skanzenů, muzeí apod., budování cyklostezek a cyklotras s využitím pro cestovní 

ruch, prezentace turistických destinací apod.  

5. Rozvoj lidských zdrojů  

Např. rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané, poskytování sociálních služeb, 

zvyšování kvality výuky cizích jazyků, vytvoření systému dalšího vzdělávání 
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pedagogických pracovníků, inovace vzdělávacích programů, vzdělávání 

pracovníků výzkumu a vývoje, podpora dalšího vzdělávání apod.  

6. Zlepšování kvality služeb poskytovaných veřejnou správou a samosprávou  

Např. výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy, zavádění 

moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy 

apod.  

7. Podpora podnikání, vědy a výzkumu  

Např. podpora při zakládání podniků, nákupu výrobních technologií, podpora 

patentové aktivity podniků, vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol, 

výstavba a další rozvoj existujících průmyslových parků, podpora rozvoje 

poradenství v oblasti eko-technologií a environmentálních systémů řízení, 

podpora marketingových služeb apod.  

8. Program rozvoje venkova  

Oproti období 2000-2006 již pod strukturální fondy nespadá podpora 

konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova. Tyto oblasti jsou 

financovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova financovaného z 

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Podrobné 

informace o Programu rozvoje venkova jsou uvedeny na stránkách Ministerstva 

zemědělství.  



 40  

5.2 Operační programy a cíle regionální politiky21 

V období 2007-2013 bude v České republice využíváno 26 operačních programů, 

které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky HSS:  

 

� Cíl Konvergence  

Podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských 

států. V České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou 

Hl. m. Prahy a je realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních 

programů a sedmi regionálních operačních programů. Na cíl Konvergence připadá v 

České republice 25,89 mld. € (cca 730,00 mld. Kč). 

Osm tematických operačních programů (21,23 mld. €, cca 598,62 mld. Kč): 

• OP Doprava 

• OP Životní prostředí 

• OP Podnikání a inovace 

• OP Výzkum a vývoj pro inovace 

• OP Lidské zdroje a zaměstnanost  

• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

• Integrovaný operační program 

• OP Technická pomoc 

                                                 
21 http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-2007-2013 
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Sedm regionálních operačních programů (ROP) na úrovni regionů soudržnosti 

NUTS II (4,66 mld. €, cca 131,38 mld. Kč): 

• ROP NUTS II Severozápad  

• ROP NUTS II Moravskoslezsko  

• ROP NUTS II Jihovýchod  

• ROP NUTS II Severovýchod  

• ROP NUTS II Střední Morava  

• ROP NUTS II Jihozápad  

• ROP NUTS II Střední Čechy  

 

� Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Podpora regionů, které nespadají pod Konvergenci. V České republice pod něj spadá 

hlavní město Praha se dvěma operačními programy.  

Na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice 

0,42 mld. € (cca 11,73 mld. Kč). 

• OP Praha Konkurenceschopnost  

• OP Praha Adaptabilita  
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� Cíl Evropská územní spolupráce  

Podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. V České 

republice pod něj spadají všechny regiony a podporu lze čerpat z devíti operačních 

programů. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 0,39 mld. €  

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko  

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko  

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko  

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko  

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko  

• OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko)  

• OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, 

Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část 

Ukrajiny)  

• Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, 

Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU)  

• Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy)  
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5.3 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 

Regionální operační program NUTS II Severovýchod se skládá z Pardubického kraje, 

Královehradeckého kraje a Libereckého kraje. ROP NUTS II Severovýchod je 

realizován prostřednictvím pěti prioritních os, které jsou dále členěny do 12 oblastí 

podpory. Viz následující tabulka: 

 
 

Tabulka 6: ROP NUTS II Severovýchod 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/uploads/documents/ Programy_2007_2013/ROP_SV/rop_ 

nuts2sv_7.11.2007_ek.pdf [online] 
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5.4 Operační program Životní prostředí22 

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 - 2013 z evropských fondů 

přes 5 miliard €.  

Základním znakem prostředků poskytovaných z evropských fondů je nutnost veřejného 

spolufinancování. Žadatelé mohou z fondů EU získat dotaci až do výše   85 % celkové 

částky. Další část finančních prostředků může pokrýt Fond a státní rozpočet. 

Cílem tohoto programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako 

základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem 

zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity ČR pro život, práci a investice a 

podporuje tak celkovou konkurenceschopnost. 

Operační program Životní prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí a 

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší České 

republice prostředky na podporu konkrétních projektů v sedmi prioritních osách a jejich 

oblastech podpory. Blíže viz následující schéma: 

 

                                                 
22 http://www.opzp.cz/sekce/16/strucne-o-op-zivotni-prostredi/ 
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Schéma 2: Prioritní osy Operačního programu Životní prostředí 
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Zdroj: http://www.opzp.cz/sekce/16/strucne-o-op-zivotni-prostredi/implementacni-dokument 
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ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ 

SITUACE 

6 Obec  Libchavy 

6.1 Od historie po současnost 

Poprvé se dovídáme o zdejší krajině v  písemných pramenech z  r.1227. Obec samotná, 

vznikala v době vrcholné kolonizace za účasti německého etnika v 2. polovině 13. nebo 

počátkem  14. století. Nejdříve to bylo několik osad Dolní, Prostřední, Horní a Dařílek, 

které postupně stavebně splynuly a vznikla jedna dlouhá obec. Její původní obyvatelé 

byli převážně německého původu, kteří s menšinou českých obyvatel žili ve vzájemné 

shodě, byla zde německá a později i česká škola. Protože obyvatelstvo bylo na rozdíl od 

sousední  starší obce České Libchavy převážně německé, začala být nová kolonizační 

ves nazývána Německé Libchavy. Tento název je doložen poprvé v roce 1360 v 

souvislosti se zdejší farou. Tento rok je možno považovat za rok první písemné zprávy o 

celých dnešních Libchavách. Obec zřejmě převzala jméno protékajícího potoka.  

V roce 1588 došlo k dělení majetku mezi příslušníky majetnického rodu. Dolní část 

Libchav tehdy připadla Janovi staršímu z Bubna a horní část vsi jeho bratru 

Albrechtovi. Tak došlo k rozdělení původních velkých Německých Libchav na dvě části 

- dolní a horní. To je počátek pozdějšího vzniku obcí Dolní a Horní Libchavy. Po 

obsazení Československa Němci v r.1938, byly Německé Libchavy zabrány do Sudet a 

na svém začátku i konci byly odděleny  od svého okolí závorou. Teprve potom se pod 

vlivem německé propagandy někteří obyvatelé německé národnosti začali proti českým 

obyvatelům vymezovat. V té době žilo v obci asi 1.900 obyvatel.  

Po válce na základě Benešových dekretů bylo z obce odsunuto kolem 1.500 obyvatel 

s německým původem. Začalo nové osídlování obce českými obyvateli. Proto žije 
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v obci málo původních obyvatel a jejich potomků, což se projevuje i v rozdílné 

mentalitě místních lidí, oproti sousedním obcím ve kterých její obyvatelé žijí 

dlouhodobě a mají zde svoje původní kořeny. Ti žijí pospolitěji a jsou větší patrioti své 

obce. Tato skutečnost se i v Libchavách po pádu komunistické totality mění k lepšímu. 

Znovu se rozvíjí spolkový život. V obci začali aktivně pracovat hasiči, Sokol a jeho 

kluby, vznikly jezdecké kluby, mnoho společenských akcí zajišťuje škola, byla 

obnovena tradice masopustů atd. Obec vydává časopis, jehož obsah je zaměřen právě na 

pěstování zdravého patriotizmu. Obyvatelé jsou pravidelně informováni o dění v obci o 

plánovaných a dokončených investicích, o sportovních a ostatních úspěších žáků ZŠ a 

místních obyvatel a tak pomalu, ale již viditelně vzniká u místních obyvatel též zdravý 

patriotizmus a hrdost na svou obec.    

Po druhé světové válce vznikla z  Německých Libchav obce Horní Libchavy s osadou 

Prostřední Libchavy a obec Dolní Libchavy. Protože stavebně došlo ke splynutí obcí 

byly 30. 4. 1976 obě sloučily do jedné s názvem Libchavy. K přečíslování domů 

nedošlo, proto má obec část dolní a horní. Domy v každé části začínají číslem 1. Tím je 

dělení obce na dolní a horní část důležité. Nedošlo ani ke změně katastrálních map a 

proto má obec  původní tři katastry - Dolní, Prostřední a Horní Libchavy. Původní 

silnice procházející obcí byla velice úzká a značně klikatá. Postupně byla napřimována 

a zešiřována čímž došlo ke zbourání mnoha původních statků a stavení. Místo nich 

vyrostly v obci nové domy a stále se zde hodně staví. Počet obyvatel obce roste od 

r.1994 průměrně o 13 ročně. 

Dnes je obec Libchavy  s 1.636 obyvateli o rozloze 2.211 ha čtvrtou největší obcí v 

okrese Ústí nad Orlicí. Rozkládá se v nadmořské výšce 356 m  těsně  za okresním 

městem Ústí nad Orlicí v délce asi 4,5 km podél obou stran státní silnice I/14 vedoucí 

ve směru Rychnov nad Kněžnou. Po celé délce obce protéká souběžně se státní silnicí 

Libchavský potok, který se v dolní části obce vlévá do řeky Tichá Orlice. Podél této 

řeky vede železniční trať z Ústí nad Orlicí do Letohradu se zastávkou Dolní Libchavy. 

Přes tu mají místní obyvatelé dobré spojení na hlavní železniční trať. Obcí prochází tři 

autobusové linky vedoucí z Ústí nad Orlicí do Chocně, do Žamberka a do Rychnova 

nad Kněžnou. Proto mají její obyvatelé velmi dobré spojení se všemi okolními městy i 
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obcemi a přes železnici i se vzdáleným okolím. 

Dominantou obce je kostel sv. Mikuláše z r.1802 stojící u státní silnice ve středu obce 

na kopečku proti nově postavenému a z části zrekonstruovanému areálu budov ZŠ. 

Hned vedle se nachází nově zrekonstruovaná náves obce, jejíž dominantou je soukromý 

penzion "Hůrka" citlivě přestavěný z chátrající budovy obecního kulturního domu. 

Nejstaršími budovami pocházejícími ze začátku 17.století je panský  dvůr s tvrzí v dolní 

části obce a blízko kostela budova obecního úřadu, která byla pěkně a účelně 

zrekonstruovaná v historizujícím slohu. V obci je možno nalézt řadu restaurovaných 

sakrálních barokních soch a několik lidových usedlostí z první  poloviny  18. století. 

Po sametové revoluci se obec začala dynamicky rozvíjet. Díky novým podmínkám a 

schopným místním lidem se vedle zemědělství mohutně rozvinula v obci průmyslová 

výroba a vzniklo mnoho drobných podnikatelů. Do vedení obce byli zvoleni schopní     

lidé, kterým se dokonale podařilo využít  výhodnou polohu obce a všechny možnosti 

pro zajištění jejího rychlého rozvoje. Ten probíhá dle plánu rozvoje obce zpracovaného 

radou obce a dle schváleného územního plánu ve kterém jsou vyčleněny jak plochy pro 

bytovou tak i pro průmyslovou zástavbu. Vedení obce důsledně dbá na dosažení úspor 

ve výdajích  pracuje s minimálním počtem zaměstnanců, nutnost výdajů důsledně 

prověřuje, zbavuje se nepotřebného majetku, provádí nekompromisní výběrová řízení 

na dodávku investic atp. Na druhé straně s maximální nasazením hledá možnosti pro 

získání dotací a pro spolufinancování svých investičních akcí u různých firem. 

Spoluprácí s místními podnikateli a firmami VČP a.s., VČE a.s., VaK s.r.o. Jablonné 

nad Orlicí, včasným zajištěním projektové dokumentace a uzavřením smlouvy na 

poskytnutí přiměřeného úvěru od finančního ústavu, se daří získat mimořádné 

prostředky, což je v obci značně vidět. Prozíravé a profesionálně ekonomické jednání 

vedení obce zajistilo její mimořádný a rychlý rozvoj v okolních obcích, dokonce i v 

některých městech nevídaný a jimi záviděný. 
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6.2 Co se v obci podařilo vystavět a zlepšit 

Všechny místní komunikace vedoucí k rodinným domům (asi 16 km) mají asfaltový 

povrch, veřejné osvětlení a po celé obci je instalován nový bezdrátový místní rozhlas. 

Obec je plně zplynofikována, včetně všech i vzdálenějších samostatných rodinných 

domů a místních firem. Bylo celkem položeno 22 km potrubí. Přes místní potok byly 

zbourány a nově postaveny 3 mosty,  jeden byl opraven. Bylo instalováno 12 nových 

autobusových čekáren a vývěsních tabulí. Všechny původní chodníky byly vydlážděny 

zámkovou dlažbou a bylo vystavěno 1,9 km nových chodníků. S jejich výstavbou se 

pokračuje s cílem, aby kolem celé procházející státní silnice byl chodník minimálně po 

jedné straně. Také na místním hřbitově byl vydlážděny všechny cesty a cestičky 

zámkovou dlažbou, včetně prostranství před kostelem a instalace protismykové 

schodiště. Obec též finančně přispěla na novou střechu a na oplechování věže kostela, 

na zakoupení 3 nových zvonů a věžních hodin, dálkově radiově řízených. Byla 

vystavěna nová parkoviště u budovy pošty, obecního úřadu, tělocvičny, hřbitova, ZŠ, na 

návsi a u MŠ v horní části obce. Obec vystavěla inženýrské sítě pro dvě nová sídliště 

rodinných domů, které jsou již postaveny a obydleny. Současně s přívodem elektrického 

proudu pro sídliště byl přiveden elektrický proud i k pozemkům pro průmyslovou 

výstavbu. Dnes již na nich stojí nové haly balírny čajů a nové haly firmy SOR, s.r.o 

zabývající se výrobou autobusů. Obyvatele horní části obce sužovaly záplavy 

způsobené prudkými dešti. Voda jim zaplavovala zahrady a sklepy. Proto obec 

vybudovala soubor protizáplavových opatření celkovým nákladem přes 6 mil. Kč. 

V obci je moderně vybavená Základní škola s oběma stupni. Ta sídlí v nově postaveném 

a z části zrekonstruovaném areálu budov se školní kuchyní, jídelnou a hřištěm. Tato 

akce stála přes 25 mil. Kč. Do oprav stávající tělocvičny věnovala obec více jak 1 mil. 

Kč. Učebny byly v r. 2006 vybaveny novým nábytek a počítačová učebna novými 10 ks 

osobních počítačů. V obci jsou dvě dobře vybavené Mateřské školky, jejichž budovy 

prošly též generální opravou, nákladem asi 6,5 mil. Kč. Rovněž obě hasičské zbrojnice 

jsou po generální opravě. Obecní úřad sídlil v jedné ze dvou nejstarších budov obce. Ta 

byla nákladem 4,8 mil. Kč pěkně a účelně zrekonstruovaná v historizujícím slohu. 

