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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením hospodaření statutárního města Karviné 

v letech 2011–2015. Je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na teoretická 

východiska práce.  Jsou zde uvedeny základní informace o obcích a jejich rozpočtech. 

Ve druhé části je pozornost věnována popisu základních informací vybraného subjektu a 

zhodnocení jejich současného hospodářského stavu, zejména příjmů a výdajů. Třetí část 

obsahuje možné návrhy na zlepšení hospodářské situace města. 

 

Abstract 

The Bachelor’s thesis deals with the evaluation of the economy of Karviná Town between 

the years 2011 and 2015. The thesis is divided into 3 parts. The first part contains 

theoretical information about municipalities and their budgets. The second part consists 

of basic information about Karviná and evaluation of their financial situation – especially 

the incomes and expenses. The third part contains my suggestions how to make the 

financial situation of this town better. 
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ÚVOD 

V České republice existuje dvoustupňový systém územní samosprávy, ve kterém 

vystupují obce jako základní územní samosprávné celky (dále jen ÚSC) a kraje jako vyšší 

ÚSC. Oba tyto typy ÚSC mají velký význam pro ekonomickou situaci České republiky 

zejména tím, že se podílí na jejím hospodaření. Jejich zadluženost je přitom značně 

vysoká. V roce 2014 dosahovala celková zadluženost obcí necelých 89 mld. Kč. V krajích 

hodnota dluhu vystoupala na necelých 28 mld. Kč, a stala se tak doposud nejvyšší 

dosaženou hodnotou. Z těchto výsledků je patrné, že je nutné hledat nejlepší možné řešení 

ke zvýšení příjmů a snížení výdajů obcí i krajů a zabránit tak dalšímu růstu jejich 

zadluženosti 1. 

Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla analyzovat hospodaření obce, konkrétně 

statutárního města Karviné. Výběr ovlivnila skutečnost, že se jedná o mé rodné město, ve 

kterém dosud bydlím, a proto mě zajímá, jak hospodaří a jaké plány má do budoucna.  

Karviná je jedním z 25 statutárních měst České republiky. Leží na území 

Moravskoslezského kraje asi18 km východně od Ostravy. Část severní hranice Karviné 

tvoří současně hranici s Polskem, což významně ovlivňuje složení obyvatelstva. Téměř 8 

procent obyvatel se hlásí k polské národnosti, přibližně stejně početná je také slovenská 

menšina. Karviná se proslavila především díky těžbě černého uhlí. Její počátky sahají do 

18. století a v bohaté historii města podstatně ovlivňovala i jeho hospodaření. V poslední 

době ovšem dochází k postupnému útlumu těžby, a tak se město snaží rozvíjet především 

obchodní aktivity a turistický ruch. 

Svou práci jsem rozdělila do tří částí, kterými jsou „Teoretická východiska práce“, 

„Analýza současného stavu“ a „Návrhy na opatření“. V první části jsou popsány základní 

informace o veřejné správě v České republice a územně samosprávných celcích, zejména 

obcích. Vysvětluji pojem obec, popisuji její základní zásady nebo orgány a zaměřuji se 

zejména na zpracování informací o jejím rozpočtu. Ve druhé části se věnuji prezentaci 

statutárního města Karviné a následnému zhodnocení jeho hospodářské situace v letech 

                                                 

1 Ministerstvo financí České republiky. Zadluženost územních rozpočtů v roce 2014 [online].  

 



 

11 

 

2011 až 2015. Svou pozornost zaměřuji převážně na analýzu jejích příjmů a výdajů 

města, které jsou pro toto zhodnocení stěžejní. Ve třetí části popisuji návrhy, které by 

mohly vést ke zvýšení příjmů a snížení výdajů, a tím ke zlepšení současné hospodářské 

situace města. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE  

K tomu, abych svou bakalářskou prací mohla dosáhnout požadovaných výsledků, 

je zapotřebí si pečlivě zvolit přesný cíl a metodiku práce. 

1.1  Cíl práce 

Hlavním cílem této práce je zhodnocení hospodaření statutárního města Karviné po dobu 

5 let a následné navržení opatření, která by mohla vést ke zlepšení jeho hospodářské 

situace, zejména ke zvýšení příjmů a snížení výdajů.  

Ke splnění hlavního cíle je nutné si určit jednotlivé dílčí cíle. Prvním z nich je vymezení 

pojmů souvisejících s danou problematikou a představení základních informací 

o statutárním městě Karviné. Na to navazuje druhý dílčí cíl, kterým je analýza 

hospodářské situace města v letech 2011 až 2015. Je nutné provést podrobný rozbor 

jednotlivých ukazatelů, které jsou pro tuto práci stěžejní. Posledním dílčím cílem 

je zpracování vlastních návrhů, které by mohly vést ke zlepšení hospodaření města. 

1.2  Metodika práce 

Ve své práci využívám následujících metod: 

 analýza, 

 komparace, 

 indukce a dedukce,  

 syntéza. 

 

Metoda analýzy je využita při rozboru vybraných ukazatelů, zejména rozpočtových 

příjmů a výdajů statutárního města Karviné a jejich následná komparace v jednotlivých 

letech. Zkoumám vývoj jednotlivých ukazatelů v čase a jejich procentuální podíl 



 

13 

 

na celkových finančních prostředcích. Vycházím přitom ze závěrečných účtů města, které 

mi byly poskytnuty zaměstnanci Odboru ekonomického.  

S využitím indukce vyvozuji ze zjištěných poznatků obecné závěry, které pak dedukcí 

převádím na konkrétní návrhy na opatření. 

V závěrečném shrnutí hodnocení hospodaření statutárního města Karviné používám 

metodu syntézy, díky které mohu sumarizovat všechny své poznatky získané 

v jednotlivých částech této práce. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

První část této kapitoly je zaměřena na popis základních informací z oblasti veřejné 

správy a obcí v České republice. V dalších částech je důraz kladen na jejich rozpočet 

a podání informací i monitoringu hospodaření obcí. 

2.1  Veřejná správa 

Česká republika je dle zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, charakterizována jako „svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát 

založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana“ 2. Hlavním institutem 

sloužícím občanům k realizaci jejich práva je veřejná správa. Jedná se o „správu 

veřejných záležitostí ve veřejném zájmu“ 3. Je to výkon státní moci nezákonodárnou a 

nesoudní cestou. Dělí se na státní správu, která vykonává veřejnou správu přímo, a 

územní samosprávu  4. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr. 1: Schéma veřejné správy v ČR 5 

                                                 

2 Zákon č. 1/993 Sb., Ústava České republiky 
3 Koudelka, Z. Samospráva. 2007, s. 16. 
4 Koudelka, Z. Samospráva. 2007, s. 15-16. 
5 Peková, J., J. Pilný a M. Jetmar. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2005, s. 85. 

Veřejná správa 

Státní správa Územní samospráva 

Úřední st. správa Dekoncentráty Obecní  Krajská 

Místní správa Působnost 

Přenesená Samostatná 
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Územní samospráva se člení na základní územní samosprávné celky, jimiž jsou obce 

a vyšší územní samosprávné celky, tedy kraje. Vždy však platí, že součástí vyšších 

územních samosprávních celků jsou i obce. Územní samosprávné celky jsou 

charakterizovány jako územní společenství občanů, mající právo na samosprávu. Stát 

do jejich činnosti může zasahovat pouze v případě, vyžaduje-li to ochrana zákona, 

a to jen způsobem stanoveným zákonem 6.  

2.2  Charakteristika obce 

Základní právní úpravou obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, ve kterém je obec definována jako základní územní samosprávné společenství 

občanů tvořící územní celek, který je vymezený hranicí území obce. Obec 

je veřejnoprávní korporace odlišná od státu, jež může mít vlastní majetek a hospodaří 

podle vlastního rozpočtu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a na vlastní 

zodpovědnost. Je tedy právnickou osobou. Mezi její základní znaky patří územní základ, 

osobní základ a právo na samosprávu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a 

o potřeby svých občanů, při plnění těchto úkolů chrání také veřejný zájem. Z toho 

je odvozena i její působnost 7, 8.  