Prakticky všechny obecní budovy prošly přestavbou nebo generální opravou. 
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Obec zajistila ve spolupráci s místním Sokolem výstavbu úplně nového sportovního 

stadionu s kabinami. Je na něm běžecký ovál délky 200 m se třemi dráhami a 

doskočištěm pro skok daleký, tenisové hřiště a hřiště pro minifotbal, vše 

z nejmodernějším umělohmotným povrchem a s umělou trávou v hodnotě 12 milionů. 

Je využíván místní školou a mají na něj přístup všichni místní občané, bez ohledu na 

členství v Sokolu. S finanční pomocí obce a brigád fanoušků provedl Sokol 

rekonstrukci a zvětšení fotbalové hřiště a generální opravu kabiny. Dále buduje další 

fotbalové hřiště v krásném lesním prostředí, zatím jako tréninkové, protože tráva na 

stávajícím hřišti s obtížemi vydrží pro 5 mužstev v soutěžích na mistrovské zápasy. 

Soukromým podnikatelem zde byla postavena nová velká jezdecká hala., kterou 

pronajímá.   

V obci je základní občanská vybavenost jako pošta, rekonstruovaná prodejna Konzumu 

s potravinami a smíšeným zbožím, dvě kadeřnice, masážní a kosmetický salon, pět 

hospod, velkopekárna, penzion „Hůrka„ s hostinskými pokoji pro 56 hostů a 

restauračním zařízením, se sklepní vinárnou a solnou jeskyní na vysoké úrovni a další 

skromnější penzion „Bakara„ s hostinskými pokoji pro 12 hostů bez možnosti 

stravování. Také zubní doktor a rehabilitační středisko. 

Je zde velmi dobrá možnost k dojíždění k lékaři, do nemocnice, za kulturou, sportem a 

za zaměstnáním do sousedního města i okolí a dostatek pracovních příležitostí přímo 

v obci. Dokladem toho je 786 pracovních míst vytvořených přímo v obci. Za prací sem 

dojíždí  i občané ze sousedního města a obcí.. Vedle zemědělského podniku a několika 

soukromě hospodařících rolníků a velkopekárny, je v obci rozvinutá průmyslová 

výroba. Největší je firma SOR, s.r.o. s 510 zaměstnanci která vyrábí přes 400 autobusů 

značky SOR ročně. Ta vznikla z opravářského podniku pro zemědělské stroje, který měl 

jen 38 zaměstnanců. Do svého rozvoje věnovala již přes 200 mil. Kč. Firma URBAN 

Technik vyrábí mobilní odsávací zařízení pro obráběcí dřevozpracující i ostatní stroje, 

firma KAMEL, s.r.o. vyrábí trenažéry pro autoškoly a různé strojírenské součástky. 

Firma Karel Kolář provádí repase a prodej náhradních dílů pro textilní bezvřetenové 

dopřádací stroje. Nově postavenou firmou je balírna čajů. Také zde má svoji pobočku 

velká obchodní firma Evromat, a.s. Ústí nad Labem, zabývající se prodejem  
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klempířských a střešních  materiálů pro stavby, která do svého rozvoje v obci Libchavy 

věnovala již přes 30 mil. Kč. Firma Jaroslav Limberský prodává smaltované dráty a  

ND pro elektromotory. Další firma se zabývá prodejem dřevoobráběcích strojů a nářadí. 

Také zde působí drobní řemeslnicí jako firma Poslušný, který provádí plynové a 

vodovodní instalace, autoservis Ralík Jan s prodejnou autopříslušenství, dále dvě menší 

stavební firmy, zámečnictví, dva klempíři, dvě tesařské a pokrývačské firmy, dva 

natěrači a malíři pokojů, ševcovská dílna a další různí podnikatelé na příklad v oboru 

účetnictví a finančního poradenství. Je tu též dopravní firma Flekr s.r.o. a další drobní 

dopravci. Celkem je v obci evidováno 356 podnikatelských subjektů. 

Sportovní vyžití najdete v TJ Sokol Libchavy, která má v soutěžích pět fotbalových 

mužstev, počínaje tak zvanou fotbalovou školkou, což je mužstvo složené 

z předškolních dětí. Dále má oddíl stolního tenisu a volejbalu, v tělocvičně probíhá 

pravidelné cvičení žen.  

Další bohatá činnost probíhá ve dvou místních spolcích hasičů. Jezdí na soutěže po 

celém okrese, sami pořádají soutěže a plesy. Založili mládežnické hasičské družstvo, 

provádí v obci sběr železného šrotu.  

Velice činný je jezdecký klub rodiny Cejpových, který již tradičně po 22 roků pořádá 

v obci vyhlášené Rodeo, na které se sjíždí kolem 2 000 návštěvníků i z ciziny. Byly zde 

založeny další dva jezdecké kluby a soukromníkem byla postavena velká jezdecká hala, 

kterou za úplatu pronajímá. Naskýtá se zde možnost rekreace spojené s jezdeckým 

výcvikem. Turisté mají možnost se ubytovat v nedalekém penzionu "Hůrka" a využívat 

koní tohoto jezdeckého klubu.  

Velkou společenskou činnost vyvíjí i místní příspěvková organizace ZŠ a MŠ Libchavy 

společně s rodičovským sdružením. Pořádají rodičovské plesy. Byla obnovena tradice 

masopustu se zabíjačkou. Letos se konal již 6. ročník za velkého zájmu občanů, na 

podzim organizují pouštění draků. Tradičně na ukončení školního roku pořádá 
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„Netradiční setkání se školou“ ve kterém předvedou žáci výsledky své zájmové činnosti  

a škola se rozloučí s vycházející žáky. O Vánocích zazpívá školní pěvecký kroužek 

v místním kostele koledy a příležitostně vystupuje na různých akcích i v sousedním 

městě. Pravidelně zajišťuje kulturní vložku při vítání nově narozených občánků obce. 

V obci Libchavy se spojují výhody venkovského bydlení přitom na úrovni městského 

bydlení. Jsou tu asfaltové silnice s veřejným osvětlením, je tu plynofikace, škola, 

školky, základní občanská vybavenost, pracovní příležitosti a přitom možnost rychlého 

pracovního uplatnění, kulturního a sportovního vyžití v okresním městě Ústí nad Orlicí, 

ve kterém je veškerá lékařská pomoc včetně nemocnice, možnost studia na Gymnázium, 

na Textilní škole a v mnoha učebních oborech. Střed obce je od náměstí v Ústí nad 

Orlicí vzdálen pouze 2,5 km. To vše vytváří podmínky pro spokojenost většiny místních 

obyvatel a pro další její rozvoj. Dokladem toho je obrovský zájem o stavební parcely 

v obci, který se zatím nestačí uspokojit. V územním plánu jsou vyčleněny další plochy 

pro výstavbu asi 60-ti RD, ale zatím chybí inženýrské sítě. Jejich výstavba vázne na 

pozemcích, které jsou převážně soukromé a jejich majitelé mají nepřiměřené finanční 

požadavky. Snad dostanou rozum.  

6.3 Vedení obce v Libchavách 

Ve volebním období 2006 – 2010 má zastupitelstvo obce Libchavy15 členů. Schůze 

zastupitelstva se konají nejméně 1x za tři měsíce. Průběh zasedání je řídí jednacím 

řádem a jednání jsou veřejná. K platnému usnesení je třeba souhlas nadpoloviční 

většiny všech jeho členů. O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis. Tento 

zápis je poté vyvěšen na úřední desce.    

Obecní rada je tvořena pěti členy. Jsou jimi – starosta, místostarosta a další tři členové, 

kteří byli zvoleni ze členů zastupitelstva.  

V čele obecního úřadu stojí uvolněný starosta. Další vazby vyjadřuje následující 

Schéma 3. 



 54  

Schéma 3: Schéma vedení obce Libchavy 

 

Zdroj: Interní materiály obce Libchavy 
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v obci Libchavy se dá pomocí SWOT analýzy charakterizovat následovně: 

Tabulka 7: SWOT analýza obce Libchavy 

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 

• Vhodná geografická poloha – v blízkosti 

města (2 km), na státní silnici u železnice 

• Výborné dopravní spojení s okolními 

obcemi a městy 

• Ve městě – další pracovní příležitosti,  

komplexní zdravotní péče, nemocnice, 

střední školy, speciální obchody a 

obchodní domy, kultura, sport atd. 

• Bydlení v RD ve zdravém a klidném 

prostředí na čerstvém vzduchu 

• Infrastruktura na městské úrovni 

• Možnost další výstavby RD 

• Rozvinutá průmyslová a řemeslná 

výroba, možnost dalšího rozvoje firem 

• Pracovní příležitosti přímo v obci  

• Obnova spolkového života  

• Možnost rekreace – ubytování se 

stravováním, pěkné okolí s lesy, 

cyklostezky, ježdění na koni atd. 

• Tělocvična, stadion, fotbalové hřiště 

• Chybí centrální kanalizace s ČOV 

• Úbytek obchodů, nutnost 

dojíždění za nákupy do 

sousedního města 

• Nutnost dojíždění za kulturou do 

sousedního města 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

• Existuje reálná příležitost na částečné 

řešení dopravního problému na obcí 

procházející státní silnici, výstavbou 

komunikace R 35 

• Možnost povodní (záplava domů 

při povodni – cca 30 domů) 

• Nebezpečí zamoření obce při 

havárii auta s nebezpečným nákl.  

Zdroj: Vlastní tvorba na základě interních materiálů obce Libchavy 



 56  

7 Analýza hospodaření obce 

Příjmy jsou základem rozpočtového hospodaření obce, jelikož z příjmů jsou 

financovány veškeré provozní a investiční potřeby obce. Celkové příjmy obce jsou 

tvořeny daňovými příjmy, nedaňovými příjmy, kapitálovými příjmy a přijatými 

dotacemi. Nejstabilnějšími a nevětšími příjmy obce jsou příjmy daňové, které obce 

získává ze státního rozpočtu. Celkové příjmy se v letech 2005 až 2007 pohybovaly 

v rozmezí od 13,2 až do 15,1 milionů Kč. Z následující tabulky (viz Tabulka 8) a 

následujícího grafu (viz Graf 1) je možno vyčíst, že celkové příjmy každým rokem 

stoupají. Tento růst je způsoben hlavně vyššími daňovými příjmy ze státního rozpočtu. 

Výše výdajů se přímo odvíjí od získaných příjmů, popřípadě možnosti použití 

rezervního fondu obce do rozpočtu. Tímto je financován případný minusový rozpočet. 

Obec by měla mít záměr hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, a proto musí výdaje 

pečlivě zvažovat tak, aby nezatěžovala dluhem budoucí rozpočty. Ze sledovaného 

období vyplynulo, že se obec Libchavy tímto záměrem řídí. Dokladem toho je, že ve 

dvou sledovaných letech byl rozpočet přebytkový a v jednom roce schodkový. Schodek 

byl nahrazen prostředky z rezervního fondu. Použití prostředků z rezervního fondu je 

dobré řešení, oproti nutnosti uzavření úvěru u banky na krytí schodku rozpočtu. 

Všeobecně je známo, že daňové příjmy obcí ze státního rozpočtu jsou v prvních 

měsících roku velice nízké, a proto je nutné, aby obec měla na začátku roku na svých 

účtech použitelné finance pro svůj provoz, popřípadě pro zahájené investice. Vývoj 

daňových příjmů obce se stabilizuje teprve ve druhém čtvrtletí roku.  

Hodnotíme-li rozpočet obce, porovnáváme nejen příjmy s výdaji, ale také se musíme 

zmínit o tzv. financování. To je kapitola rozpočtu ve které se řeší rozdíly (+/-) příjmu 

s výdaji. Nejdříve se odečte případná splátka na úvěr a potom teprve vidíme konečný 

výsledek rozpočtu. Minusový rozdíl se řeší převodem peněz z bankovních účtů obce, 

použitím výsledku z hospodářské činnosti obce, nebo bankovním úvěrem. Plusový 

rozdíl se převádí do rezervy obce. Ze závěrečného přehledu plnění rozpočtu v letech 

2005 až 2007 je zřejmé, že v r. 2006 byly použity peníze z rezervy obce na dosažení 

vyrovnaného výsledku. V r. 2005 a r. 2007 bylo naopak dosaženo přebytků, v celkové 
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výši 1.988.631 Kč. Tyto finance byly převedeny do rezervy, na bankovní účty obce. Ve 

sledovaném období tří let tedy obec hospodařila dobře, protože si plusovým výsledkem 

rozpočtů vytvořila dobré podmínky pro svoje hospodaření v příštích letech.  

 

Tabulka 8: Rekapitulace příjmů a výdajů v letech 2005-2007 (v Kč) 

Stav hospoda ření r. 2005 r. 2006 r. 2007 

Příjmy 13 200 383 14 485 640 15 099 980 

Výdaje 12 869 035 15 485 835 13 457 344 

Saldo p říjmů a výdaj ů 331 348 -1 000 195 1 642 636 

Výsledek hospodářské činnosti 57 083 275 850 -42 436 

Saldo p říjmů a výdaj ů po konsolidaci 388 431  -724 345 1 600 200 

Převod do rozpočtu do rezervního fondu 0 724 345 0 

Převod z rozpočtu do rezervního fondu 388 431 0 1 600 200 

Zůstatek na ú čtech obce na konci roku 3 374 922  2 650 577 4 250 777 

Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 

 

Graf 1: Přehled příjmů a výdajů v letech 2005 – 2007 (v mil. Kč) 
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Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 
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Graf 2: Financování rozpočtu v letech 2005 až 2007 (v Kč) 
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Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 

7.1 Příjmy rozpočtu obce Libchavy 

Mezi hlavní zdroje příjmů obce Libchavy patří daňové příjmy, nedaňové příjmy a 

přijaté dotace. Blíže viz následující tabulka a graf: 

Tabulka 9: Struktura p říjmů a jejich plnění v letech 2005 až 2007 (v Kč) 

Příjmy r. 2005 r. 2006 r. 2007 

Daňové příjmy 12 359 432 13 161 169 13 733 830 

Nedaňové příjmy 371 657 417 335 899 284 

Kapitálové příjmy 0 0 0 

Přijaté dotace 469 294 907 136 466 866 

CELKEM 13 200 383 14 485 640 15 099 980 

Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 

 

Graf 3: Vývoj struktury p říjmů v letech 2005 až 2007 (v %) 
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Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 
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Ve všech třech letech tvoří daňové příjmy více než 90 % celkových příjmů obce. 

V obecních příjmech mají daňové příjmy nezastupitelnou úlohu.  Tvoří je např. daň FO 

ze závislé činnosti, od FO ze samostatné činnosti, od FO z kapitálových výnosů, od 

právnických osob, od právnických osob za obec, DPH, daň z nemovitosti, místní a 

správní poplatky, odvody za vynětí ze zemědělské půdy, atd. 

Mezi nedaňové příjmy lze zahrnout např. poplatky za služby, uživatelské poplatky, 

příjmy z poskytování služeb, úroky u bank, přijaté pojistné náhrady a přijaté 

neinvestiční dary, atd. Nedaňové příjmy ve sledovaných letech mají rostoucí vývoj. 