2.3  Působnost obce 

Působnost obcí můžeme charakterizovat jako souhrn práv a povinností, které jsou obcím 

stanoveny k plnění jejich úkolů. Podle územní působnosti ji lze rozdělit na územní (neboli 

místní) a věcnou. Územní působnost je určena územními hranicemi obcí, které jsou 

v rámci tohoto obvodu oprávněny realizovat své úkony ve veřejné správě. Tyto záležitosti 

vykonává obec vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a s vlastními prostředky (s 

možnými dotacemi ze státního rozpočtu). Věcná působnost územních samosprávných 

                                                 

6 Zákon č. 1/993 Sb., Ústava České republiky 
7 Kopecký, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2010, s. 61-65. 
8 Kadeřábová, J. a J. Peková. Územní samospráva – udržitelný rozvoj a finance. 2012, s. 19. 
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celků se v České republice člení na dvě skupiny, a to na samostatnou a přenesenou 

působnost. Na zajišťování výkonu státní správy je stát obcím povinen přispívat 9.  

2.3.1 Samostatná působnost 

Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které se týkají zájmu obce nebo jejich 

občanů, pokud nejsou zákonem svěřeny státu, popř. krajům nebo pokud nejde 

o přenesenou působnost orgánů obce 10. 

Obce se mohou sdružovat se sousedními obcemi a jinými právnickými osobami 

při zajišťování jimi společných rozvojových programů. Příkladem výkonu samostatné 

působnosti obce je schvalování rozpočtu, správa vlastního majetku, poskytování dotací, 

zřizování příspěvkových organizací, zřizování či rušení městské policie, kulturní rozvoj, 

ochrana veřejného pořádku nebo podpora rozvoje podnikatelských aktivit 11, 12. 

2.3.2 Přenesená působnost 

Do přenesené působnosti obce patří plnění úkolů státu. Jedná se převážně o agendy 

v oblasti veřejné správy, kterou stát nerealizuje přímo svými orgány, a jejichž výkonem 

pověřil ve stanoveném rozsahu obce. Ty následně vykonávají tuto veřejnou správu 

v postavení správních úřadů. Mezi příklady přenesené působnosti obce patří výkon 

stavebního úřadu, činnost matričního úřadu, činnost živnostenského úřadu, činnost 

vodoprávního úřadu a vydávání nařízení obce. Podle rozsahu činností státní správy jsou 

všechny obce od 01.01.2003 rozděleny do následujících skupin 13. 

 Obce 1. stupně – Jedná se o všechny obce. Samosprávné činnosti a vybrané 

činnosti státní správy vykonávají samy pro sebe ve své samostatné působnosti. 

Správním obvodem je území dané obce. 

                                                 

9 Kopecký, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2010, s. 163-166. 
10 Koudelka, Z. Samospráva. 2007, s. 124. 
11 Kopecký, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2010, s. 179-181. 
12 Wokoun, R. Management regionální politiky v ČR [online].  
13 Kopecký, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2010, s. 191-205. 
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 Obce 2. stupně – Jde se o tzv. „obce s pověřeným obecním úřadem“, které 

vykonávají samosprávné činnosti a úkoly státní správy pro sebe ve své samostatné 

působnosti. Zároveň vykonávají i některé činnosti státní správy pro obce z jejich 

správního obvodu.  

 Obce 3. stupně – Jsou to tzv. „obce s rozšířenou působností“. Ty vykonávají 

veškeré činnosti jako obce 1. a 2. stupně a zároveň řadu dalších specializovaných 

činností, např. vydávání cestovních a osobních dokladů, živnostenských 

oprávnění nebo vedení evidence obyvatel a podobně 14.   

2.4  Členění obcí 

Zákon o obcích rozlišuje následující druhy obcí. 

 Obce „základní“ – Obce, které nejsou městy. Bývají označovány za „vesnické“. 

 Města „základní“ – Obce, které mají alespoň 3 000 obyvatel, pokud tak na návrh 

obce určí předseda poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.  

 Statutární města – Jde o 25 měst výhradně určených zákonem o obcích. Jejich 

území se může členit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány 

samosprávy. Od jiných měst se příliš neliší. Rozdíly po právní stránce jsou 

formálního charakteru a týkají se především označení orgánů (např. městský úřad 

– magistrát, starosta – primátor). 

 Městyse – Obce, které na návrh obce po vyjádření vlády stanoví předseda 

poslanecké sněmovny. Ten také bez zkoumání jiných podmínek určí den, 

od kterého se obce stanou městysem.  

 Hlavní město Praha – Hlavní město České republiky, které je zároveň krajem 

a obcí. Člení se na městské části a je upraveno zákonem č. 131/2000 Sb., 

o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 15. 

                                                 

14 Lajtkepová, E. Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. 2013, s. 85. 
15 Kopecký, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2010, s. 108-121. 
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2.5  Orgány obce 

Nejdůležitějším orgánem v obci, který je nadřazen všem ostatním orgánům, 

je zastupitelstvo. Dalšími orgány jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní 

orgány 16.  

2.5.1 Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo je jediný z orgánů obce, jehož postavení je zakotveno v Ústavě České 

republiky. Tam je mimo jiné stanoven jeho název, počet členů, délka funkčního období 

apod. Zastupitelstvo je obecné označení pro přímo volený zákonodárný sbor na úrovni 

obcí, měst, městysů, statutárních měst (včetně jejich městských částí nebo městských 

obvodů) a krajů. Má hlavní rozhodovací pravomoc v oblasti samostatné působnosti obce. 

Jeho členové jsou voleni v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu 

poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Volit mohou všichni občané obce 

s volebním právem starší 18 let 17, 18.  

Počty členů zastupitelstva se liší podle velikosti obce, respektive podle počtu obyvatel. 

Zastupitelstvo musí mít nejméně 5 a maximálně 55 členů. Přesný počet musí být stanoven 

nejpozději do 85 dnů před dnem voleb a oznámen nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení 

na úřední desce. Závazné údaje jsou uvedeny v následující tabulce, přičemž platí, 

že rozhodující je počet obyvatel k 1. lednu toho roku, ve kterém volby probíhají 19.  

Tab. 1: Počet členů zastupitelstva v závislosti na počtu obyvatel. 20 

Počet obyvatel Počet členů zastupitelstva 

Do 500 5 až 15 

Nad 500 do 3 000 7 až 15 

Nad 3 000 do 10 000 11 až 25 

Nad 10 000 do 50 000 15 až 35 

Nad 50 000 do 150 000 25 až 45 

Nad 150 000 35 až 55 

                                                 

16 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
17 Koudelka, Z. Samospráva. 2007, s. 169. 
18 Peková, J., J. Pilný a M. Jetmar. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2005, s. 112. 
19 Koudelka, Z. Samospráva. 2007, s. 170-171. 
20 Vlastní zpracování podle: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
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Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však  jednou za 3 měsíce. Zasedání je 

veřejné a probíhá vždy na území obce. Svolává ho starosta. K platnému rozhodnutí 

je zapotřebí nadpoloviční většiny všech jeho členů, nestanoví-li zákon jinak 21.   

Zastupitelstvo obce povinně zřizuje dva výbory – finanční a kontrolní. V případě, 

že v dané obci žije více než 10 % obyvatel hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje 

i výbor pro národnostní menšiny 22.  

Mezi hlavní úkoly zastupitelstva patří zejména schvalování programu rozvoje obce, 

rozpočtu, závěrečného účtu a účetní závěrky, zřizování peněžních fondů, zřizování 

a rušení příspěvkových organizací i organizačních složek obce, vydávání obecně závazné 

vyhlášky, navrhování změny katastrálních území uvnitř obce nebo zřizování a rušení 

obecní policie 23. 

2.5.2 Rada obce 

Rada obce je jejím výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti. Za svůj výkon 

odpovídá zastupitelstvu. Členy rady jsou starosta, místostarosta (případně 

místostarostové) a radní voleni z řad členů zastupitelstva. Radu obce tvoří 5 až 11 členů 

(vždy lichý počet), kteří jsou voleni zastupitelstvem a nesmí přesáhnout jednu třetinu 

počtu zastupitelstva. V obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada vůbec 

nevolí a její funkci vykonává starosta. Schůze rady probíhají podle potřeby a nebývají 

veřejné. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů 

a k platnému rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny. 