Bylo to způsobeno nárůstem nahodilými příjmy, příjmy ze stočného a příjmy 

z poskytování služeb. 

Do skupiny kapitálové příjmy lze zařadit jednorázové výnosy, jako jsou např. příjmy 

z prodeje majetku. Ovšem obec Libchavy nemá ve sledovaných letech žádné kapitálové 

příjmy. 

Dotace jsou nenávratné poskytnuté peněžní částky např. od státu, kraje, EU, atd.  

Dotace jsou důležitým příjmem pro investiční možnosti obce. 

7.1.1 Daňové příjmy 

Daňové příjmy jsou největším zdrojem příjmů obecního rozpočtu a jsou obci 

převáděny ze státního rozpočtu. Jedná se o stabilní příjem obce, který má ve 

sledovaném období stoupající tendenci. Stabilita tohoto příjmu umožňuje obci, aby si 

plánovala i nákladnější investice rozložené do několika let, nebo aby si vzala úvěr a 

investici zrealizovala rychleji, což obec v minulosti použila pro výstavbu areálu 

budov ZŠ.  
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Tabulka 10: Významné položky daňových příjmů v letech 2005 až 2007 (v Kč) 

Daňové p říjmy  r. 2005 r. 2006 r. 2007 

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 376 081 2 411 013 2 809 535 

Daň z příjmů FO ze SVČ 1 283 260 1 881 778 1 235 638 

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 123 710 144 101 166 983 

Daň příjmů právnických osob 2 555 053 2 951 253 3 031 084 

Daň příjmů právnických osob za obec 308 000 26 520 106 080 

Daň z nemovitostí 796 126 706 820 750 533 

Daň z přidané hodnoty 4 016 702 4 018 659 4 591 326 

Odvody za odnětí zemědělské půdy 35 879 23 488 451 326 

Místní a správní poplatky 864 621 997 537 961 288 

CELKEM 12 359 432 13 161 169 13 733 830 

Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 

 

V této tabulce jsou uvedeny položky daňových příjmů obce Libchavy v letech 2005 

až 2007. Následující graf znázorňuje vývoj struktury těchto daňových příjmů. 

  

Graf 4: Vývoj struktury da ňových příjmů v letech 2005 až 2007 (v Kč) 
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Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 

Jedním z největších zdrojů daňových příjmů je daň z přidané hodnoty (dále jen 

DPH), která v průměru tvoří 32 % daňových příjmů. Daň z příjmů právnických osob 

tvoří v průměru 22 % celkových daňových příjmů. Následně pak daň z příjmů FO ze 

závislé činnosti, která tvoří v průměru 19 % a daň z příjmů FO ze SVČ, která tvoří 

v průměru 11 % z celkových daňových příjmů.  
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Následující tabulka a graf přehledně zobrazují poměr významných položek místních 

poplatků v letech 2005 až 2007: 

 

Tabulka 11: Pooložky místních poplatků v letech 2005 až 2007 (v Kč, v %) 

r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2005 r. 2006 r. 2007  

Místní poplatky (v Kč) (v Kč) (v Kč) (v %) (v %) (v %) 

Vypouš. škodl.látek do ovz. 4 200 4 200 4 200 0,50% 0,40% 0,50% 

Poplatek za komun. odpad 713 455 847 683 802 489 87,90% 89,70% 87,50% 

Poplatek ze psů 49 560 50 820 50 565 6,10% 5,40% 5,50% 

Odvod výtěžku z pr.loterií 44 536 42 174 60 010 5,50% 4,50% 6,50% 

Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 

 

Graf 5: Položky místních poplatků v letech 2005 až 2007 (v Kč) 
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Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 

 

Díky rostoucím požadavkům na plnění ekologických norem a ochranu životního 

prostředí tvoří největší část místních poplatků poplatek za komunální odpad, který 

tvoří v průměru 88 % místních poplatků. 

7.1.2 Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy tvoří podstatně nižší část příjmu rozpočtu, v tomto případě jen     

6,5 % daňových příjmů a nemají takovou stabilitu, jako daňové příjmy. Patří do nich 
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na příklad přijaté pojistné náhrady, vratky přeplatků a jiné nahodilé příjmy.  

Nedaňové příjmy obce Libchavy jsou zachyceny v následující tabulce a grafu: 

 

Tabulka 12: Nedaňové příjmy obce Libchavy v letech 2005 až 2007 (v Kč) 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY r. 2005 r. 2006  r.2007  

Stočné 79 887 99 952 133 262 

Přijaté pojistné náhrady 2 996 29 862 33 188 

Ost. a nahodilé příjmy,vratky přeplatků 82 330 50 885 219 474 

Příjmy z poskytování služeb 122 752 151 816 210 239 

Úroky z účtů u bank 14 891 23 048 56 997 

Přijaté neinvestiční dary  0 0 194 850 

Odvod PO ZŠ a MŠ - odpisy z investic 68 801 61 772 51 274 

Celkem : 371 657  417 335 899 284 

Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 

 

Graf 6: Nedaňové příjmy obce Libchavy v letech 2005 až 2007 (v Kč) 
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Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 

 

Největší položku nedaňových příjmů tvoří příjmy z poskytovaných služeb. V roce 

2005 a 2006 se tato položka podílela na celkových nedaňových příjmech 33 % a     

36 %. V roce 2007  to bylo cca 23 %, přesto příjmy z poskytování služeb mají ve 

sledovaném období rostoucí tendenci. Položka ostatní příjmy, nahodilé příjmy a 
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vratky poplatků výrazně vrostla oproti předchozím rokům v roce 2007. Bylo to 

způsobeno především zvýšením příjmů z poskytování služeb, vrácením přeplatků za 

plyn a získání neinvestičního daru. 

Celkové nedaňové příjmy mají rostoucí tendenci. V roce 2006 vzrostly oproti 

předchozímu roku o 12,3 % a v roce 2007 oproti předchozímu roku dokonce o      

115 %. Tento velký nárůst v roce 2007 byl způsoben především přijetím 

neinvestičního daru.  

7.1.3 Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy obec Libchavy ve sledovaném období neměla. Poslední příjem 

v této kapitole byl v r.2004. V dřívějších letech tvořily tyto příjmy významnou 

položku v příjmech obce. Obec prodala poměrně výhodně akcie VČP,a.s., VČE,a.s., 

ČSAD BUS Ústí nad Orlicí a  Ekola České Libchavy, což  přispělo k jejímu 

rychlému rozvoji. 

 

7.1.4 Přijaté dotace 

Dotace jsou další důležitým příjmem obce.  

Pravidelným a stabilním příjmem této kapitoly jsou dotace na státní správu a na 

školství. Dotace na státní správu je spíše symbolická její výše je nedostačující na 

výkon vykonávané přenesené působnosti obce za stát. Dotace na školství je dána 

počtem žáku v základní a mateřské škole.  

Dále jsou to drobné občasné neinvestiční dotace, např. na volby, hasiče atp. 

Významné jsou investiční dotace, které ve sledovaných létech netvoří větší příjem 

obce. Dle sdělení starosty byly investiční dotace v předcházejících létech velmi 

významnou položkou příjmů obce. I ve sledovaném roce 2005 získala obec z  

MŠMT dotaci na výstavbu stadionu ve výši 5.150.000 Kč. Musela ji ale realizovat 

přes občanské sdružení TJ Sokol Libchavy, proto není uvedena v příjmech obce. 
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Naopak, aby byla získána, musela obec převést ze svého rozpočtu na TJ Sokol  na 

dofinancování této akce investiční dotaci ve výši 3.000.000 Kč a v dalších letech 

ještě 1.811.870 Kč. 

Do kapitoly dotací patří též převod z vlastních fondů hospodářské činnosti, což není 

velký ani příliš stabilní příjem rozpočtu.  

Podrobnější dělení, ke kterému došlo v letech 2005 až 2007 v obci Libchavy, je 

znázorněno následující tabulce a grafu: 

Tabulka 13: Přehled získaných dotací v letech 2005 až 2007 (v Kč) 

PŘIJATÉ DOTACE r. 2005  r. 2006  r.2007  

Na státní správu a školství od KÚ 317 362 307 636 325 397 

Ostatní neinvt.dotace od KÚ a všeob.pokl.spr. 0 86 000 0 

Investiční dotace z KÚ 100 000 100 000 0 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 51 932 0 24 339 

Investiční dotace ze státního rozpočtu 0 0 0 

Převod z vlastních fondů hospod.činnosti  0 413 500 117 130 

Celkem : 469 294 907 136 466 866 

Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 

 

Graf 7: Přehled získaných dotací v letech 2005 až 2007 (v %) 
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Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 

Z předchozí tabulky je vidět, že dotace na státní správu a školství od Krajského úřadu 

v Pardubicích mají stabilní vývoj, pohybují se kolem 300 000 Kč. V roce 2005 a 

2006 byly získány investiční dotace též od krajského úřadu ve výši 100 000 Kč. 
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V roce 2006 činil převod z vlastních fondů hospodářské činnosti do rozpočtu téměř 

46% celkových dotací a v následujícím roce se snížil na 25 %. 

7.2 Výdaje rozpočtu obce Libchavy 

Výdaje veřejných rozpočtů se dělí na běžné a kapitálové výdaje. Tabulka 15 zobrazuje 

rozdělení a výši výdajů ve sledovaném období. 

Tabulka 14: Přehled výdajů v letech 2005 až 2007 (v Kč) 

Výdaje rozpo čtu r. 2005 r. 2006 r. 2007 

Běžné výdaje 6 230 326 6 912 946 8 218 317 

Kapitálové výdaje 6 638 709 8 572 888 5 239 027 

Celkem 12 869 035  15 485 834 13 457 344 

Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 

Graf 8 zobrazuje poměr běžných a kapitálových výdajů ve sledovaném období a to 

v jednotlivých letech 2005, 2006 a 2007.  

Graf 8: Poměr běžných a kapitálových výdajů v jednotl. letech 2005-2007 (v Kč) 
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Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 

 

Následující graf zachycuje výši běžných výdajů v jednotlivých letech 2005, 2006, 2007 

a kapitálových výdajů, též v letech 2005, 2006 a 2007.  
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Graf 9: Výše běžných a kapitálových výdajů za sledované obd. 2005- 2007 (v Kč) 
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Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 

 

Běžné výdaje slouží pro zajištění fungování všech oblastí života, které obec Libchavy 

spravuje. Kapitálové výdaje jsou jednorázovými investičními akcemi.  

Po porovnání běžných a kapitálových výdajů lze konstatovat, že v roce 2005 a 2006 

kapitálové výdaje převyšují výdaje běžné. V roce 2007 je tomu naopak, a běžné výdaje 

převyšují výdaje kapitálové. Dle sdělení pracovníků Obecního úřadu v Libchavách, je 

tomu tak v posledním roce z důvodu vyšších běžných výdajů, ale také i nedokončením 

některých investičních akcí, čímž vznikl přebytek rozpočtu, který byl převeden do 

rezervního fondu.  

7.2.1 Běžné výdaje 

Soupisem a roztříděním běžných výdajů (podrobněji viz Příloha č.3) ze všech kapitol 

rozpočtu dle výdajových položek, lze vysledovat mnoho skutečností.  

 

Můžeme posoudit kvalitu hospodaření ( jestli se neplýtvá výdaji ) obce, posouzením 

a rozborem výše výdajů na příklad v položkách nákup materiálů a drobného 

hmotného majetku, nákup služeb, věcné dary a pohoštění, cestovné atp. Ostatní 

kapitoly mají poměrně stabilní charakter. Výdaje na mzdy by šly snížit pouze 

snížením počtu zaměstnanců, náklady na opravy a údržbu vycházejí ze současného 

stavu majetku, výdaje na energie se mění s cenou energií, až na výjimku v r.2007, 
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kterou dále popíši. Jsou tam i další položky, jejichž výdaje nelze příliš ovlivnit.  
 

Tabulka 15: Přehled běžných výdajů v letech 2005-2007 (v Kč) 

PŘEHLED  BĚŽNÝCH  VÝDAJŮ  DLE  POLOŽEK 

druh výdaje r. 2005 r. 2006  r.2007  

Platy zaměstnanců a odměny zastupitelů 1 409 057 1 660 801 1 960 647 

Odvody z platů a odměn na povinné pojištění 441 042 520 145 559 237 

Nákup materiál jiného nespecifikovaného do 3 t. 125 044 101 424 136 191 

Nákup drobného hmotného majetku od 3 - 40 t. 17 066 36 547 182 860 

El.energie, plyn, voda, pohonné hmoty a maziva  503 154 586 744 1 132 753 

Nákup všech služeb 888 588 720 410 682 121 

Opravy a údržba obecního majetku 259 576 124 438 330 064 

Věcné dary a pohoštění 26 188 35 554 29 498 

Sběr, odvoz a likvidace odpadů, nákup nádob      808 226 864 655 1 146 135 

Příspěvek obce pro provoz PO ZŠ a MŠ Libchavy 1 240 000 1 880 000 1 630 000 

Neinvestiční dotace občanským sdružením atp. 245 117 280 626 247 258 

Daně stát.rozpočtu,člen.poplatky, vratky transferů  233 404 10 732 41 712 

Sociální dávky a sociální fond zaměstnanců 22 148 30 097 129 687 

Ostatní různé výdaje - cestovné, volby atd. 11 716 60 773 10 154 

Běžné výdaje celkem  6 230 326  6 912 946 8 218 317 

Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 

 

Ze sestavené tabulky také vyplynuly značné výkyvy výdajů u některých položek ve 

sledovaných létech. Na základě toho můžeme následně zjistit příčiny a zvolit 

opatření pro jejich odstranění a tím dosáhnout v dalším období úspory ve výdajích. 

Snažila jsem se zjistit na OÚ příčiny těchto výkyvů a zjistila jsem toto : 

 

� Větší nárůst mzdových prostředků v r.2006 a 2007 byl způsoben přijmutím 

dalšího pracovníka pro údržbu obecního majetku na celý úvazek a uklízečky 

kabin u stadionu na částečný úvazek, od poloviny r.2006. Tím stouply i 

výdaje na povinné pojištění a sociální zabezpečení. 

� Vyšší výdaj na nákup drobného hmotného v r.2007 byl způsoben 

mimořádnými výdaji na nákup vybavení do nově postavené budova údržby a 

nákupem vybavení (prolézačky a houpačky) pro dvě dětské hřiště. 
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� Podstatně zvýšené náklady na el.energii v r.2007 byly způsobeny špatnou 

fakturací firmou VČE - použitím nesprávného tarifu. Peníze VČE vrátí obci 

v letošním roce. 

� Vyšší výdaje na nákup služeb v r.2005 a částečně v r.2006 byly způsobeny 

mimořádnými výdaji na vyměřování pozemků – zaměření komunikací po 

jejich rekonstrukci. 

� Příčinou zvýšených nákladů na sběr, odvoz a likvidaci odpadů v r.2007 jsou 

vyplacené dotace obce občanům, na nákup nádob pro zavedení sběru 

zeleného odpadu. 

� Vyšší příspěvek obce na provoz PO ZŠ a MŠ Libchavy v r.2006 byl způsoben 

přidělením 600.000 Kč na nákup nového nábytků do tříd.V r.2007 přidělením 

330.000 Kč na opravu střechy a na nákup nové kopírky a na vybavení 

kuchyně. 

� Vyšší výdaje na sociální dávky v r.2007 byly způsobeny placením 

ošetřovatelky pro trojčata v obci narozené ve druhé polovině roku. Tato 

povinnost vychází ze zákona. 

7.2.2 Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje jsou pro rozvoj obce nejdůležitější. Jedná se o výdaje na novou 

výstavbu a rekonstrukci obecního majetku, který slouží a ulehčuje bydlení v obci 

všem občanům. Snahou všech obcí je získat co nejvíce kapitálových výdajů. Jejich 

výši ovlivňují hlavně výše běžných výdajů. Čím jsou nižší, tím je více prostředků na 

kapitálové výdaje. Velice důležité jsou pro kapitálové výdaje získané dotace, 

popřípadě dary nebo spolufinancování  firem.  

Ve sledovaném období obec budovala chodník kolem procházející státní silnice, 

nové povrchy na komunikacích a kolem nich VO, prováděla stavby proti záplavám 

způsobených prudkými dešti, rekonstrukci ČOV, instalovala nový bezdrátový 
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rozhlas. Postavila novou budovu pro pracovníky údržby obecního majetku a pro 

uskladnění jejich zařízení a strojů, rekonstruuje budovu MŠ. Finančně a zajištěním 

dotace pro TJ Sokol se podílela podstatnou měrou na výstavbě víceúčelového 

stadionu s umělými povrchy, také přispívá do Sdružení obcí Orlicko-Třebovsko na 

výstavbu cyklostezek spojujících tento region, atd. Viz následující tabulka: 

 

Tabulka 16: Přehled kapitálových výdajů v letech 2005-2007 (v Kč) 

PŘEDLED  KAPITÁLOVÝCH  VÝDAJ Ů 

druh investice 2005 2006 2007 

Výstavba chodníků, parkovišť a rekonst.silnic 1 039 098 2 533 743 2 760 133 

Dotace na výstavbu cyklostezky do sdruž. ROT 10 000 115 196 190 116 

ČOV, kanalizace a stavby proti záplavám 1 859 915 341 068 0 

Instalace obecního  bezdrátového rozhlasu 0 877 970 70 936 

Výstavba kabin k novému stadionu 67 359 1 538 373 0 

Investiční dotace TJ Sokol na výstavbu stadionu 3 000 000 1 765 000 46 874 

Výstavba nového veřejného osvětlení 344 130 126 958 0 

Nákup pozemků 10 560 10 608 3 120 

Zakoupení staršího hasičského auta 50 000 0 0 

Investice do obecních budov a zařízení 257 647 1 263 972 2 167 848 

Kapitálové výdaje celkem 6 638 709  8 572 888 5 239 027 

Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 

 

7.2.3 Porovnání kapitálových výdajů s běžnými výdaji 

Porovnání běžných a kapitálových výdajů ve sledovaném období zachycuje 

následující tabulka a graf: 

Tabulka 17: Porovnání běžných a kapitálových výdajů v letech 2005 až 2007 

POROVNÁNÍ  BĚŽNYCH  VÝDAJŮ  S  KAPITÁLOVÝMI 

druh výdaje 2005 2006 2007 

Běžné výdaje celkem  6 230 326 6 912 946 8 218 317 

Kapitálové výdaje celkem 6 638 709 8 572 888 5 239 027 

Výdaje celkem  12 869 035  15 485 834 13 457 344 

Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 
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Graf 10: Porovnání běžných a kapitálových výdajů v letech 2005 až 2007 
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Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 

 

Toto porovnání investičních a neinvestičních výdajů ukazuje na výborné hospodaření 

s prostředky této obce, protože celostátní průměr vydávání prostředků na investice u 

obcí a měst je jenom 35% z celkových výdajů. Snažila jsem se zjistit jakým 

způsobem je tento výborný výsledek dosahován.  

Dle mínění starosty obce, je to způsobeno tím, že oproti ostatním obcím, ale hlavně 

oproti městům šetří obec na běžných výdajích tím : 

� že zaměstnává co nejméně lidí a ti jsou plně v práci využiti.  

� obec nevlastní žádné služební auto, ani strojní vybavení, které by nemělo 

dokonalé využití. Zastává názor, že obec není určena k tomu, aby sama 

řemeslné práce prováděla, když je může objednat u odborné firmy v době kdy 

to bude potřebovat.  

� důsledně se dbá, aby vynakládané peníze na cokoliv byly vynaloženy účelně. 

To znamená, že se nepořizují věci zbytečné, módní a předražené.  

� zakázky obdrží pouze firma kvalitní, ověřená, za cenu přiměřenou a ověřenou 

více nabídkami, tak jak to předepisuje zákon o veřejných zakázkách.  
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VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A JEJICH 

PŘÍNOS 

Hospodaření a činnost vedení obce by měla být zaměřena na zajištění provozu,  na 

všestranný rozvoj svého území, na chránění veřejného zájmu a na vytváření a 

zlepšování podmínek pro život svých občanů.  

Pokud má obec ale dlouhodobý dostatek finančních prostředků, je škoda, aby se je obec 

nepokusila zhodnotit a jen tak ležely na běžném účtu a čekaly, až „přijde jejich čas“ a 

budou použity. 

8 Využití možností bank 

8.1 Analýza skutečného stavu finančních prostředků 

Obec má peníze uložené na běžném účtu „Postkonto Obec“ u Poštovní spořitelny. Tento 

běžný účet splňuje jejich základní požadavky. Mohou provádět (fyzicky i elektronicky) 

vklady, výplaty, zadávat příkazy, trvalé příkazy, inkaso, SIPO a provádět mezinárodní 

platební styk. Správa a vedení tohoto účtu stojí 99,- Kč měsíčně. Vyhotovení a  odeslání 

papírového výpisu z účtu je 1x měsíčně zdarma.  

Běžný účet Postkonto Obec je výhodný pro obce, protože denní zůstatky jsou úročeny 

vyššími úrokovými sazbami než ostatní běžné účty fyzických osob: 

Tabulka 18: Úrokové sazby programu Postkonto Obec (platné od 15.12.2007) 

Postkonto Obec 
denní zůstatek úroková sazba (p.a.) 
5.000.000,- Kč a více 1,55% 
1.000.000,- Kč a více 1,45% 
pod 1.000.000,- Kč 1,30% 

Zdroj: www.postovnisporitelna.cz23 

 

                                                 
23 http://www.postovnisporitelna.cz/obce-neziskovy-sektor/produkty/585/postkonto-obec/ 

[staženo22.4.2008] 
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Přestože se úrokové sazby často mění, díky výhodnějšímu úročení v minulých letech 

obec za úroky z účtu Postkonto Obce v roce 2005, 2006 a 2007 obdržela 14 891 Kč,  

23 048 Kč a 56 997 Kč. 

Jsem ovšem přesvědčena, že i přes toto dobré úročení programu Postkonto Obce, je 

možné ještě více peněžní prostředky obce Libchavy zhodnotit a následně použít např. na 

další rozvoj obce. 

Provedla jsem analýzu toho běžného účtu. Peněžní zůstatky za poslední tři roky jsou 

uvedeny v následující tabulce: 

 

 

Tabulka 19: Přehled stavu bankovního účtu obce Libchavy v letech 2005 - 2008 

Přehled stavu bankovního ú čtu obce Libchavy 

 na začátku 
měsíce 

 2005  2006  2007  2008 

         

leden  3.705.710  4.073.928  2.908.435  5.091.519 

únor  2.978.490  4.066.915  3.641.013  6.158.900 

březen  2.925.550  4.226.270  4.030.257   5.222.388 

duben  3.482.658  4.820.274  3.424.970    

květen  3.297.482  5.395.856  4.029.026    

červen  4.119.355  5.803.622  5.104.262    

červenec  5.231.176  5.061.416  5.507.585    

srpen  5.623.615  4.657.288  5.359.786    

září  3.818.805  4.341.898  5.281.865    

říjen  3.205.302  3.548.077  4.751.440    

listopad  2.970.333  2.591.155  4.166.785    

prosinec  3.384.961  2.660.192  4.288.578    

Zdroj: Interní materiály obce Libchavy 
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8.2 Vývoj inflace a úrokových sazeb ČSOB, KB a ČS v letech 2005 až 

2008 

Vývoj inflace a úrokových sazeb vybraných bank jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 20: Vývoj inflace a úrokových sazeb v letech 2005 - 2008 

rok měsíc inflace úr.sazby ČSOB úr. sazby KB úr.sazby ČS 
leden 1,70 1,30 1,48 1,30 
únor 1,70 1,30 1,47 1,30 

březen 1,50 1,25 1,47 1,30 
duben 1,60 1,20 1,18 1,30 
květen 1,30 1,05 0,97 1,05 
červen 1,80 0,80 0,71 1,05 
červenec 1,70 0,80 0,69 0,90 

srpen 1,70 0,80 0,68 0,90 
září 2,20 0,80 0,70 0,90 
říjen 2,60 0,80 0,70 0,90 

listopad 2,40 0,80 0,70 0,90 

2005 

prosinec 2,20 1,15 0,99 1,10 
leden 2,90 1,15 1,01 1,10 
únor 2,80 1,15 0,98 1,10 

březen 2,80 1,15 0,95 1,10 
duben 2,80 1,15 0,95 1,10 
květen 3,10 1,15 0,98 1,10 
červen 2,80 1,00 0,99 1,10 
červenec 2,90 1,00 0,96 1,10 

srpen 3,10 1,00 1,04 1,10 
září 2,70 1,30 1,22 1,35 
říjen 1,30 1,30 1,22 1,35 

listopad 1,50 1,50 1,48 1,35 

2006 

prosinec 1,70 1,50 1,46 1,55 
leden 1,30 1,50 1,46 1,55 
únor 1,50 1,50 1,46 1,55 

březen 1,90 1,50 1,48 1,55 
duben 2,50 1,50 1,48 1,55 
květen 2,40 1,50 1,48 1,55 
červen 2,50 1,50 1,48 1,55 
červenec 2,30 1,50 1,48 1,55 

srpen 2,40 1,50 1,48 1,55 
září 2,80 1,50 1,48 1,55 
říjen 4,00 1,75 1,64 1,70 

listopad 5,00 1,75 1,69 1,70 

2007 

prosinec 5,40 1,75 1,71 1,70 
leden 7,50 1,90 1,71 2,05 
únor 7,50 1,90 1,71 2,05 2008 

březen 7,10 2,05 1,96 2,05 

Zdroj: Interní materiály bank a ČNB 
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Graf 11: Vývoj inflace a úrokových sazeb v letech 2005 - 2008 
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Zdroj: Interní materiály bank a ČNB 

Meziroční inflace se ve čtvrtém čtvrtletí 2007 výrazně zvýšila nad 5 %. Tento 

mimořádný cenový vývoj byl dán především důsledkem vnějších faktorů, např. 

vysoký růst světových cen energetických zdrojů a potravin. Z měnověpolitického 

hlediska lze vývoj inflace hodnotit jako přiměřený. 

Lze předpokládat, že úrokové sazby budou vyšší, ale nebudou kopírovat vývoj 

inflace. 
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8.3 Obecné údaje pro simulaci 

Pokusím se provést simulaci, díky níž bych chtěla doložit, že peníze mohly být lépe 

zhodnoceny. Vyberu si tři banky a prověřím jejich produkty, které by obec mohla 

využít. Pokusím se nalézt nejlepší variantu zhodnocení peněz. 

Abych mohla porovnat různé banky a jejich produkty, budu uvažovat obecnou situaci, 

kterou si stanovím následujícím způsobem. Provedu rozbor běžných výdajů obce pro 

zjištění potřebné částky na pravidelné měsíční platby. 

Pro získání měsíční potřebné částky pro provoz obce jsem vzala r. 2007 - aktuální ceny 

energií a služeb. Nejdříve bylo nutné odečíst některé mimořádné výdaje, které se v 

ostatních letech nevyskytují. V tomto roce nakupovala obec vybavení do nově 

postavené hospodářské budovy a vybavení pro dvě dětské hřiště za 170 000 Kč. 

Přeplatila el.proud použitím špatné sazby firmou ČEZ, a.s. asi o 400 000 Kč, které 

budou obci vráceny v r. 2008. Obec mimořádně dotovala občanům nákup nádob na 

zavedení sběru bioodpadu částkou přes 200 000 Kč a o 130 000 Kč zvýšila příspěvek na 

činnost PO ZŠ a MŠ, konkrétně na nákup vybavení do ZŠ, MŠ a školní kuchyně. 

 

Tabulka 21: Přehled běžných výdajů pro rok 2007 (v Kč) 

druh výdaje 2007 
Mimo- 
řádné  
výdaje 

výsledek po 
konsolidaci 

Platy zaměstnanců a odměny zastupitelů 1 960 647  1 960 647 
Odvody z platů a odměn na povinné pojištění 559 237  559 237 
Nákup materiál jiného nespecifikovaného do 3 tis. 136 191  136 191 
Nákup drobného hmotného majetku od 3 - 40 tis. 182 860 - 170 000 12 860 
El.energie, plyn, voda, pohonné hmoty a maziva  1 132 753 - 400 000 732 753 
Nákup všech služeb 682 121  682 121 
Opravy a údržba obecního majetku 330 064  330 064 
Věcné dary a pohoštění 29 498  29 498 
Sběr, odvoz a likvidace odpadů, nákup nádob      1 146 135 - 200 000 946 135 
Příspěvek obce pro provoz PO ZŠ a MŠ Libchavy 1 630 000 - 130 000 1 500 000 
Neinvestiční dotace občanským sdružením atp. 247 258  247 258 
Daně stát.rozpočtu,člen.poplatky,vratky transferů  41 712  41 712 
Sociální dávky a sociální fond zaměstnanců 129 687  129 687 
Ostatní různé výdaje - cestovné, volby atd. 10 154   10 154 

Běžné výdaje celkem  8 218 317  - 900 000 7 318 317 

Zdroj: Interní materiály obce Libchavy 
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Z předchozí tabulky lze vyčíst, že roční běžné výdaje dosahují výše 7 318 317 Kč. 

Z toho lze získat průměrné měsíční běžné výdaje obce, které činí 610 000 Kč. 

 

Tabulka 22: Přehled běžných výdajů (r. 2007) dle jejich splatnosti (v Kč) 

druh platby  m ěsíčně čtvrtletn ě nepravideln ě 

Platy zaměstnanců a odměny zastupitelů + odvody 210 000    
Nákup materiálu - kancelářské potřeby, benzin atd. 11 350    
Služby pošt a telekomunikací, provoz ČOV, servis 
požární, na PC a výtah, peč.služba, stravné atd.   

34 500 
   

Příspěvek na provoz PO ZŠ a MŠ Libchavy 125 000    
Svoz a likvidace odpadů - průměrná platba 78 850    
El.energie, plyn, voda   184 000   
Služby - kontrolní činnost, lesní dozor, aktualizace  
dat KN, internet, rozhlas atd.   