Do působnosti rady obce patří zejména zabezpečování hospodaření obce podle 

schváleného rozpočtu, připravování návrhů pro jednání zastupitelstva a následné 

zabezpečování plnění jeho usnesení, provádění rozpočtových opatření v rozsahu 

                                                 

21 Koudelka, Z. Samospráva. 2007, s. 186-189. 
22 Zákon č. 128/2000, o obcích 
23 Koudelka, Z. Samospráva. 2007, s. 180-186. 
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stanoveném zastupitelstvem, vydávání nařízení obce, řešení vnitřních otázek organizace 

obce nebo kontrolování plnění úkolů vykonaných obecním úřadem a komisemi 24, 25. 

2.5.3 Starosta 

Starosta zastupuje obec navenek. Nemá ovšem povahu statutárního orgánu právnické 

osoby, a tak úkony, pro které je zapotřebí schválení zastupitelstva nebo rady, může učinit 

až po jejich schválení (v opačném případě jsou neplatné). Do funkce je volen 

zastupitelstvem z řad jeho členů a za výkon své funkce zastupitelstvu obce odpovídá. 

V době, kdy žádný starosta není zvolen, ho zastupuje místostarosta 26.  

Starosta jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu, k tomu je však zapotřebí souhlasu 

ředitele krajského úřadu. Mezi jeho další funkce patří zodpovědnost za včasné objednání 

přezkumu hospodaření obce, plnění úkolů zaměstnavatele, odpovědnost za informování 

veřejnosti o činnosti obce, rozhodování o záležitostech samostatné působnosti, které mu 

byly svěřeny radou, za plnění dalších úkolů stanovených zákonem (např. organizaci 

voleb), provádění záchranných a likvidačních prací nebo plnění úkolů v krizovém 

řízení 27. 

2.5.4 Obecní úřad 

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

funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazenými do obecního úřadu. Bývá organizován 

monokraticky, v jeho čele tedy stojí jediná osoba, kterou je starosta 28.  

V samostatné působnosti plní úkoly, které mu uloží zastupitelstvo nebo rada. Pomáhá 

také výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti vykonává 

státní správu. Výjimkou jsou věci, které patří do působnosti jiného orgánu obce 29.  

                                                 

24 Zákon č. 128/2000, o obcích 
25 Koudelka, Z. Samospráva. 2007, s. 195-198. 
26 Koudelka, Z. Samospráva. 2007, s. 199. 
27 Koudelka, Z. Samospráva. 2007, s. 201. 
28 Kopecký, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2010, s. 240. 
29 Koudelka, Z. Samospráva. 2007, s. 208-209. 
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Rada (popř. zastupitelstvo) může rozhodnout, že budou pro jednotlivé úseky činnosti 

obecního úřadu zřízeny obory a oddělení. Obce s pověřeným obecním úřadem a obce 

s rozšířenou působností jsou povinny zřídit funkci tajemníka obecního úřadu. V jiných 

obcích, ve kterých tato funkce není povinná, může jeho činnost vykonávat starosta 30.  

Tajemník zajišťuje zejména výkon přenesené působnosti (kromě věcí, které jsou 

zákonem svěřeny radě nebo jinému orgánu obce), plní úkoly mu uložené zastupitelstvem, 

radou obce nebo starostou, stanovuje platy zaměstnanců zařazených do obecního úřadu, 

plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele, vydává spisový řád, skartační plán a 

pracovní řád obecního úřadu a účastní se také poradním hlasem na zasedání zastupitelstva 

a rady 31. 

2.6  Rozpočet obce 

Finanční řízení ÚSC se v České republice řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.  Ten upravuje například tvorbu, postavení, 

obsah a funkce rozpočtů ÚSC, kterými jsou obce a kraje, a stanoví také pravidla 

hospodaření s jejich finančními prostředky. Obec nese zodpovědnost za své hospodaření 

a stát za něj tak svými závazky neručí 32, 33. 

Základním nástrojem hospodaření obcí je jejich rozpočet (tzv. územní rozpočet). Ten lze 

chápat jako finanční plán, který slouží k financování jejich činnosti. Jde tedy o nástroj, 

jenž dává do souladu plánované příjmy a výdaje obce  34. 

2.6.1 Struktura územního rozpočtu 

V České republice existuje dvojí způsob rozpočtu, a to běžný a kapitálový (investiční). 

Běžný rozpočet je bilance běžných příjmů a výdajů, které se většinou každoročně opakují. 

Financují se jím převážně provozní potřeby. Příjmy, které jsou použity k financování 

                                                 

30 Koudelka, Z. Samospráva. 2007, s. 208-210. 
31 Koudelka, Z. Samospráva. 2007, s. 210. 
32 Peterová, H. Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum. 2008, s. 6. 
33 Lajtkepová, E. Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. 2013, s. 87. 
34 Peterová, H. Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum. 2008, s. 8. 
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investičních potřeb a přesahují období jednoho rozpočtového roku, jsou zachyceny 

v kapitálových rozpočtech. Bývají většinou jednorázové a neopakovatelné. Kapitálový 

rozpočet by měl sloužit k nahromadění zdrojů na získávání dlouhodobých aktiv. Vztah 

mezi běžným a kapitálovým rozpočtem je znázorněn v následujícím obrázku 35. 

 

P                 Běžný rozpočet              V                   P            Kapitálový rozpočet          V    

                                                     převod přebytku 

 

                                                       úhrada schodku  

Obr. 2: Vztah mezi běžným a kapitálovým rozpočtem 36 

2.6.1 Rozpočtový výhled 

Jedním z nástrojů řízení, pomocí kterého lze zvýšit efektivnost hospodaření s veřejnými 

prostředky obcí, je rozpočtový výhled. Ten slouží k jejich střednědobému finančnímu 

plánování a bývá sestavován na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých 

závazků na období 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet 37.  

Jeho sestavení je podle zákona povinné, není však přesně upravena podrobnost jeho 

členění, a obce si tak mohou zvolit míru jeho podrobnosti samostatně. V podstatě by měl 

obsahovat základní informace o celkových příjmech a výdajích, 

převážně  o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách 

dlouhodobě realizovaných záměrů 38.  

                                                 

35 Provazníková, R. a O. Sedláčková. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009, s. 67-68. 
36 Tamtéž, s. 68. 
37 Češková, M a J. Kinšt. Rozpočtová skladba v roce 2011. 2011, s. 201-202. 
38 Peterová, H. Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum. 2008, s. 7. 
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Roční rozpočet z rozpočtového výhledu vychází, není ale výslovně vázán jeho údaji. 

Pokud ovšem k určitým odlišnostem dojde, měly by být odůvodněné a opodstatněné 39. 

2.6.2 Rozpočtový proces  

Rozpočtovým procesem se rozumí soubor činností, které jsou potřebné k řízení 

hospodaření ÚSC. V České republice se rozpočet sestavuje na jeden kalendářní rok, 

rozpočtový proces je však delší. Většinou bývá sestavován na období 1,5 až 2 let. 

Rozpočet bývá rozdělován na základě nenávratného, neekvivalentního a nedobrovolného 

způsobu financování 40. 

Roční rozpočet je vypracováván v návaznosti na rozpočtový výhled. Sestavení jeho 

návrhu provádí výkonný orgán obce, nejčastěji finanční odbor. Po sestavení rozpočtu 

je povinností obce tento návrh zveřejnit na úřední desce, a to nejpozději do 15 dnů 

před jeho projednáváním zastupitelstvem, a umožnit tak občanům dané obce, aby 

se k němu mohli vyjádřit 41, 42. 

Schvalování rozpočtu je výhradně v pravomoci zastupitelstva. Podle zákona 

o rozpočtových pravidlech bývá rozpočet zpravidla sestavován jako vyrovnaný. Může 

však být schválen i jako přebytkový, a to v případech, kdy některé příjmy daného roku 

mají být využity až v následujících letech, popř. jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů 

z předchozích let. Jako schodkový ho lze schválit pouze v případě, bude-li jej možné 

uhradit finančními prostředky z minulých let nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, 

úvěrem, návratnou finanční výpomocí, popř. příjmem z prodeje vlastních dluhopisů 43, 44, 

45. 

Pokud není rozpočet schválen do 1. ledna rozpočtového roku, hospodaří se podle 

rozpočtového provizoria, jehož pravidla stanoví zastupitelstvo obce. Většinou existují 

                                                 

39 Češková, M a J. Kinšt. Rozpočtová skladba v roce 2011. 2011, s. 203. 
40 Provazníková, R. a O. Sedláčková. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009, s. 45-70. 
41 Provazníková, R. a O. Sedláčková. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009, s. 70. 
42 Peterová, H. Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum. 2008, s. 15. 
43 Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
44 Provazníková, R. a O. Sedláčková. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009, s. 57-70. 
45 Máče, M. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu. 