65 340 
  

Ostatní služby, údržba majetku - celkem    530 825 
Neinvestiční dotace občanským sdružením - 
celkem    247 258 
Ostatní různé výdaje - celkem     26 474 

Celkem 459 700 249 340 804 557 

Zdroj: Interní materiály obce Libchavy 

 

Z tohoto přehledu je jasné, že obec potřebuje pro zajištění svého provozu pravidelně 

měsíčně minimálně 460 000 Kč, poté čtvrtletně 250 00 Kč a nepravidelně dalších 

805 000 Kč v průběhu roku. 

Čtvrtletní výdaje se dají lépe předvídat a není tak náročné tyto čtvrtletní výdaje ohlídat, 

proto budu nadále uvažovat zůstatky na běžném účtu Postkonto obec pouze v průměrné 

výši běžných měsíčních výdajů plus 5 000 Kč jako rezerva.  

Nadále uvažuji o dlouhodobém a krátkodobém uložení zbývající částky peněz. 

Rozhodla jsem se částku 1 800 000 Kč uložit v dlouhodobém horizontu, protože po 

celou dobu sledovaného období tato výše částky na běžném účtu přebývá. Zbytek 

zůstatku peněz bude uloženo v krátkodobém horizontu, aby peníze byly obci 

k dispozici. Toto rozdělení přehledně zobrazuje následující tabulka: 
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Tabulka 23: Přehled rozložení měsíčních zůstatků obce – modelová simulace (v Kč) 

 Dlouhodobé uložení  Krátkodobé uložení  Postkonto Obec CELKEM 
r. 2005 
leden 1 800 000 1 440 710 465 000 3 705 710 
únor 1 800 000 713 490 465 000 2 978 490 
březen 1 800 000 660 550 465 000 2 925 550 
duben 1 800 000 1 217 658 465 000 3 482 658 
květen 1 800 000 1 032 482 465 000 3 297 482 
červen 1 800 000 1 854 355 465 000 4 119 355 
červenec 1 800 000 2 966 176 465 000 5 231 176 
srpen 1 800 000 3 358 615 465 000 5 623 615 
září 1 800 000 1 553 805 465 000 3 818 805 
říjen 1 800 000 940 302 465 000 3 205 302 
listopad 1 800 000 705 333 465 000 2 970 333 
prosinec 1 800 000 1 119 961 465 000 3 384 961 
r. 2006 
leden 1 800 000 1 808 928 465 000 4 073 928 
únor 1 800 000 1 801 915 465 000 4 066 915 
březen 1 800 000 1 961 270 465 000 4 226 270 
duben 1 800 000 2 555 274 465 000 4 820 274 
květen 1 800 000 3 130 856 465 000 5 395 856 
červen 1 800 000 3 538 622 465 000 5 803 622 
červenec 1 800 000 2 796 416 465 000 5 061 416 
srpen 1 800 000 2 392 288 465 000 4 657 288 
září 1 800 000 2 076 898 465 000 4 341 898 
říjen 1 800 000 1 283 077 465 000 3 548 077 
listopad 1 800 000 326 155 465 000 2 591 155 
prosinec 1 800 000 395 192 465 000 2 660 192 
r. 2007 
leden 1 800 000 643 435 465 000 2 908 435 
únor 1 800 000 1 376 013 465 000 3 641 013 
březen 1 800 000 1 765 257 465 000 4 030 257 
duben 1 800 000 1 159 970 465 000 3 424 970 
květen 1 800 000 1 764 026 465 000 4 029 026 
červen 1 800 000 2 839 262 465 000 5 104 262 
červenec 1 800 000 3 242 585 465 000 5 507 585 
srpen 1 800 000 3 094 786 465 000 5 359 786 
září 1 800 000 3 016 865 465 000 5 281 865 
říjen 1 800 000 2 486 440 465 000 4 751 440 
listopad 1 800 000 1 901 785 465 000 4 166 785 
prosinec 1 800 000 2 023 578 465 000 4 288 578 

Zdroj: Interní materiály obce Libchavy 

 

Nyní můžu uvažovat konkrétní banky a jejich konkrétní produkty. U každé banky 

porovnám výnos z termínovaného vkladu z dlouhodobého a krátkodobého hlediska. 

Z dlouhodobého hlediska budu uvažovat o termínovaném vkladu na dobu 12 měsíců a 
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to vždy od 1.1.2005, 1.1.2006 a 1.1.2007. Z krátkodobého hlediska budu uvažovat o 

termínovaném vkladu na dobu 1 měsíc.   

Termínovaný vklad je vklad na pevnou neměnnou částku, kterou klient ukládá u banky 

s cílem vyššího úrokového výnosu. Z hlediska způsobu časového omezení dispozice 

s vkladem rozlišujeme vklady na pevnou lhůtu a vklady s výpovědní lhůtou. 

 

8.4 Československá obchodní banka, a.s. 

8.4.1 Základní informace o Československé obchodní bance (ČSOB) 

„ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování 

služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových 

operací. V červnu 1999 byla privatizována – jejím majoritním 

vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí Skupiny KBC. V červnu 

2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku. Do konce roku 2007 působila 

ČSOB na českém i slovenském trhu; slovenská pobočka ČSOB byla oddělena k 

1.1.2008.“24 

8.4.2 SIMULACE č.1 - Termínovaný vklad ČSOB 

Historie úrokových sazeb banky ČSOB pro termínované vklady municipalit je 

uvedena v Příloze č.5.  

V následujících třech tabulkách je proveden výpočet možného zisku, pokud by 

peníze obce Libchavy bývaly byly uloženy a rozloženy dle modelové situace u 

ČSOB a Poštovní spořitelny. 

Termínovaný vklad na 12 měsíců má pevnou úrokovou sazbu. Na začátku roku 2005 

by úroková sazba 2,2 %, v roce 2006  byla ve výši 1,6% a v roce 2007 činila 2,2 %. 

Simulace č.1 obsahuje dlouhodobé a krátkodobé uložení peněz na termínovaném 
                                                 
24 http://www.csob.cz/bankcz/cz/Csob/O-CSOB/Profil-CSOB/ [staženo 23.4.2008] 
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vkladu u ČSOB a zbytek peněz pro běžnou potřebu obce na jejich současném 

běžném účtu „Postkonto Obec“ u Poštovní spořitelny.  

 

Tabulka 24: Simulace č.1 za rok 2005 (v Kč) 

 
Dlouhodobé 

uložení ( ČSOB) úrok 
Krátkodobé 

uložení ( ČSOB) úrok 
Postkonto 

Obec úrok 
r. 2005 
leden 1 800 000 3 300 1 440 710 1 560,8 465 000 504 
únor 1 800 000 3 300 713 490 772,9 465 000 504 
březen 1 800 000 3 300 660 550 633,0 465 000 504 
duben 1 800 000 3 300 1 217 658 1 217,7 465 000 504 
květen 1 800 000 3 300 1 032 482 903,4 465 000 504 
červen 1 800 000 3 300 1 854 355 1 236,2 465 000 504 
červenec 1 800 000 3 300 2 966 176 1 977,5 465 000 504 
srpen 1 800 000 3 300 3 358 615 2 239,1 465 000 504 
září 1 800 000 3 300 1 553 805 1 035,9 465 000 504 
říjen 1 800 000 3 300 940 302 470,2 465 000 504 
listopad 1 800 000 3 300 705 333 617,2 465 000 504 
prosinec 1 800 000 3 300 1 119 961 1 073,3 465 000 504 
celkem  39 600  13 737,1  6 045 
CELKEM 59 382,07 

 

 

Tabulka 25: Simulace č.1 za rok 2006 (v Kč) 

 
Dlouhodobé 

uložení ( ČSOB) úrok 
Krátkodobé 

uložení ( ČSOB) úrok 
Postkonto 

Obec úrok 
r. 2006 
leden 1 800 000 2 400 1 808 928 1 733,6 465 000 504 
únor 1 800 000 2 400 1 801 915 1 726,8 465 000 504 
březen 1 800 000 2 400 1 961 270 1 879,6 465 000 504 
duben 1 800 000 2 400 2 555 274 2 448,8 465 000 504 
květen 1 800 000 2 400 3 130 856 3 000,4 465 000 504 
červen 1 800 000 2 400 3 538 622 3 391,2 465 000 504 
červenec 1 800 000 2 400 2 796 416 2 330,3 465 000 504 
srpen 1 800 000 2 400 2 392 288 1 993,6 465 000 504 
září 1 800 000 2 400 2 076 898 2 250,0 465 000 504 
říjen 1 800 000 2 400 1 283 077 1 390,0 465 000 504 
listopad 1 800 000 2 400 326 155 380,5 465 000 504 
prosinec 1 800 000 2 400 395 192 461,1 465 000 504 
celkem  28 800  22 985,8  6 045 
CELKEM 57 830,79 
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Tabulka 26: Simulace č.1 za rok 2007 (v Kč) 

 
Dlouhodobé 

uložení ( ČSOB) úrok 
Krátkodobé 

uložení ( ČSOB) úrok 
Postkonto 

Obec úrok 
r. 2007 
leden 1 800 000 3 300 643 435 750,7 465 000 504 
únor 1 800 000 3 300 1 376 013 1 720,0 465 000 504 
březen 1 800 000 3 300 1 765 257 2 206,6 465 000 504 
duben 1 800 000 3 300 1 159 970 1 450,0 465 000 504 
květen 1 800 000 3 300 1 764 026 2 205,0 465 000 504 
červen 1 800 000 3 300 2 839 262 3 549,1 465 000 504 
červenec 1 800 000 3 300 3 242 585 4 053,2 465 000 504 
srpen 1 800 000 3 300 3 094 786 3 868,5 465 000 504 
září 1 800 000 3 300 3 016 865 4 148,2 465 000 504 
říjen 1 800 000 3 300 2 486 440 3 626,1 465 000 504 
listopad 1 800 000 3 300 1 901 785 2 773,4 465 000 504 
prosinec 1 800 000 3 300 2 023 578 3 204,0 465 000 504 
celkem  39 600  33 554,7  6 045 
CELKEM 79 199,73 

 

Výsledky z předchozích třech tabulek názorně ukazuje následující tabulka. Víme, že 

obec Libchavy měla své peníze uloženy na běžném účtu u Poštovní spořitelny 

„Postkonto Obec“. I přesto, že je tento běžný účet úročen výhodněji, než ostatní 

běžné účty, získala obec za poslední tři roky z tohoto běžného účtu Postkonto Obec 

úroky ve výši 94 936 Kč.  

Tabulka 27: Výsledek simulace č.1 (v Kč) 

Zisk z 
úroků 

Postkonto 
Obec 

Termín.vklad ČSOB plus  

část peněz na Postkonto Obec rozdíl 

r. 2005 14 891 59 382 44 491 
r. 2006 23048 57 831 34 783 
r. 2007 56997 79 200 22 203 
CELKEM 94 936 196 413 101 477 

 

Kdyby obec Libchavy měla peníze rozdělené dle modelové simulace, získala by obec 

Libchavy na úrocích dohromady 196 413 Kč. Obec by navíc vydělala 101 477 Kč. 
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8.5 Komerční banka, a.s.  

8.5.1 Základní informace o Komerční bance (KB) 

„Komerční banka (KB) patří k nejvýznamnějším bankovním 

institucím v České republice a v regionu střední a východní 

Evropy. Je součástí mezinárodní skupiny Société Générale 

a poskytuje komplexní služby drobného, podnikového a investičního bankovnictví. 

Služby samotné Komerční banky využívalo v roce 2007 téměř 1,58 milionu 

zákazníků prostřednictvím telefonního, internetového a mobilního bankovnictví 

a také 386 poboček a 661 bankomatů po celé České republice. V rámci pobočkové 

sítě banka vybudovala 35 specializovaných business center pro střední podniky 

a municipality a 4 centra pro velké podniky.“25 

8.5.2 SIMULACE č.2 - Termínovaný vklad KB 

Historie úrokových sazeb Komerční banky pro termínované vklady municipalit je 

uvedena v Příloze č.6.  

V následujících třech tabulkách je proveden výpočet možného zisku, pokud by 

peníze obce Libchavy bývaly byly uloženy a rozloženy dle modelové situace u KB a 

Poštovní spořitelny. 

Termínovaný vklad na 12 měsíců má pevnou úrokovou sazbu. Na začátku roku 2005 

by úroková sazba 2 %, v roce 2006  byla ve výši 1,51 % a v roce 2007 činila 1,76 %. 

Simulace č.2 obsahuje dlouhodobé a krátkodobé uložení peněz na termínovaném 

vkladu u KB a zbytek peněz pro běžnou potřebu obce na jejich současném běžném 

účtu „Postkonto Obec“ u Poštovní spořitelny. 

                                                 
25 http://www.kb.cz/cs/com/profile/index.shtml [staženo 24.4.2008] 
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Tabulka 28: Simulace č.2 za rok 2005 (v Kč) 

 
Dlouhodobé 
uložení (KB) úrok 

Krátkodobé 
uložení (KB) úrok 

Postkonto 
Obec úrok 

r. 2005 
leden 1 800 000 2 730 1 440 710 1 776,9 465 000 504 
únor 1 800 000 2 730 713 490 671,9 465 000 504 
březen 1 800 000 2 730 660 550 473,4 465 000 504 
duben 1 800 000 2 730 1 217 658 1 197,4 465 000 504 
květen 1 800 000 2 730 1 032 482 834,6 465 000 504 
červen 1 800 000 2 730 1 854 355 1 097,2 465 000 504 
červenec 1 800 000 2 730 2 966 176 1 705,6 465 000 504 
srpen 1 800 000 2 730 3 358 615 1 903,2 465 000 504 
září 1 800 000 2 730 1 553 805 906,4 465 000 504 
říjen 1 800 000 2 730 940 302 415,3 465 000 504 
listopad 1 800 000 2 730 705 333 482,0 465 000 504 
prosinec 1 800 000 2 730 1 119 961 942,6 465 000 504 
celkem  32 760  12 406,3  6 045 
CELKEM 51 211,32 

 

 

Tabulka 29: Simulace č.2 za rok 2006 (v Kč) 

 
Dlouhodobé 
uložení (KB) úrok 

Krátkodobé 
uložení (KB) úrok 

Postkonto 
Obec úrok 

r. 2006 
leden 1 800 000 2 355 1 808 928 1 522,5 465 000 504 
únor 1 800 000 2 355 1 801 915 1 471,6 465 000 504 
březen 1 800 000 2 355 1 961 270 1 552,7 465 000 504 
duben 1 800 000 2 355 2 555 274 1 064,7 465 000 504 
květen 1 800 000 2 355 3 130 856 2 556,9 465 000 504 
červen 1 800 000 2 355 3 538 622 2 919,4 465 000 504 
červenec 1 800 000 2 355 2 796 416 2 237,1 465 000 504 
srpen 1 800 000 2 355 2 392 288 2 073,3 465 000 504 
září 1 800 000 2 355 2 076 898 2 111,5 465 000 504 
říjen 1 800 000 2 355 1 283 077 1 304,5 465 000 504 
listopad 1 800 000 2 355 326 155 228,3 465 000 504 
prosinec 1 800 000 2 355 395 192 270,0 465 000 504 
celkem  28 260  19 312,5  6 045 
CELKEM 53 617,46 
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Tabulka 30: Simulace č.2 za rok 2007 (v Kč) 

 
Dlouhodobé 
uložení (KB) úrok 

Krátkodobé 
uložení (KB) úrok 

Postkonto 
Obec úrok 

r. 2007 
leden 1 800 000 2 955 643 435 600,5 465 000 504 
únor 1 800 000 2 955 1 376 013 1 674,1 465 000 504 
březen 1 800 000 2 955 1 765 257 2 177,2 465 000 504 
duben 1 800 000 2 955 1 159 970 1 430,6 465 000 504 
květen 1 800 000 2 955 1 764 026 2 175,6 465 000 504 
červen 1 800 000 2 955 2 839 262 3 501,8 465 000 504 
červenec 1 800 000 2 955 3 242 585 3 999,2 465 000 504 
srpen 1 800 000 2 955 3 094 786 3 816,9 465 000 504 
září 1 800 000 2 955 3 016 865 3 720,8 465 000 504 
říjen 1 800 000 2 955 2 486 440 3 398,1 465 000 504 
listopad 1 800 000 2 955 1 901 785 2 678,3 465 000 504 
prosinec 1 800 000 2 955 2 023 578 2 883,6 465 000 504 
celkem  35 460  32 056,8  6 045 
CELKEM 73 561,83 

 

Výsledky z předchozích třech tabulek názorně zachycuje následující tabulka. Víme, 

že obec Libchavy měla své peníze uloženy na běžném účtu u Poštovní spořitelny 

„Postkonto Obec“. I přesto, že je tento běžný účet úročen výhodněji, než ostatní 

běžné účty, získala obec za poslední tři roky z tohoto běžného účtu Postkonto Obec 

úroky ve výši 94 936 Kč.  