2012, s. 477. 
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dvě možnosti, a to hospodaření podle ještě neschváleného rozpočtu, nebo podle rozpočtu 

z předcházejícího roku 46.  

Po schválení rozpočtu probíhá jeho plnění a následná kontrola, což je úkolem výkonných 

orgánů obce (finančního a kontrolního výboru, rady a zastupitelstva). Zastupitelstvo také 

schvaluje závěrečný účet obce, který obsahuje souhrnné údaje o jejím ročním 

hospodaření, a to nejpozději do 30. 06. následujícího roku 47. 

2.6.3 Rozpočtové zásady 

K tomu, aby mohl rozpočet splnit svůj účel, je zapotřebí, aby vykazoval určité rysy, které 

bývají v praxi označovány jako rozpočtové zásady. Tyto zásady mají velký význam 

při kontrole plnění rozpočtu a jeho vyhodnocení během roku. Patří mezi ně zejména: 

 zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu – rozpočet by měl 

být schvalován každoročně na 1 kalendářní rok, 

 zásada reálnosti rozpočtu – údaje v rozpočtu by neměly být zkresleny, 

 zásada dlouhodobé vyrovnanosti – krátkodobá nevyrovnanost rozpočtu 

je přípustná, důraz je však kladen na vyrovnanost rozpočtu v dlouhodobém 

horizontu, 

 zásada úplnosti a jednotnosti rozpočtu – rozpočet by měl být konkrétní, jasný 

a přehledný, měl by také zachytit veškeré rozpočtové příjmy a výdaje, 

 zásada účelovosti rozpočtu – rozpočtové prostředky mají být použity pouze na ty 

účely, ke kterým byly v rozpočtu schváleny, 

 zásada transparentnosti a publicity rozpočtu – důraz je kladen zejména 

na přehlednost rozpočtu, povinnost zveřejnění jeho návrhu a na jeho následné 

veřejné projednávání, 

 zásada efektivnosti a hospodárnosti rozpočtu – požadavek je kladen na nejvíce 

ekonomické použití rozpočtových prostředků 48. 

                                                 

46 Lajtkepová, E. Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. 2013, s. 87. 
47 Provazníková, R. a O. Sedláčková. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009, s. 70-72. 
48 Češková, M a J. Kinšt. Rozpočtová skladba v roce 2011. 2011, s. 200-201. 
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2.6.4 Příjmy rozpočtu obce 

Obecně lze definovat čtyři základní skupiny příjmů územních rozpočtů, a to daňové 

příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a transfery (dotace). Mohou zde ale spadat 

také úvěry či půjčky. První čtyři kategorie tvoří tzv. nenávratné příjmy, které jsou 

nejdůležitějším zdrojem k financování potřeb místního a regionálního veřejného sektoru 

a jsou tvořeny na principu nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti. Naopak 

návratné příjmy, tedy úvěry a půjčky, jsou spojeny s povinností obcí je za určitých 

podmínek splatit 49. 

 

 Daňové příjmy 

Daňové příjmy jsou dané zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění 

pozdějších předpisů.  Patří mezi ně především výnos daně z nemovitých věcí, správní 

poplatky a sdílené daně, které tvoří část celostátního hrubého výnosu daně z příjmu 

fyzických osob i právnických osob a daně z přidané hodnoty 50.  

Většina příjmů obcí plynoucích ze sdílených daní je mezi jednotlivé obce rozdělována na 

základě kritéria výměry katastrálních území obce (3 %), prostého počtu obyvatel (10 %), 

násobků postupných přechodů (80 %) a počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou 

obcí (7 %) 51. 

U příjmů daně z nemovitých věcí je příjemcem ta obec, na jejímž území se nemovitost 

nachází. Výnos daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je mezi obce z 1,5 % 

rozdělován na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce a dalších 22,87 % 

se dále dělí podle výše zmíněných kritérií 52.  

 

 

 

                                                 

49 Provazníková, R. a O. Sedláčková. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009, s. 79. 
50 Černý, I., J. Kypetová a K. Souček. Finance a rozpočet [online]. 2011, s. 30-37. 
51 Ministerstvo Financí České republiky. Nový model sdílených daní pro obce – rok 2013 [online]. 
52 Ministerstvo Financí České republiky. Nový model sdílených daní pro obce – rok 2013 [online]. 
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Tab. 2: Rozdělení rozpočtového určení daní v letech 2013 až 2015. 53 

DPH                                                                                
(celostátní výnos) 

7,86 % - kraje 20,83 % - obce 71,31 % - SR 

Daň z příjmů PO                                                                   
(bez daně placené obcemi a kraji) 

8,92 % - kraje 23,58 % - obce 67,5 % - SR 

Daň z příjmů PO                                                                       
(z daně placené obcemi a kraji) 

100 % - daně 

placené kraji 
100 % - daně 

placené obcí 
- 

Daň z nemovitostí - 100 % - obce - 

Daň z příjmů FO vybírána srážkou                        
(celostátní výnos) 

8,92 % - kraje 23,58 % - obce 67,50 % - SR 

Daň z příjmů FO z podnikání  
30 % - obce                         
(dle bydliště 

podnikatele) 

60 % - celostátní 

výnos *) 10 % - SR 

*) Členění celostátního výnosu z DPFO  

z podnikání 
8,92 % - kraje 23,58 % - obce 67,50 % - SR 

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti                      
(celostátní výnos) 

8,65  % - kraje 24,37 % - obce 66,98 % - SR 

 Mezi daňové příjmy lze zařadit i místní poplatky. Ty jsou upraveny zákonem č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda vůbec budou 

vybírány, popř. v jaké výši, rozhoduje obecní zastupitelstvo. V současné době místní 

poplatky tvoří poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek 

z ubytovací kapacity, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za povolení 

vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, poplatek ze vstupného, 

poplatek za provoz výherního hracího přístroje, poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

nebo poplatek za zhodnocení stavebního pozemku s možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace 54. 

 

 Nedaňové příjmy 

Na rozdíl od daňových příjmů, kdy je oprávněnost obce ovlivňovat jejich výši nebo 

strukturu pouze minimální, u nedaňových příjmů je tato možnost podstatně vyšší. Jedná 

se převážně o tyto příjmy 55. 

                                                 

53 Vlastní zpracování podle: Ministerstvo Financí České republiky. Nový model sdílených daní pro obce – 

rok 2013 [online]. 
54 Černý, I., J. Kypetová a K. Souček. Finance a rozpočet [online]. 2011, s. 38-39. 
55 Provazníková, R. a O. Sedláčková. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009, s. 94-98. 
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 Příjmy obcí z vlastního podnikání – Zde patří zisky z municipálních 

a regionálních podniků, podíly na zisku podniků s majetkovým vkladem obcí 

nebo regionů, příjmy z pronájmu majetku nebo příjmy z obchodování 

s cennými papíry. 

 Uživatelské poplatky – Zavedení těchto poplatků je závislé především 

na tom, zda lze určit podíl jednotlivce na spotřebě, jestli cílem zpoplatnění 

může být omezení spotřeby, na schopnosti spotřebitele platit, na výši 

administrativních nákladů při vybírání poplatků apod.  

 Příjmy z vlastní správní činnosti – Do této skupiny příjmů spadají 

především poplatky za správní úkony, které obec vykonává v rámci 

své přenesené působnosti. Jedná se např. o vystavení dokladů, povolení 

stavby, povolení nosit zbraň aj. Jejich výše je většinou stanovena zákonem 

a obce je mohou ovlivňovat pouze minimálně.  

 Pokuty  

 Příjmy z mimorozpočtových fondů 

 Příjmy ze sdružování finančních prostředků – K těmto příjmům dochází 

většinou při slučování obcí. 

 Příjmy ze sbírek a darů  

 

 

 Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy jsou obcí tvořeny z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku. Jedná se tedy o příjmy z prodeje pozemků, nemovitostí, různých projektů, 

analýz apod. Patří zde ale také příspěvky či přijaté dary na pořízení dlouhodobého 

majetku a jiné investiční příjmy. Další skupinu tvoří příjmy z prodeje dlouhodobého 

finančního majetku, tedy příjmy z prodeje akcií, majetkových podílů, dluhopisů a dalších 

(např. cenných papírů) 56. 

 

 

                                                 

56 Schneiderová, I. Rozpočtová skladba v roce 2012. 2012, s. 80-81. 
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 Transfery (dotace) 

Velkou část rozpočtu obce tvoří také peněžní transfery (dotace), které jsou brány jako 

nenávratné prostředky poskytnuté ze státních fondů, státního rozpočtu, rozpočtu krajů 

a fondů EU, za něž neexistuje protiplnění. V dnešní době existují dva základní typy 

dotací, a to účelové a neúčelové dotace 57, 58.  

Účelové dotace jsou poskytovány na předem stanovený účel. Pokud nastane situace, že se 

její část nevyčerpá, je nutno ji vrátit. Někdy tento typ dotací bývá podmíněn tím, že je 

vyžadována spoluúčast obcí na financování daných výdajů. Nejčastěji se lze setkat s tzv. 

rovnocennou podmíněnou účelovou dotací, což znamená, že na každou korunu obdržené 

dotace je třeba vynaložit stanovenou (procentní) částku z obecního rozpočtu. V případě, 

že částka, kterou obec obdrží od státu, je stanovená fixně a není brán ohled na to, kolik 

vlastních zdrojů obec k financování dané služby použije, se jedná o tzv. nerovnocennou 

podmíněnou účelovou dotaci. Kromě dotací podmíněných se spoluúčastí existují také 

dotace bez spoluúčasti. Ty představují pevnou částku, kterou stát poskytne obci na 

předem stanovenou službu (popř. statek) bez ohledu na to, jestli k ní obec přispívá i 

vlastními finančními prostředky, nebo ne 59, 60, 61.  

Neúčelové dotace obdrží obec na základě stanoveného kritéria. O tom, na co a jakým 

způsobem je využije, rozhoduje sama 62. 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Členění dotací 63 

                                                 

57 Provazníková, R. a O. Sedláčková. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009, s. 91. 
58 Marková, H. Finance obcí, měst a krajů. 2000, s. 102. 
59 Provazníková, R. a O. Sedláčková. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009, s. 91. 
60 Černý, I., J. Kypetová a K. Souček. Finance a rozpočet [online]. 2011, s. 38. 
61 Lajtkepová, E. Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. 2013, s. 89. 
62 Provazníková, R. a O. Sedláčková. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009, s. 91. 
63 Provazníková, R. a O. Sedláčková. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009, s. 92. 
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 Návratné zdroje – úvěry a půjčky 

V případě, že obec nemá dostatek vlastních finančních prostředků, může využít také 

příjmů návratného charakteru, které bude muset později vrátit svým věřitelům. Většinou 

se lze setkat se třemi základními zdroji návratných příjmů, kterými jsou úvěry 

od komerčních bank a jiných institucí, emise komunálních obligací nebo akcií a návratné 

půjčky nebo finanční výpomoci od ostatních subjektů 64. 

Návratné finanční zdroje by měly být použity zejména na financování dlouhodobých 

investic, jako např. na pořízení nového nebo rekonstrukci dosavadního majetku obce. Při 

konečném rozhodování o tom, zda obec k přijetí úvěru přistoupí, by mělo zastupitelstvo 

pečlivě posoudit, jestli bude obec vypůjčenou částku schopna splatit. Odpovědně si může 

půjčit jen v případě, je-li schopna splácet z rozdílu mezi běžnými příjmy a výdaji, a ještě 

jí zůstane rezerva. Rozhodnutí obce o tom, kolik si vypůjčit, by mělo vycházet z odhadu 

výše dluhové služby. Důležitými faktory jsou podmínky úvěrů a půjček, tedy doba 

splatnosti úvěru (může se jednat o střednědobý nebo dlouhodobý úvěr), splácení dluhové 

služby a také způsob stanovení úrokové sazby (fixní nebo variabilní) 65, 66. 

2.6.5 Výdaje rozpočtu obce 

V  České republice se obce významně podílí na zabezpečování a financování veřejných 

statků pro obyvatelstvo. Důvodem k tomu je především decentralizace některých 

netržních činností státu a veřejné správy nebo posilování role územní samosprávy. 

Z tohoto důvodu tvoří rozhodující část jejich výdajů právě výdaje alokační, které jsou 

používány na zabezpečení veřejných statků. Jejich struktura a objem závisí na preferenci 

obyvatelstva a jeho ochotě přispívat na financování veřejných statků prostřednictvím 

místních daní nebo uživatelských poplatků. Jedná se zejména o výdaje na základní 

vzdělání, zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, veřejné osvětlení a komunikace, 

parkové úpravy, na předcházení negativním externalitám (popř. jejich likvidaci) – např. 

výdaje na výstavbu a provoz čističek odpadních vod, budování skládek odpadu nebo 

                                                 

64 Provazníková, R. a O. Sedláčková. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009, s. 101. 
65 Provazníková, R. a O. Sedláčková. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009, s. 101-102. 
66 Černý, I., J. Kypetová a K. Souček. Finance a rozpočet [online]. Odpovědný zastupitel, Vzdělaný 

zastupitel: 2011, s. 39. 
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třídění a likvidaci odpadů, dále výdaje na vlastní správu a samosprávu a také na 

financování výdajových programů, např. péči o rodinu a děti, péči o zdravotně postižené 

nebo přestárlé občany 67. 

 

 Běžné a kapitálové výdaje  

Alokační výdaje lze z ekonomického hlediska rozdělit na běžné a kapitálové. Běžné 

výdaje jsou používány především k financování běžných, pravidelně se opakujících 

potřeb v daném roce. Z kapitálových výdajů se naopak financují dlouhodobé, převážně 

investiční potřeby, které přesahují délku jednoho rozpočtového období. Bývají zpravidla 

jednorázové. Jedná se zejména o výdaje na pořízení nových investic, nákup akcií 

a majetkových podílů nebo investiční půjčky 68, 69. 

 

 Plánované a neplánované výdaje 

Dalším možným rozdělením výdajů obce je jejich členění na plánované a neplánované 

výdaje. Na rozdíl od plánovaných výdajů, které lze poměrně snadno naplánovat a 

většinou se opakují – tzv. mandatorní výdaje (např. mzdové výdaje zaměstnanců úřadu, 

výdaje na financování provozu škol aj.), ty neplánované vznikají v průběhu rozpočtového 

období nahodile. Z toho vyplývá, že jejich odhad bývá velmi problematický a někdy 

dokonce i nemožný. Patří zde např. finanční podpory občanům obce při živelných 

katastrofách nebo sankční výdaje 70. 

2.7  Monitoring hospodaření obcí 

Nadměrné zadlužování obcí vedlo v 90. letech minulého století ke zpřísnění podmínek 

jejich hospodaření. V roce 2003 byla obcím dána povinnost přezkoumat své hospodaření 

                                                 

67 Peková, J. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2005, s. 245-248. 
68 Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004, s. 333-334. 
69 Peková, J. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2005, s. 247. 
70 Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004, s. 332-333. 
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za předchozí kalendářní rok auditorem (popř. krajským úřadem, pokud se jedná o obce 

s méně než 5000 obyvateli) 71.  

Na základě usnesení vlády ČR č. 1395, o monitoringu hospodaření obcí, ze dne 

12. listopadu 2008, byl přijat další možný způsob kontroly hospodaření obcí, kterým 

je monitoring prováděný Ministerstvem financí ČR. To každoročně zpracovává 

za všechny obce soustavu informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) 

a výsledek tohoto výpočtu následně vyhodnotí. Mezi informativní ukazatele patří počet 

obyvatel, příjem celkem (po konsolidaci), úroky, uhrazené splátky dluhopisů a půjčených 

prostředků, dluhová služba celkem, ukazatel dluhové služby (v %), rozvaha aktiv a pasiv, 

cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci, stav na bankovních účtech, úvěry a 

komunální obligace, přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy, zadluženost 

celkem, podíl zadluženosti na cizích zdrojích a přijatých návratných finančních 

výpomocích (v %), zadluženost (cizí zdroje a přijaté návratné a finanční výpomoci) na 1 

obyvatele, oběžná aktiva a krátkodobé závazky. Monitorující ukazatele jsou pouze dva, 

a to podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům 

(v %) a celková (běžná) likvidita 72. 

Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity dosahuje k 31.12. daného roku hodnoty 

v intervalu <0;1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší 

než 25 %, jsou požádány dopisem od Ministerstva financí ČR o zdůvodnění 

neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Obcím, u kterých jsou 

po vyhodnocení veškerých dostupných podkladů zjištěny vážné problémy s jejich 

platební schopností, nabízí Ministerstvo financí ČR pomoc spočívající v analýze 

vzniklých problémů a doporučení, jak je vhodné postupovat při jejich řešení 73, 74.   

                                                 

71 Lajtkepová, E. Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. 2013, s. 105. 
72 Provazníková, R. a O. Sedláčková. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2009, s. 201-202. 
73 Lajtkepová, E. Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. 2013, s. 105. 
74 Veřejná správa online. Deník veřejné správy. Monitoring hospodaření obcí [online]. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

V analytické části této práce se nejprve věnuji představení statutárního města Karviné. 

Stručně podávám základní informace o městě, jeho historii, současnosti i nejdůležitějších 

památkách a zajímavostech. Následně svou pozornost zaměřuji na analýzu hospodářské 

situace města. Popisuji zde vývoj jednotlivých příjmů a výdajů v průběhu sledovaného 

období a hodnotím jejich podíl na celkových finančních prostředcích. V závěru této části 

práce shrnuji své poznatky získané analýzou hospodaření města. 

3.1  Statutární město Karviná 

Karviná je jedním z 25 statutárních měst České republiky. Leží na území 

Moravskoslezského kraje, na okraji předhůří Beskyd v údolí řeky Olše, asi 18 km 

východně od Ostravy. Část severní hranice města tvoří hranici s Polskem. V současné 

době má necelých 56 tis. obyvatel, z nichž většinu tvoří národnost česká, slovenská 

a polská. Její rozloha je 57,49 km2 75. 

 

Obr. 4: Poloha statutárního města Karviné 76 

Karviná má bohatou historii, která byla dána její strategicky výhodnou polohou 

na obchodní cestě z Uher do Pobaltí, což z ní učinilo obchodní, hospodářské a kulturní 

centrum oblasti. Jedním z dokladů této historie je zámek Fryštát. Jedná se o jediný ze tří 

zámeckých objektů, který se na území města dochoval až do dnešní doby. Dlouhou dobu 

                                                 

75 Karviná. Město Karviná. Karvina.cz [online]. 
76 Google. Mapy Google [online] 
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patřila Karviná mezi oblasti s vysokým soustředěním těžby uhlí a navazujícího průmyslu, 

které zde bylo nalezeno ve 2. polovině 18. století. V poslední době však dochází k jejímu 

postupnému útlumu. Některé doly jsou slučovány nebo zcela uzavírány 77.  

Statutární město Karviná je jedním správním obvodem, který tvoří devět městských částí. 

Je známo především svými Lázněmi Darkov, které jsou ve světě proslulé léčbou 

pohybového ústrojí. Vznikem Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity se také 

stalo vysokoškolským městem. V posledních letech zde dochází ke zvyšování a podpoře 

cestovního a turistického ruchu, rozvoji v různých oblastech kultury i sportu, rozvoji 

ve stavebnictví a podnikatelství 78.  

3.1.1 Zastupitelstvo 

Zastupitelstvo města Karviné tvoří 41 členů, jejichž politické složení je ukázáno 

v následujícím grafu 79.   

 

Graf 1: Současné politické složení členů Zastupitelstva statutárního města Karviné 80 

Zastupitelstvo povinně zřizuje kontrolní a finanční výbor. Z toho důvodu, že zde žije více 

než 10 % obyvatel hlásících se k jiné národnosti, než je česká, zřizuje také výbor 

pro národnostní menšiny 81. 

                                                 

77 Karviná. Město Karviná. Karvina.cz [online]. 
78 Karviná. Město Karviná. Karvina.cz [online]. 
79 Karviná. Zastupitelstvo, rada. Karvina.cz [online]. 
80 Vlastní zpracování podle: Karviná. Zastupitelstvo, rada. Karvina.cz [online]. 
81 Karviná. Zastupitelstvo, rada. Karvina.cz [online]. 
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3.1.2 Rada 

Radu statutárního města Karviné tvoří celkem 11 členů, kterými jsou primátor, jeho 4 

náměstkové a dalších 6 radních volených z řad členů zastupitelstva. Jejich politické 

složení je ukázáno na následujícím grafu 82. 

 

Graf 2: Politické složení členů Rady statutárního města Karviné 83 

Ke svým schůzím, které jsou neveřejné, se rada schází podle schváleného programu. 

Jako své iniciativní a poradní orgány zvolila 11 komisí 84. 

3.2  Analýza hospodaření statutárního města Karviné 

V analytické části této práce se prvně věnuji rozboru příjmů a výdajů města 

v jednotlivých letech a následně porovnávám jejich celkový vývoj v průběhu celého 

sledovaného období. Hodnotím také vývoj provozního salda města a využitím SIMU 

zkoumám míru jeho zadluženosti. Analyzuji data, která mi byla poskytnuta zaměstnanci 

Odboru ekonomického statutárního města Karviné. Jedná se především o informace 

ze závěrečných účtů města v letech 2011–2015. 

                                                 

82 Karviná. Zastupitelstvo, rada. Karvina.cz [online]. 
83 Vlastní zpracování podle: Karviná. Zastupitelstvo, rada. Karvina.cz [online]. 
84 Karviná. Zastupitelstvo, rada. Karvina.cz [online]. 
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3.2.1 Příjmy rozpočtu statutárního města Karviné 

Příjmy rozpočtu statutárního města Karviné lze rozdělit do čtyř skupin, a to na příjmy 

daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Podrobné informace o jejich složení 

a vývoji v jednotlivých letech jsou ukázány v následující tabulce. 

Tab. 3: Struktura celkových příjmů v letech 2011 až 2015 (v tis. Kč). 85 

Celkové příjmy rozpočtu města měly v průběhu sledovaného období kolísavý charakter, 

který byl způsoben zejména změnou legislativy, přesněji přesunem vyplácení sociálních 

dávek na úřad práce. Nejvyšší hodnoty dosahovaly v roce 2011, kdy přesahovaly 

1 279 mil. Kč. Své nejnižší hodnoty dosáhly v roce 2014, kdy došlo ke skokovému 

snížení výše přijatých transferů a mírnému poklesu nedaňových příjmů.  

Největší skupinu tvořily příjmy daňové, které pokrývaly průměrně 60,91 % celkových 

příjmů. Jejich výše měla v průběhu sledovaného období mírně rostoucí charakter. 

Své nejnižší hodnoty dosahovala v roce 2012, kdy došlo k určitému poklesu sdílených 

a svěřených daní a hodnota daňových příjmů se tak snížila na necelých 664 mil. Kč. 

Od roku 2013 se však daňové příjmy začaly opět zvyšovat, což mohla ovlivnit změna 

zákona o rozpočtovém určení daní, která se stala účinnou 01.01.2013, nebo také prudký 

nárůst příjmů z loterií. 

Nedaňové příjmy pokrývaly v průměru 16,48 % celkových příjmů města. Své nejvyšší 

hodnoty (necelých 220 mil. Kč) dosáhly v roce 2012, kdy se oproti předešlému roku 

zvýšily o necelých 21 %. V dalších letech se jejich hodnota začala postupně snižovat. 

Tento klesající trend byl způsoben snížením příjmů z nájmů obecních bytů a nebytových 

prostor. Od roku 1996 totiž město začalo v několika etapách prodávat bytový fond. 

                                                 

85 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 

Celkové příjmy 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

Daňové  683 314 663 397 700 622 709 586 728 281 

Nedaňové  181 623 219 659 207 421 176 473 164 068 

Kapitálové  25 993 12 204 30 513 25 725 16 969 

Přijaté transfery 388 934 264 217 317 405 109 339 151 181 

Celkem 1 279 864 1 159 477 1 255 961 1 021 123 1 060 499 
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Nejvyšší rozmach prodeje nastal v letech 2009 a 2010, kdy byl příjem města 

posílen o 1,3 mld. Kč. Další významnou položkou nedaňových příjmů, která 

se meziročně snižuje, je plnění dle horního zákona, díky kterému městu plynou finanční 

prostředky v souvislosti s těžbou černého uhlí na jeho území. 