Tabulka 31: Výsledek simulace č.2 (v Kč) 

Zisk z úroků Postkonto Obec 

Termín.vklad KB  

plus Postkonto Obec rozdíl 

r. 2005 14 891 52 211 37 320 
r. 2006 23048 53 617 30 569 
r. 2007 56997 73 562 16 565 
CELKEM 94 936 179 391 84 455 

 

Kdyby obec měla peníze rozdělené dle modelové simulace, získala by obec Libchavy 

na úrocích dohromady 179 391 Kč. Obec by tedy navíc vydělala 84 455 Kč. 
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8.6 Česká spořitelna, a.s. 

8.6.1 Základní informace o České spořitelně (ČS)  

 „Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy 

zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší právní 

předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a později 

československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová 

společnost. Téměř pět a půl milionu klientů, které dnes Česká spořitelna má, hovoří 

zcela jasně o jejím pevném postavení na českém trhu. 

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední 

firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých 

korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České 

spořitelny je počtem 5,3 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již 

vydala více než 3 mil. platebních karet, disponuje sítí zhruba 640 poboček a 

provozuje více než 1100 bankomatů. Na českém kapitálovém trhu patří Česká 

spořitelna mezi významné obchodníky s cennými papíry.“26 

8.6.2 SIMULACE č.3 - Termínovaný vklad ČS 

Historie úrokových sazeb České spořitelny pro termínované vklady municipalit je 

uvedena v Příloze č.7.  

V následujících třech tabulkách je proveden výpočet možného zisku, pokud by 

peníze obce Libchavy bývaly byly uloženy a rozloženy dle modelové situace u České 

spořitelny a Poštovní spořitelny. 

Termínovaný vklad na 12 měsíců má pevnou úrokovou sazbu. Na začátku roku 2005 

by úroková sazba 2,3 %, v roce 2006  byla ve výši 1,5 % a v roce 2007 činila 2,2 %. 

Simulace č.2 obsahuje dlouhodobé a krátkodobé uložení peněz na termínovaném 

                                                 
26 http://www.csas.cz/banka/menu/cs/banka/nav10002_profil [staženo 25.4.2008] 



 85  

vkladu u KB a zbytek peněz pro běžnou potřebu obce na jejich současném běžném 

účtu „Postkonto Obec“ u Poštovní spořitelny. 

 

Tabulka 32: Simulace č.3 za rok 2005 (v Kč) 

 
Dlouhodobé 
uložení u ČS úrok 

Krátkodobé 
uložení u ČS úrok 

Postkonto  
Obec úrok 

r. 2005 
leden 1 800 000 3 450,00 1 440 710 1 560,8 465 000 504 
únor 1 800 000 3 450,00 713 490 772,9 465 000 504 
březen 1 800 000 3 450,00 660 550 715,6 465 000 504 
duben 1 800 000 3 450,00 1 217 658 1 319,1 465 000 504 
květen 1 800 000 3 450,00 1 032 482 903,4 465 000 504 
červen 1 800 000 3 450,00 1 854 355 1 390,8 465 000 504 
červenec 1 800 000 3 450,00 2 966 176 2 224,6 465 000 504 
srpen 1 800 000 3 450,00 3 358 615 2 519,0 465 000 504 
září 1 800 000 3 450,00 1 553 805 1 165,4 465 000 504 
říjen 1 800 000 3 450,00 940 302 705,2 465 000 504 
listopad 1 800 000 3 450,00 705 333 529,0 465 000 504 
prosinec 1 800 000 3 450,00 1 119 961 1 026,6 465 000 504 
celkem  41 400,00  14 832,4  6 045 
CELKEM 62 277,43 

 

 

Tabulka 33: Simulace č.3 za rok 2006 (v Kč) 

 
Dlouhodobé 
uložení u ČS úrok 

Krátkodobé 
uložení u ČS úrok 

Postkonto  
Obec úrok 

r. 2006 
leden 1 800 000 2 250,00 1 808 928 1 658,2 465 000 504 
únor 1 800 000 2 250,00 1 801 915 1 651,8 465 000 504 
březen 1 800 000 2 250,00 1 961 270 1 797,8 465 000 504 
duben 1 800 000 2 250,00 2 555 274 2 342,3 465 000 504 
květen 1 800 000 2 250,00 3 130 856 2 870,0 465 000 504 
červen 1 800 000 2 250,00 3 538 622 3 243,7 465 000 504 
červenec 1 800 000 2 250,00 2 796 416 2 563,4 465 000 504 
srpen 1 800 000 2 250,00 2 392 288 2 192,9 465 000 504 
září 1 800 000 2 250,00 2 076 898 2 336,5 465 000 504 
říjen 1 800 000 2 250,00 1 283 077 1 443,5 465 000 504 
listopad 1 800 000 2 250,00 326 155 244,6 465 000 504 
prosinec 1 800 000 2 250,00 395 192 395,2 465 000 504 
celkem  27 000,00  22 739,9  6 045 
CELKEM 55 784,89 
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Tabulka 34: Simulace č.3 za rok 2007 (v Kč) 

 
Dlouhodobé 
uložení u ČS úrok 

Krátkodobé 
uložení u ČS úrok 

Postkonto  
Obec úrok 

r. 2007 
leden 1 800 000 3 300,00 643 435 831,1 465 000 504 
únor 1 800 000 3 300,00 1 376 013 1 777,4 465 000 504 
březen 1 800 000 3 300,00 1 765 257 2 280,1 465 000 504 
duben 1 800 000 3 300,00 1 159 970 1 498,3 465 000 504 
květen 1 800 000 3 300,00 1 764 026 2 278,5 465 000 504 
červen 1 800 000 3 300,00 2 839 262 3 667,4 465 000 504 
červenec 1 800 000 3 300,00 3 242 585 4 188,3 465 000 504 
srpen 1 800 000 3 300,00 3 094 786 3 997,4 465 000 504 
září 1 800 000 3 300,00 3 016 865 3 896,8 465 000 504 
říjen 1 800 000 3 300,00 2 486 440 3 522,5 465 000 504 
listopad 1 800 000 3 300,00 1 901 785 2 694,2 465 000 504 
prosinec 1 800 000 3 300,00 2 023 578 2 866,7 465 000 504 
celkem  39 600  33 498,7  6 045 
CELKEM 79 143,73 

 

Výsledky z předchozích třech tabulek zachycuje následující tabulka.  

 

Tabulka 35: Výsledek simulace č.3 (v Kč) 

Zisk z úroků Postkonto Obec 

Termín.vklad ČS  

plus Postkonto Obec rozdíl 

r. 2005 14 891 62 277 47 386 
r. 2006 23048 55 785 32 737 
r. 2007 56997 79 144 22 147 
CELKEM 94 936 197 206 102 270 

 

Kdyby obec měla peníze rozdělené dle modelové simulace, získala by obec Libchavy 

na úrocích dohromady 197 206 Kč. Obec by tedy navíc vydělala 102 270 Kč. 
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8.7 Shrnutí simulací č.1 až č.3 a návrhy na použití výnosu 

Obec Libchavy za poslední tři roky (2005 – 2007) obdržela na úrocích běžného účtu 

„Postkonto Obec“ u Poštovní spořitelny 94 936 Kč.  

Pokud by využila možnosti uložení peněz dle modelové situace = část peněz na běžný 

provoz obce na běžném účtu „Postkonto Obec“ a nadále na dlouhodobý a krátkodobý 

termínovaný vklad u ČSOB, a.s. obdržela by obec Libchavy na úrocích 196 413 Kč, u 

KB, a.s. obdržela by obec Libchavy na úrocích 179 391 Kč a u ČS, a.s. vydělala by 

obec Libchavy na úrocích 197 206 Kč. 

Nejlepším řešením by pro obec bylo, kdyby své peníze měla uložené dle modelové 

situace u Poštovní spořitelny a České spořitelny. Obdržela by celkem 197 206 Kč. 

Navíc by tedy obec Libchavy získala 102 270 Kč. 

Efektu, kterého by obec dosáhla díky navrhovanému uložení peněz, by  nyní po 

třech letech mohla využít následovně: 

1) Na práci s dětmi – např. příspěvek fotbalovému klubu na práci s dětmi 

ve fotbalové školce, příspěvek hasičskému sboru na práci s dětským 

hasičským družstvem  

2) Na sociální příspěvky – např. finanční pomoc sociálně slabým 

rodinám na nákup školních pomůcek pro jejich děti, finanční podpora 

na nákup ošacení sirotkům žijících u svých  prarodičů  

3) Kulturní akce – např. příspěvek na pořádání masopustu a s tím 

spojených soutěží pro občany obce 

4) Na různé sportovní akce  

5) Ocenění místních celostátně úspěšným sportovcům v psím spřežením 

a v jezdectví 
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9 Využití fondů Evropské unie 

V průběhu analýzy hospodaření obce jsem zjistila, že obec dosud nevyužila žádné 

dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Proto jsem se zaměřila na hledání 

možností jejich získání, a zjistila jsem, že obec Libchavy má šanci některé dotace 

získat. Je velká škoda, těchto nabízených možností nevyužít.  

Česká republika je rozdělena mimo jiné také pro účely poskytování prostředků z fondů 

EU na regiony, tzv. NUTS II. V těchto regionech byl proveden výzkum a na základě 

výsledků sestaveny strategické cíle fondů EU. Fondy jsou speciálně navrhnuty tak, aby 

pomohly ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry 

zaostávání znevýhodněných regionů.  

Žadatelé mohou z fondů EU získat dotaci až do výše 85 % z celkové částky investičního 

záměru. Další část finančních prostředků může pokrýt např. státní rozpočet.  

Národní strategický referenční rámec (NSRR) představuje základní programový 

dokument České republiky pro využívání fondů Evropské unie v období 2007-2013. 

Každý operační program má své prioritní osy, a ty pak oblasti podpory. Každá oblast 

podpory má svá kritéria, která musí daný žadatel splňovat, aby mu mohly být 

prostředky z fondu poskytnuty.  

Žadatele čeká složitý, papírově a časově náročný proces. Musí zjistit, zda mají nárok na 

poskytnutí datace a zda splňují základní podmínky vybraného programu. Každý 

program má jiné podmínky pro poskytnutí dotace a proto je těžké orientovat se všech 

konkrétních oblastech podpory. Čeká je vyplnění velkého množství formulářů, různých 

tiskopisů a atd. Musejí zajistit a splnit všechny související a potřebné záležitosti, aby 

jim mohla být dotace z fondů EU poskytnuta.  

Naštěstí existují agentury jako např. DABONA, s.r.o a Regional Development Agency, 

s.r.o., které se specializují na profesionální pomoc těmto žadatelům. S využitím služeb 

agentury mají 99 % šanci, že jim dotace bude poskytnuta. Cena za poskytnutí těchto 

služeb se odvíjí od náročnosti a rozsahu projektu.  
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K mým následujícím návrhům na získání dotací rozhodně doporučuji oslovit některou 

z výše jmenovaných agentur, která obci pomůže vyřídit veškeré potřebné záležitosti 

týkající se poskytnutí dotací z fondů Evropské unie.  

Vynaložené náklady na zpracování žádostí a zajištění dotace jednou z agentur se obci 

mnohonásobně vrátí. Tato práce je vysoce odborná a náročná a pracovníci obce by jí 

jen stěží sami zvládli.  

Kdyby obec nevyužila těchto možností čerpání dotací ze fondů Evropské unie, dalo by 

se říci, že by obec doslova „plýtvala penězi“. Proč by měla investovat svoje těžce 

našetřené peníze na něco, co díky strukturálním fondům může pořídit za 15 % 

původní ceny? 

9.1 Návrh na využití ROP NUTS II Severovýchod 

Obec Libchavy leží v okrese Ústí nad Orlicí, který je součástí Pardubického kraje. A 

Pardubický kraj je součástí Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, 

kam dále spadá Královehradecký a Liberecký kraj. Viz následující obrázek. 

 
Obrázek 1: ROP NUTS II Severovýchod 

 

Zdroj: http://www.rada-severovychod.cz/ 
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ROP NUTS II Severovýchod je realizován prostřednictvím 5 prioritních os. A tyto 

prioritní osy jsou dále členěny do 12 oblastí podpory. Přehledný výčet znázorňuje 

následující tabulka: 

 
 

Tabulka 36: Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS II Severovýchod 

 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/uploads/documents/ Programy_2007_2013/ROP_SV/rop_ 
nuts2sv_7.11.2007_ek.pdf [online] 
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9.1.1 Rekonstrukce Mateřské školky 

Obec Libchavy se chystá v dohledné době provést rekonstrukci Mateřské školky. 

Dlouhodobě je poukazováno na nedostatečné prostory a vybavení stravovacího 

zařízení a ložnic Mateřské školky v Dolních Libchavách. Protože průběžně 

docházelo v rámci možností budovy k úpravám a doplňování zařízení ve stávajících 

prostorách školky, pracovníci Okresní hygienická stanice provoz této školky 

neukončili. V současné době se neustále předpisy pro provoz tohoto zařízení 

zpřísňují a již nejde v prostorách současné budovy školky těmto předpisům vyhovět. 