Nejmenší skupinu příjmů rozpočtu města tvořily příjmy kapitálové. Jejich nejvýraznější 

pokles nastal v roce 2012, kdy představovaly pouze 1,05 % celkových příjmů. V dalších 

letech se sice jejich hodnota opět zvýšila, ale nikdy nepokryla více než 3 % celkových 

příjmů. 

Druhou největší skupinou byly přijaté transfery, které tvořily významnou část příjmů 

především v letech 2011 až 2013. Tyto transfery obsahovaly zejména dotace pro sociální 

oblast a průměrně dosahovaly roční výše 250 mil. Kč. Od 01.01.2012  došlo ke změně 

vyplácení sociálních dávek, které bylo přesunuto na úřad práce. Naproti tomu v roce 2013 

byly městu zaslány transfery na již dříve předfinancované akce, např. rekonstrukci 

knihovny, Obecního domu Družba a kanalizačního sběrače. V letech 2014 a 2015 se 

hodnota transferů oproti předešlým letům snížila. Město se v této době zapojovalo do tzv. 

„měkkých projektů“, které se zaměřovaly především na vybavenost škol, kvalitu 

vzdělávaní apod. Tyto projekty nebyly příliš finančně náročné.  

 

Graf 3: Struktura celkových příjmů v letech 2011 až 2015 86 

                                                 

86 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 
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 Daňové příjmy 

Daňové příjmy tvořily největší skupinu příjmů rozpočtu statutárního města Karviné. 

Patřily mezi ně sdílené daně, svěřené daně, místní poplatky a správní poplatky. 

Podrobnější informace o jejich výši jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 4: Struktura daňových příjmů v letech 2011 až 2015 (v tis. Kč). 87 

Nejvýnosnější skupinou daňových příjmů byly sdílené daně. Jejich podíl na daňových 

příjmech tvořil v průměru 79,49 %. Nejmenší podíl měly naopak místní poplatky, 

které pokrývaly přibližně 5 % daňových příjmů. Průměrný podíl daní a poplatků 

z vybraných činností činil přibližně 7,8 % a podíl svěřených daní zase 7,6 %. 

Podrobnějšímu popisu těchto hodnot budu věnovat pozornost v následujících kapitolách. 

 

Graf 4: Struktura daňových příjmů v letech 2011 až 2015 88 

                                                 

87 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 
88 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 
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 Sdílené daně 

Sdílené daně tvořily podstatnou část daňových příjmů statutárního města Karviné. Přesto 

pro ně platí, že jejich výše nemůže být městem příliš ovlivněna, jelikož má stejnou 

daňovou základnu jako stát, s jehož rozpočtem sdílí pouze určité procento výnosu. Patřil 

zde podíl města na celostátním výnosu DPFO ze závislé činnosti, DPFO ze samostatné 

výdělečné činnosti, DPFO z kapitálových výnosů, DPPO (kromě části této daně placené 

obcemi) a DPH. Výše jednotlivých sdílených daní je znázorněna v následující tabulce. 

Tab. 5: Struktura sdílených daní v letech 2011 až 2015 (v tis. Kč). 89 

Největší skupinu příjmů ze sdílených daní tvořil podíl na celostátním výnosu z DPH, 

který v průměru pokrýval přibližně 50 % jejich celkové výše. Své nejvyšší hodnoty 

dosáhl v roce 2011, kdy činil necelých 284 mil. Kč. V dalším roce došlo k jeho poklesu 

o přibližně 8 %. V následujících letech se ovšem jeho výše začala opět mírně zvyšovat, 

na což mohly mít vliv zvýšení snížené sazby daně o jeden procentní bod na 15 a 21 % 

a změna podílu obcí z 19,93 % na 20,83 %, ke kterým došlo 01.01.2013. 

Poplatky z DPFO ze závislé činnosti měly kolísavý, většinou však stoupající charakter. 

Jejich podíl na příjmech plynoucích ze sdílených daní se pohyboval mezi 23 a 25 %. 

Podobných hodnot jako příjmy plynoucí z poplatků z DPFO ze závislé činnosti dosahoval 

také podíl města na celostátním výnosu DPPO (kromě daně, která je placena obcemi), 

který měl většinou rostoucí charakter. K jedinému mírnému poklesu došlo v roce 2013, 

kdy se jeho výše oproti předešlému roku propadla o 0,72 %. V následujícím roce 

však opět vzrostla, a dosáhla tak své nejvyšší hodnoty, tedy 138,5 mil. Kč. 

                                                 

89 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 

Sdílené daně 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 
DPFO ze závislé 

činnosti 
127 015 124 775 134 973 133 849 135 196 

DPFO ze samostatné 

výdělečné činnosti 
5 615 2 990 6 199 2 677 4 820 

DPFO z kapitálových 

výnosů 
11 422 13 153 13 022 14 504 15 244 

DPPO (kromě obcí) 119 712 129 416 128 480 138 553 139 458 
DPH 283 763 260 824 273 778 274 941 275 423 
Celkem 547 527 531 158 556 452 564 524 570 141 
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Nejmenší skupinu tvořily poplatky z DPFO ze samostatné výdělečné činnosti, které 

nikdy nepokrývaly více než 2 % sdílených daní. V průměru se však jednalo o 0,79 %. 

Mírně výnosnější byly poplatky z DPFO z kapitálových výnosů, i ty ale tvořily 

pouze 2 až 3 %. 

 

Graf 5: Struktura sdílených daní v letech 2011 až 2015 90 

 

 Svěřené daně 

Mezi svěřené daně patří DPPO za město, která představuje proúčtování daňové 

povinnosti za daný rok současně do příjmů i výdajů. K faktickému finančnímu převodu 

daně na finanční úřad nedochází a předkládá se pouze daňové přiznání. 

Další svěřenou daní je pro město daň z nemovitých věcí. Výběr této daně, který 

je stoprocentním příjmem města, je realizován prostřednictvím finančního úřadu. Obec 

dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon o dani z nemovitých věcí) může v samostatné působnosti vydat obecně 

závaznou vyhlášku, kterou ovlivní příjmovou stránku rozpočtu, a to tak, že pro všechny 

nemovité věci na území celé obce stanoví jeden místní koeficient ve výši 1, 2, 3, 4 nebo 5. 

Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka (s výjimkou daně pozemků uvedených 

v § 5 odst. 1. zákona o dani z nemovitých věcí). Statutární město Karviná ve sledovaném 

období nevyužilo možnosti zvýšení tohoto koeficientu a používalo koeficient 1. 

                                                 

90 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 
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Tab. 6: Struktura svěřených daní v letech 2011 až 2015 (v tis. Kč). 91 

Svěřené daně dosahovaly své nejvyšší hodnoty v roce 2011, kdy přesahovaly částku 

70 mil. Kč. V roce 2012 poklesly o přibližně 30 % a jejich hodnota se tak snížila 

na necelých 50 mil. Kč. Největší podíl na tom měl prudký pokles příjmů plynoucích 

z části DPFO placené daným městem, který činil necelých 63 %. Tento pokles nastal 

především v souvislosti s poklesem příjmů z privatizace bytového fondu a 

s tím spojeným poklesem příjmů z nájmů. V dalších letech měla hodnota svěřených daní 

nadále klesající charakter, a to až do roku 2015, kdy se zvýšila o 9,72 % a přesáhla 

tak částku 51 mil. Kč.  

Podíl daně z nemovitých věcí na svěřených daních tvořil v průměru 54,23 %. Mezi lety 

2011 a 2012 došlo k jejich nárůstu o více než 50 % a jejich hodnota tak přesáhla částku 

30 mil. Kč, kolem které se pohybovala i v dalších letech. Tento nárůst nastal především 

kvůli změně v § 11 zákona o dani z nemovitých věcí, podle které byla navýšena sazba 

z 1 Kč na 2 Kč za m2.  