Proto pracovníci Okresní hygienické stanice začínají tvrdě vyžadovat provedení 

zásadní rekonstrukce budovy. Rekonstrukce bude spočívat v dostavbě nové kuchyně 

a jejich pomocných provozů, v rozšíření ložnic a doplnění požárního schodiště. Dále 

dojde k výměně zastaralé elektroinstalace a k postavení čističky odpadních vod místo 

současného septiku. Také bude vyměněna krytina střechy a provedeno celkové 

zateplení budovy. 

Investice se bude pohybovat zhruba kolem 5 700 000 Kč. Obec měla v plánu tuto 

investiční akci financovat ze svých zdrojů, což by ji značně finančně zatížilo tak, že 

by jiná investice nemohla být v dohledné době realizována.  

Doporučuji využít právě tento Regionální operační program NUTS II Severovýchod. 

Rekonstrukce mateřské školky spadá pod Prioritní osu 2 - Rozvoj městských a 

venkovských oblastí – Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova (pro obce mezi 500 a 

5 000 obyvateli). Obec má s tímto investičním záměrem nárok až na  85 % 

profinancování celkové částky této akce. Obec díky této dotaci značně ušetří 

prostředky na další potřebné akce. 

9.1.2 Vybudování cyklostezky 

Další investiční záměr obce v dohledné době bude vybudování dalšího úseku 

cyklostezky za účelem propojení se stávajícími cyklostezkami, což zajistí 

provázanost na současnou síť cyklostezek zdejšího regionu. Tato akce přispěje 
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k rozvoji cykloturismu, protože propojí Ústecko-Orlický region s Rychnovským. 

Jedná se celkem asi o 8 km nových cyklotras. 

Pro tento investiční záměr opět doporučuji využít Regionální operační program 

NUTS II Severovýchod. Budování cyklostezek spadá pod Prioritní osu 3 – Cestovní 

ruch – Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit 

v oblasti České republiky. Obec má opět nárok na 85 % profinancování celkové 

částky investiční akce. 

9.2 Návrh na využití Operačního programu Životní prostředí 

Cílem Operačního programu Životního prostředí (dále jen OP Životního prostředí) je 

ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale 

udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke 

zvyšování atraktivity ČR pro život, práci a investice a podporuje tak celkovou 

konkurenceschopnost. 

OP Životní prostředí nabízí v letech 2007 - 2013 z evropských fondů přes 5 miliard € a 

základním znakem prostředků poskytovaných z evropských fondů je nutnost veřejného 

spolufinancování. Žadatelé mohou z fondů EU získat dotaci až do výše   85 % celkové 

částky. Další část finančních prostředků může pokrýt Fond a státní rozpočet. 

Tento program spadá pod Státní fond životního prostředí a Ministerstva životního 

prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí.  

Do České republiky přináší tento operační program prostředky na podporu konkrétních 

projektů v sedmi oblastech. Každá prioritní osa má své podoblasti. Blíže viz následující 

tabulka: 
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Tabulka 37: Prioritní osy a oblasti podpory OP Životní prostředí 

Název prioritní osy Oblast podpory 

Snížení znečištění vod 
Zlepšení jakosti pitné vody 

Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika 

povodní Omezování rizika povodní 
Zlepšení kvality ovzduší Zlepšování kvality ovzduší a 

omezování emisí Omezování emisí 

Výstavba nových zařízení a rekonstrukce 
stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání 
OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované 
výroby tepla a elektřiny  Udržitelné využívání zdrojů energie 

Realizace úspor energie a využití odpadního 
tepla u nepodnikatelské sféry 

Zkvalitnění nakládaní s odpady Zkvalitnění nakládání s odpady a 
odstraňování starých ekologických 

zátěží Odstraňování starých ekologických zátěží 

Omezování průmyslového 
znečištění a snižování 

environmentálních rizik 
Omezování průmyslového znečištění 

Implementace a péče o území soustavy Natura 
2000 
Podpora biodiverzity 
Obnova krajinných struktur 
Optimalizace vodního režimu krajiny 
Podpora regenerace urbanizované krajiny 

Zlepšování stavu přírody a krajiny 

Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování 
geofaktorů a následků hornické činnosti a 
hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů 
včetně zdrojů podzemních vod 

Rozvoj infrastruktury pro 
environmentální vzdělávání, 

poradenství a osvětu 

Rozvoj infrastruktury pro realizaci 
environmentálních vzdělávacích programů, 
poskytování environmentálního poradenství 
a environmentálních informací 

Technická  pomoc při přípravě, realizaci, 
monitorování a kontrole operací OP Životní 
prostředí Technická pomoc  

Ostatní výdaje technické pomoci OP Životní 
prostředí 

Zdroj: http://www.opzp.cz/sekce/238/dokumenty-ke-stazeni/implementacni-dokument 
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9.2.1 Vybudování nové kanalizace 

Obec Libchavy se také chystá v nejbližší době vybudovat kompletně novou 

kanalizaci po celé obci. Z hlediska vodního zákona a příslušných předpisů životního 

prostředí je tato akce nezbytně nutná.  

Plánovaný záměr se bude pohybovat kolem 150 mil. Kč. Kdyby obec nevyužila 

možnosti získání prostředků z fondů EU, nebyla by pro obec Libchavy realizace 

tohoto investičního záměru vůbec možná.  

Doporučuji rozhodně využít možnosti poskytnutí dotace z OP Životního prostředí. 

Vybudování nové kanalizaci v obci spadá pod Prioritní osu 1 - Zlepšování vodohos-

podářské infrastruktury a snižování rizika povodní – Oblast podpory 1.1: Snížení 

znečistění vod – 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů. Obec má nárok 

získat na tuto investiční akci až 85 % prostředků z toho operačního programu. 

9.2.2 Likvidace „ černé skládky“ 

Obec musí vyřešit také likvidaci nalezené, dobře zamaskované černé skládky 

umístěné na svém území. Jedná se o skládku umístěnou v polích nad obcí. Skládka 

obsahuje různé živočišné odpady, stavební suť, atp. Protože je umístěna v mírném 

kopci, hrozí nebezpečí, že povrchové vody, které by prosákly skládkou a protekly 

zeminou směrem k obci, by mohly ohrozit životní prostředí. Z těchto důvodů je 

nutné co nejdříve zajistit  likvidaci této skládky. 

Na likvidaci černé skládky lze získat také dotaci z Operačním programu Životního 

prostředí. Likvidace černé skládky spadá pod Prioritní osu 4 - Zkvalitnění nakládání 

s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží - Oblast podpory 4.2: 

Odstraňování starých ekologických zátěží. 

Odhadovaný náklad na likvidaci černé skladky je minimálně 700 000 Kč. Pokud by 

obec využila tento dotační program a podařilo by se jí získat na tuto akci dotaci, 

dojde z 85 % k úspoře vlastních finančních prostředků, které může využít na jiné 

potřebné účely.  
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat finanční hospodaření Obecního úřadu 

v Libchavách a následně navrhnout kroky, které povedou ke zlepšení finančního 

hospodaření obce. 

V teoretické části je uveden souhrn těch nejpodstatnějších teoretických poznatků, 

nutných pro zpracování této diplomové práce. Dotýká se jak oblasti veřejných financí, 

fungování a činnost obce a jejích orgánů, principy municipálního finančního systému, 

municipálního rozpočtu, tak oblasti poskytování dotací z fondů Evropské unie.  

V analytické části byla porovnána příjmová a výdajová oblast rozpočtů v letech 2005 až 

2007. Nejdříve byly provedeny rozbory jednotlivých příjmových a poté výdajových 

kategorií. Byla hodnocena jejich struktura a vývoj. Byly zpracovány daňové, nedaňové, 

kapitálové příjmy a dotace, nadále pak běžné a kapitálové výdaje. V každé skupině byly 

vyzdviženy a podrobně popsány nejdůležitější položky, následně pak přehledně uvedeny 

v tabulkách a znázorněny v grafech. 

Obec hospodaří stabilně, bez výraznějších výkyvů. Celkové hospodaření obce lze 

hodnotit pozitivně. Výsledky rozpočtového hospodaření dosahovaly ve sledovaných 

letech 2005 až 2007 poměrně vysokých kladných hodnot.  

Volné peněžní prostředky obce jsou uloženy na běžném účtu u Poštovní spořitelny, a.s., 

který je určen pro obce.   

Protože po celé sledované období obec dosahuje poměrně vysokých zůstatků na tomto 

účtu, jsou v kapitole návrhů podrobně rozpracovány doporučení obci. Např. uložení 

části peněz na dlouhodobý a krátkodobý termínovaný vklad u České spořitelny, a.s. a 

část peněz na běžný provoz obce ponechat na stávajícím běžném účtu u Poštovní 

spořitelny, a.s.. Díky výhodnějšímu úročení termínovaných vkladů obec získá navíc 

finanční prostředky, které potom může efektivně využít – jako např. přispět na práci 

s dětmi, na sociální účely, na kulturní a sportovní akce, atd. 
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Dalším výhodným řešením pro efektivnější finanční hospodaření obecního úřadu by 

bylo využít možnosti získání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie. Vzhledem 

k dané situaci v obci připadají nyní minimálně čtyři možnosti získání dotací z fondů EU 

– z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod: na rekonstrukci 

mateřské školky a vybudování cyklostezky a z Operačního programu Životního 

prostředí pro vybudování kanalizace v obci a likvidaci náhle nalezené, ale dobře 

maskované černé skládky. 

Práce byla vypracována pro obec Libchavy, přesto poznatky v ní obsažené, především 

část analytická a návrhová, by se mohly stát podkladem pro analýzu a efektivní zlepšení 

finančního hospodaření i dalších obcí.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č.1: Rozvaha obce Libchavy pro r. 2005 až 2007, Aktiva 

ROZVAHA r.2005 r.2006 r.2007 
AKTIVA       
A. Stálá aktiva 126 109 869 132 546 001 137 768 059 
1. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 019 257  1 019 257 1 003 715 
  → Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 92 791 92 791 77 249 
  → Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 926 466 926 466 926 466 
3. Dlouhodobý hmotný majetek 119 544 612  125 980 744 131 218 344 
  → Pozemky 17 691 172 17 739 260 17 809 466 
  → Stavby 97 448 984 102 339 941 106 070 750 
  → Samostatné movité věci a soubory movit.věcí 1 058 677 1 979 487 2 080 546 
  → Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 259 478 1 350 924 1 533 784 
  → Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 086 301 2 560 017 3 723 798 
  → Poskytnuté zálohy na dlouh.hmotný majetek 0 11 114 0 
5. Dlouhodobý finan ční majetek 5 546 000  5 546 000 5 546 000 
  → Ostatní dlouhodobý finanční majetek 5 546 000 5 546 000 5 546 000 

B. Oběžná aktiva 4 995 547 31 507 512 26 516 774 
1. Zásoby 11 458 9 754 10 254 
  → materiál na skladě 11 458 9 754 10 254 
2. Pohledávky 1 597 245 902 277 808 913 
  → Odběratelé 58 580 0 22 071 
  → Poskytnuté provozní zálohy 436 707 399 864 698 523 
  → Pohledávky za rozpočtové příjmy 28 578 56 393 72 060 
  → Ostatní pohledávky 1 073 380 446 020 16 260 
3. Finan ční majetek 11 924 12 292 38 029 
  → Pokladna 10 040 9 615 37 801 
  → Ceniny 1 884 2 677 228 
4. Účty rozp.hosp. a další ú čty v č.mimorozpo čt. 3 374 922 30 583 190 25 659 578 
  → Základní běžný účet 3 374 922 2 650 577 4 250 777 
  → Poskytnuté dotace příspěv.organizacím 0 1 880 000 1 630 000 
  → Poskytnuté dotace ostatním subjektům 0 2 005 702 389 247 
  → Zúčtování výdajů úz.samospr.celků 0 18 024 657 13 579 326 
  → Materiální náklady 0 927 958 1 688 957 
  → Služby a náklady nevýrobní povahy 0 3 259 662 2 454 702 
  → Cestovné a ostatní výplaty fyzic.osobám 0 10 698 8 157 
  → Mzdové a ostatní osobní náklady 0 1 823 944 1 658 412 
  AKTIVA CELKEM 131 105 416 164 053 513 164 284 833 

Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy, Rozvaha 
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Příloha č.2: Rozvaha obce Libchavy pro r. 2005 až 2007, Pasiva 

ROZVAHA r.2005 r.2006 r.2007 
PASIVA       
C. Vlastní zdroje krytí st.a ob ěž. aktiv 130 871 542 163 502 946 163 955 746 
1. Majetkové fondy 126 109 869  132 546 001 137 768 059 
  → Fond dlouhodobého majetku 126 109 869 132 546 001 137 768 059 
2. Finan ční a pen ěžní fondy 50 962  54 904 52 547 
  → Peněžní fondy 50 962 54 904 52 547 
4. Zdroje krytí prost ředků rozpo čt.hospoda ření 0 26 685 300 23 481 978 
  → Financování výdajů úz.samospr.celků 0 9 679 965 8 265 191 
  → Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC 0 -15 185 -7 533 
  → Zúčtování příjmů územních samospr.celků 0 17 020 520 15 224 320 
5. Výsledek hospoda ření 4 710 711 4 216 742 2 653 162 
a) z hosp.činnosti úz.sam.celků a činnosti PO 1 108 209 614 240 297 973 
  → Výsledek hospodaření běžného úč.období 310 970 530 631 214 364 
  → Nerozděl.zisk, neuhrazená ztráta min.let 797 239 83 609 83 609 
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů min.let 3 333 133 3 333 133 2 328 995 
c) Saldo výdajů a nákladů 294 792 294 792 66 801 
d) Saldo příjmů a výnosů -25 422 -25 422 -40 607 
D. Cizí zdroje 233 874 550 566 329 087 
3. Krátkodobé závazky 233 874  550 566 329 087 
  → Dodavatelé 0 16 250 4 738 

  → Přijaté zálohy 54 000 97 900 121 100 
  → Zaměstnanci 80 103 240 065 96 768 
  → Závazky ze soc.zabezpečení a zdrav.pojištění 49 860 57 718 69 526 
  → Daň z příjmů 22 277 103 184 0 
  → Ostatní přímmé daně 16 785 13 639 16 672 
  → Jiné závazky 10 849 21 810 20 283 
  PASIVA CELKEM 131 105 416 164 053 513 164 284 833 

Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy, Rozvaha 
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Příloha č.3: Příjmy obce Libchavy v letech 2005 až 2007 v Kč 

PŘÍJMY  ROK  2005 až 2007 

druh příjmu 2005 2006 2007 celkem 

Daňové  p říjmy :         

Od  FO ze závislé činnosti 2 376 081 2 411 013 2 809 535 7 596 629 

Od  FO ze samostatné činnosti 1 283 260 1 881 778 1 235 638 4 400 676 

Od  FO z kapitálových výnosů 123 710 144 101 166 983 434 794 

Od právnických osob 2 555 053 2 951 253 3 031 084 8 537 390 

Od právnických osob za obec 308 000 26 520 106 080 440 600 

DPH 4 016 702 4 018 659 4 591 326 12 626 687 

Daň z nemovitosti 796 126 706 820 750 533 2 253 479 

Místní a správní poplatky 864 621 997 537 961 288 2 823 446 

Odvody za vynětí ze zemědělské půdy 35 879 23 488 81 363 140 730 

Celkem : 12 359 432 13 161 169 13 733 830 39 254 431 

Nedaňové p říjmy :         

Stočné 79 887 99 952 133 262 313 101 

Přijaté pojistné náhrady 2 996 29 862 33 188 66 046 

Ostatní příjmy,nahodilé příjmy,vratky přeplatků 82 330 50 885 219 474 352 689 

Příjmy z poskytování služeb 122 752 151 816 210 239 484 807 

Úroky z účtů u bank 14 891 23 048 56 997 94 936 

Přijaté neinvestiční dary  0 0 194 850 194 850 

Odvod PO ZŠ a MŠ - odpisy z investic 68 801 61 772 51 274 181 847 

Celkem : 371 657 417 335 899 284 1 688 276 

Kapitálové p říjmy :  0 0 0 0 

Přijaté dotace :         

Na státní správu a školství od KÚ 317 362 307 636 325 397 950 395 

Ostatní neinve.dotace od KÚ a všeob.pokl.spr. 0 86 000 0 86 000 

Investiční dotace z KÚ 100 000 100 000 0 200 000 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 51 932 0 24 339 76 271 

Investiční dotace ze státního rozpočtu 0 0 0 0 

Převod z vlastních fondů hospod.činnosti  0 413 500 117 130 530 630 

Celkem : 469 294 907 136 466 866 1 843 296 

Celkový p říjem  13 200 383 14 485 640 15 099 980 42 786 003 

Celkové výdaje 12 869 035 15 485 835 13 457 344 41 812 214 

Financování :           

Rozdíl příjmů a výdajů (+/-) 331 348 -1 000 195 1 642 636 973 789 

Výsledek hospodářské činnosti obce (+/-) 57 083 275 850 -42 436 290 497 

Rozdíl p říjmů a výdaj ů po konsolidaci 388 431  -724 345 1 600 200 1 264 286 

Převod do rozpočtu z rezervního fondu 0 724 345 0   

Převod z rozpočtu do rezervního fondu 388 431 0 1 600 200   

Zůstatek na ú čtech obce na konci roku 3 374 922  2 650 577 4 250 777   

Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 
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Příloha č.4: Výdaje obce Libchavy v letech 2005 až 2007 v Kč (3.části) 

VÝDAJE  ROK  2005 až 2007 - 1. část 

druh výdaje 2005 2006 2007 celkem 

Pěstební činnost - nákup služeb 0  21 310 22 391 43 701 

Silnice         

Nákup služeb-zimní údržba a sekání příkopů 203 300 208 514 104 306 516 120 

Opravy a udržování 51 044 16 915 0 67 959 

Investice do silnic,chodníků a parkovišť 1 039 098 2 533 743 2 760 133 6 332 974 

Celkem 1 293 442 2 759 172 2 864 439 6 917 053 

Investič.dotace na cyklostezky do ROT 10 000 115 196 190 116 315 312 

Odvád ění a čišt ění odpadních vod          

Elektrická energie  49 688 28 077 61 027 138 792 

Nákup služeb - provozování ČOV a kanalizací 93 763 59 152 92 336 245 251 

Opravy a udržování ČOV a kanalizací 83 630 0 33 948 117 578 

Investice ČOV,kanal.,stavby proti povodni 1 859 915 341 068 0 2 200 983 

Celkem 2 086 996 428 297 187 311 2 702 604 

Opravy a udržování vodních tok ů 16 928 18 903 0 35 831 

Příspěvek pro PO ZŠ a MŠ Libchavy 1 240 000  1 880 000 1 630 000 4 750 000 

Knihovna, časopis,rozhlas,ob č.záležitosti         

Odměna knihovnic + úklid knihovny 14 439 28 028 16 278 58 745 

Odvody z odměn na povinné pojištění 5 040 3 660 3 780 12 480 

Nákup materiálu - knihy a ostatní potřeby 25 420 12 790 18 408 56 618 

Nákup služeb - tisk časopisu a blahopřání 12 060 14 836 25 245 52 141 

Věcné dary pro životní jubilea občanů 8 492 8 950 18 318 35 760 

Neinv. dotace FO a nezisk.organ. 3 500 2 485 2 495 8 480 

Investice do obecního bezdrát. rozhlasu 0 877 970 70 936 948 906 

celkem 68 951 948 719 155 460 1 173 130 

Tělovýchovná činnost          

Plat uklízečky kabin 0 7 136 20 750 27 886 

Odvody na povinné pojištění 0 2 100 7 140 9 240 

Elektrická energie, voda  148 396 185 428 593 471 927 295 

Opravy a udržování tělových. zařízení 8 823 21 782 32 505 63 110 

Investice do obecních tělovýchov. zařízení 67 359 1 538 372 0 1 605 731 

Neinvestiční dotace sportovním klubům 125 067 134 800 134 255 394 122 

Investiční dotace sportovním klubům 3 000 000 1 765 000 46 874 4 811 874 

Celkem 3 349 645 3 654 618 834 995 7 839 258 

Vybavení do dvou d ětských h řišť 0 0 73 180 73 180 

Veřejné osv ětlení          

Úhrada el. energie 89 695 112 276 181 323 383 294 

Opravy a udržování 53 988 43 329 143 132 240 449 

Investice na výstavbu VO 344 130 126 958 0 471 088 

Celkem 487 813 282 563 324 455 1 094 831 

Poznámka : kurzivou vytištěné řádky jsou investiční výdaje 
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VÝDAJE  ROK  2005 až 2007 – 2. část 

druh výdaje 2005 2006 2007 celkem 

Územní rozvoj       

Ostatní služby - vyměřování pozemků atd. 297 340 98 177 87 720 483 237 

Investice do nákupu pozemků 10 560 10 608 3 120 24 288 

Celkem 307 900 108 785 90 840 507 525 

Voda 571 1 287 968 2 826 

Odvoz a zneškodnění odpadů 24 000 24 000 24 000 72 000 

Provoz h řbitova 24 571 25 287 24 968 74 826  

Sběr a svoz komunálních odpad ů      

Odvoz a zneškodnění všech odpadů 784 226 816 070 920 965 2 521 261 

Nákup nádob 0 24 585 201 170 225 755 

Celkem 784 226 840 655 1 122 135 2 747 016 

Péče o veřejnou zele ň - nákup služeb 11 070 0 26 870 37 940  

Soc.dávky a pe čovatelská služba 6 000 6 500 90 000 102 500  

Požární ochrana       

Odměny hasičům 5 610 8 490 10 200 24 300 

pohonné hmoty a maziva 0 5 000 2 637 7 637 

Nákup služeb - STK, pojištění atd. 26 420 17 950 21 060 65 430 

Nákup materiálu do 3 tisíc 30 624 5 980 28 272 64 876 

Nákup drobného hmotného majetku od 3 - 40 t. 0 8 790 0 8 790 

Opravy a udržování zbrojnic a zařízení 9 930 5 000 67 042 81 972 

Investice do požár.zbrojnic a zařízení 50 000 0 0 50 000 

Celkem 122 584 51 210 129 211 303 005 

Zastupitelstvo obce       

Odměny členům zastupitelstva 565 110 659 972 760 244 1 985 326 

Cestovné, školení 11 009 13 174 8 188 32 371 

Celkem 576 119 673 146 768 432 2 017 697 

Volby komunální a do parlamentu   0 46 562 0 46 562  

Činnost místní správy       

Platy zaměstnanců 796 209 903 195 1 066 092 2 765 496 

Ostatní osobní výdaje 27 689 53 980 87 083 168 752 

Povinné pojištění na sociální zabezpečení 320 035 363 261 405 107 1 088 403 

Povinné pojištění na zdravotní pojištění 110 776 145 422 136 629 392 827 

Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavat. 5 191 5 702 6 581 17 474 

Oděv, obuv, ochranné pomůcky atp. 3 424 5 352 2 548 11 324 

Knihy, učební pomůcky, tisk 14 579 14 267 8 076 36 922 

Nákup drobného majetku od 3 - 40 tisíc 12 425 27 757 109 680 149 862 

Nákup potřeb do 3 tisíc 50 997 63 035 78 887 192 919 

Vodné 7 959 8 296 12 575 28 830 

Plyn 133 678 177 959 203 140 514 777 

Poznámka : kurzivou vytištěné řádky jsou investiční výdaje 
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VÝDAJE  ROK  2005 až 2007 – 3. část                                

druh výdaje 2005 2006 2007 celkem 

Úhrada el.energie 46 120 46 503 51 857 144 480 

Pohonné hmoty a maziva 27 047 21 918 25 755 74 720 

Služby pošt a nákup kolků 19 945 18 427 13 299 51 671 

Služby telekomunikací 42 488 46 480 46 685 135 653 

Služby peněžních ústavů 47 413 48 898 49 769 146 080 

Služby konzultační, poradenské a právní  3 213 4 165 945 8 323 

Služby školení a vzdělávání 8 714 5 698 8 280 22 692 

Služby ost.-servis požární,na PC,audity atd.   122 862 176 804 168 215 467 881 

Opravy a udržování 35 233 18 509 53 437 107 179 

Programové vybavení k PC 4 641 0 0 4 641 

Cestovné  707 1 037 1 966 3 710 

Pohoštění 6 577 12 613 6 495 25 685 

Věcné dary  7 119 9 991 1 685 18 795 

Dary obyvatelstvu 4 000 4 000 3 000 11 000 

Neinvestiční transfery obcím-přestup. řízení 0 0 15 000 15 000 

Čerpání sociálního fondu zaměstnanců 16 148 23 597 39 687 79 432 

Investice do obecních budov a zařízení 257 646 1 263 972 2 167 848 3 689 466 

Celkem 2 132 835 3 470 838 4 770 321 10 373 994 

Finanční operace          

Neinvestiční dotace občan. sdružením 53 000 98 341 60 508 211 849 

Neinvestiční dotace ostatní 63 550 45 000 50 000 158 550 

Členství ve SMO  4 000 5 076 5 114 14 190 

Platby daní a poplatků za obec 170 093 5 656 7 760 183 509 

Celkem 290 643 154 073 123 382 568 098 

Finanční vypo řádání z minulých let z KÚ 59 312  0 28 838 88 150 

Celkové výdaje  12 869 035  15 485 834 13 457 344 41 812 213 

Poznámka : kurzivou vytištěné řádky jsou investiční výdaje 

Zdroj: Finanční výkazy obce Libchavy 
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Příloha č.5: Historie sazeb termínovaných vkladů u ČSOB, a.s. 

Historie termínovaného vkladu s fixní  

úrokovou sazbou – doba vkladu 12 měsíců 

Od 1 000 000 Kč Platnost od 
 (v % p.a.)  

22.7.2004 2,2 

14.2.2005 1,8 

29.3.2005 1,4 

20.4.2005 1,25 

18.5.2005 0,9 

28.11.2005 1,6 

9.5.2006 1,5 

21.8.2006 1,8 

26.10.2006 2,2 

10.9.2007 2,4 

1.10.2007 2,6 

10.12.2007 2,8 

25.2.2008 3 

 

 

Historie termínovaného vkladu s fixní  

úrokovou sazbou – doba vkladu 1 měsíc 

Platnost od 
 

od 1 000 000 Kč 
(v % p.a.) 

22.07.2004 1,30 

14.02.2005 1,25 
29.03.2005 1,20 
20.04.2005 1,05 
18.05.2005 0,80 
28.11.2005 1,15 
09.05.2006 1,00 
21.08.2006 1,30 
26.10.2006 1,50 
10.09.2007 1,65 
01.10.2007 1,75 
10.12.2007 1,90 

25.02.2008 2,05 
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Historie termínovaného vkladu s fixní  

úrokovou sazbou – doba vkladu 1 měsíc 

Platnost od 
 

od 300 000 Kč  
do 999 999 Kč 

(v % p.a.) 

22.07.2004 1,30 
14.02.2005 1,15 
29.03.2005 1,10 
20.04.2005 0,90 
18.05.2005 0,60 
28.11.2005 1,05 
09.05.2006 0,95 
21.08.2006 1,20 
26.10.2006 1,40 
10.09.2007 1,45 
01.10.2007 1,55 
10.12.2007 1,70 
25.02.2008 1,90 

 

Zdroj: Interní materiály ČSOB, a.s. 
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Příloha č.6: Historie sazeb termínovaných vkladů u KB, a.s. 

Historie úrokových sazeb term.vkladu u KB 

Pevná sazba 1 měsíc 

datum 

od 250 tis.- 500 tis. Kč  

(v % p.a.) 

od 500 tis.- 750 tis.Kč  

(v % p.a.) 

od 750 tis. - 1mil.Kč  

(v % p.a.) 

od 1mil.Kč  

(v % p.a.) 

12.11.2007 1,21 1,51 1,71 1,48 
9.10.2007 1,19 1,49 1,69 1,48 
1.10.2007 1,14 1,44 1,64 1,48 
17.9.2007 1,14 1,44 1,64 1,48 
16.5.2007 0,84 1,14 1,31 1,48 
12.3.2007 0,84 1,14 1,31 1,48 
12.2.2007 0,84 1,14 1,31 1,48 
15.1.2007 0,82 1,12 1,29 1,46 
11.12.2006 0,82 1,12 1,29 1,46 
13.11.2006 0,82 1,12 1,29 1,46 
9.10.2006 0,84 1,14 1,31 1,48 
6.9.2006 0,63 0,88 1,05 1,22 
4.8.2006 0,63 0,88 1,05 1,22 
4.7.2006 0,45 0,70 0,87 1,04 
6.6.2006 0,37 0,62 0,79 0,96 

10.5.2006 0,40 0,65 0,82 0,99 
6.4.2006 0,39 0,64 0,81 0,98 
2.3.2006 0,36 0,61 0,78 0,95 
2.2.2006 0,36 0,61 0,78 0,95 
5.1.2006 0,39 0,64 0,81 0,98 

1.12.2005 0,42 0,67 0,84 1,01 
3.11.2005 0,40 0,65 0,82 0,99 
6.10.2005 0,15 0,36 0,53 0,70 
1.9.2005 0,15 0,36 0,53 0,70 
8.8.2005 0,16 0,37 0,54 0,71 
8.7.2005 0,13 0,34 0,51 0,68 
2.6.2005 0,14 0,35 0,52 0,69 
6.5.2005 0,16 0,37 0,54 0,71 
7.4.2005 0,42 0,63 0,80 0,97 
3.3.2005 0,59 0,84 1,01 1,18 
9.2.2005 0,54 0,86 1,03 1,20 
3.2.2005 0,54 0,86 1,03 1,20 

28.1.2005 0,81 1,13 1,30 1,47 
7.1.2005 0,81 1,13 1,30 1,47 

2.12.2004 0,82 1,14 1,31 1,48 

Zdroj: Interní materiály Komerční banky, a.s. 
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Příloha č.7: Historie sazeb termínovaných vkladů u ČS, a.s. 

 

 

Zdroj: Interní materiály banky ČS, a.s. 

 