 

Graf 6: Struktura svěřených daní v letech 2011 až 2015 92 

                                                 

91 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 
92 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 
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 Místní poplatky 

Rozhodnutí o tom, jaké místní poplatky budou ve statutárním městě Karviné vybírány, 

popř. jaká bude jejich přesná výše, vydává zastupitelstvo města obecně závaznou 

vyhláškou. Závazné procentní rozpětí je však dáno zákonem č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Během sledovaného období zde byl vybírán 

poplatek za likvidaci komunálního odpadu (500 Kč za osobu), poplatek ze psů (1 500 Kč 

za psa v panelovém domě, 300 Kč za psa v rodinném domě a 200 Kč za psa ve vlastnictví 

důchodce), poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (15 Kč na den za osobu), poplatek 

za užívání veřejného prostranství (10 Kč/m2), poplatek ze vstupného (20 %) a v roce 2013 

vzniklý poplatek z ubytovací kapacity (6 Kč za obsazené lůžko na den).  

Tab. 7: Struktura místních poplatků v letech 2011 až 2015 (v tis. Kč). 93 

Největší skupinu tvořily poplatky za likvidaci komunálního odpadu vznikajícího 

na území města. Jejich podíl na celkové hodnotě místních poplatků tvořil v průměru 

78,94 %. V první části sledovaného období jejich výše mírně klesala, a to až do roku 

2013. V roce 2014 a 2015 se jejich hodnota začala opět zvyšovat.  

Zbývající skupiny pokrývaly už pouze minoritní část celkové hodnoty místních poplatků. 

Podíl poplatků za užívání veřejného prostranství tvořil v průměru 7,50 %, u poplatků 

ze psů se jednalo o 6,49 %, u poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt o 5,09 %, u 

poplatků z ubytovací kapacity o 3,22 % a nejmenší podíl měl poplatek ze vstupného, 

                                                 

93 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 

Místní poplatky 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

Poplatek za likvidaci 

komunálního odpadu 
27 746 27 184 26 441 27 938   28 714     

Poplatek ze psů 2 336 2 225 2 085 2 313  2 399     

Poplatek za lázeňský nebo 

rekreační pobyt 
2 738 2 066 1 068 1 344    1 730     

Poplatek za užívání 

veřejného prostranství 
2 683 3 506 2 955 2 000    1 938     

Poplatek ze vstupného 43 12 15 2 0 

Poplatek z ubytovací 

kapacity 
0 0 1080 1 202    1 078     

Celkem 35 546 34 993 33 644 34 799 35 859 
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který pokrýval pouze 0,04 % celkové hodnoty místních poplatků, a tak byl v roce 2015 

zrušen.  

 

Graf 7: Struktura místních poplatků v letech 2011 až 2015 94 

 

 Poplatky a daně z vybraných činností 

Poplatky a daně z vybraných činností pokrývaly v průměru 7,83 % daňových příjmů. 

Jejich výše měla po celou dobu sledovaného období rostoucí charakter. Mezi lety 2011 a 

2015 se zvýšila o necelých 135 %. Zahrnovaly poplatky za znečišťování ŽP, odvod 

z loterií, příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění, správní poplatky 

z výherních hracích přístrojů a ostatní správní poplatky. 

Tab. 8: Struktura poplatků a daní z vybraných činností v letech 2011 až 2015 (v tis. Kč). 95 

                                                 

94 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 
95 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 
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Ostatní správní poplatky 7 336 6 940 7 720 7 892   8 917 

Celkem 30 074 47 963 62 580 63 179 70 621 
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Nejvýznamnější skupinou byl odvod z loterií, jehož podíl na poplatcích a daních 

z vybraných činností činil v průměru 77,89 %. Jeho hodnota měla rostoucí charakter 

a v průběhu sledovaného období vzrostla o téměř 280 %. I když došlo k takto výraznému 

nárůstu výše odvodů, bude město do budoucna zvažovat, zda hazard na svém území 

ponechá, nebo ho zruší, a to především kvůli jeho negativnímu dopadu na sociální oblast 

a veřejné mínění.  

Druhou největší skupinu tvořily správní poplatky, třebaže pokrývaly průměrně pouze 

19,27 % daní a poplatků z vybraných činností. Zahrnovaly správní poplatky 

z výherních a hracích přístrojů a ostatní správní poplatky stanovené zákonem 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy poplatky 

za správní úkony a řízení, jehož výsledkem jsou vydaná rozhodnutí, povolení apod. 

Příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění tvořily přibližně 1 mil. Kč 

a jejich podíl na celkové hodnotě poplatků a daní z vybraných činností činil v průměru 

2,12 %. U poplatků za znečišťování ŽP se jednalo o 0,72 %.  

 

Graf 8: Struktura poplatků a daní z vybraných činností v letech 2011 až 2015 96 

                                                 

96 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 
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 Nedaňové příjmy 

Tyto příjmy pokrývaly v průměru 16,48 % celkových příjmů města a tvořily tak třetí 

největší skupinu. Výše nedaňových příjmů ve sledovaném období klesala.  Výjimkou byl 

pouze rok 2012, kdy došlo k nárůstu jejich hodnoty na necelých 220 mil. Kč. Spadaly zde 

příjmy z vlastní činnosti, příjmy z úroků, příjmy z podílů na zisku a dividend, realizované 

kurzové zisky, přijaté sankční platby, příjem dle horního zákona, přijaté finanční dary, 

přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy.  

Tab. 9: Struktura nedaňových příjmů v letech 2011 až 2015 (v tis. Kč). 97 

Nejvýznamnější položku nedaňových příjmů tvořily příjmy z vlastní činnosti, které 

v průměru pokrývaly 37,17 %. Patřily mezi ně např. příjmy z poskytování služeb 

a z pronájmu majetku. K určitému poklesu docházelo po roce 2013 v důsledku snížení 

příjmů z nájmů bytů, které byly prodány 98. 

Druhou největší skupinou byly přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy, jejichž podíl 

na nedaňových příjmech činil v průměru 34,90 %. Svou výší dosahovaly přibližně 

66 mil. Kč, kdy jejich podstatnou část (47 mil. Kč ročně) tvořily příjmy plynoucí 

od karvinské těžební firmy OKD, a. s., a to na základě smlouvy o zajištění ochrany 

nemovitostí a zájmů statutárního města Karviné, kterou s OKD město uzavřelo 

v roce 2010 na dobu 10 let. 

                                                 

97 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 
98 Schneiderová, I. Rozpočtová skladba v roce 2012. 2012, s. 65. 

Nedaňové příjmy 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

Příjmy z vlastní činnosti 65 924 74 722 82 211 65 548   63 599     

Příjmy z úroků 8 154 7 826 6 995 5 631   1 360     

Příjmy z podílů na zisku 

a dividend 
30 31 40 35        35     

Realizované kurzové 

zisky 
447 0,25 2 081 10 0  

Přijaté sankční platby 5 252 6 401 4 455 4 662  5 231     

Příjem dle horního 

zákona 
43 513 53 535 33 770  32 483    24 659     

Přijaté finanční dary 4 415 4 168 4 152 4 039 3 961     

Přijaté vratky a ostatní 

nedaňové příjmy 
53 888 72 976 73 717 64 065    65 223     

Celkem 181 623 219 659 207 421 176 473 164 068     
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Výrazný pokles (o více než 40 %) zaznamenaly příjmy z horního zákona v souvislosti 

s útlumem těžby. Hlavní kritéria zde tvořila vytěžená tuna a rozloha těžby na území 

města. Tyto příjmy pokrývaly v průměru 19,61 % nedaňových příjmů. 

Další pokles byl zaznamenán u příjmů z úroků vkladů, a to především kvůli snižování 

úrokových sazeb u bankovních institucí, které byly v průběhu roku 2015 sníženy 

až na nulu. 

Nepodstatnou část nedaňových příjmů tvořily přijaté sankční platby (průměrně 

2,76 %), přijaté finanční dary (2,21 %), realizované kurzové zisky (0,25 %) a příjmy 

z podílů na zisku a dividend (0,02 %). 

 

Graf 9: Struktura nedaňových příjmů v letech 2011 až 2015 99 

 

 Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy tvoří nejmenší část celkových příjmů města. Patří mezi ně příjmy 

z prodeje pozemků, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, příjmy z prodeje bytů 

a ostatní příjmy (např. prodej akcií). 

                                                 

99 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 
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Tab. 10: Struktura kapitálových příjmů v letech 2011 až 2015 (v tis. Kč). 100 

Celková hodnota kapitálových příjmů byla kolísavá. Nejvyšší částky dosáhla v roce 2013, 

kdy přesáhla 30 mil. Kč. Na tom měl největší podíl jednorázový vzrůst hodnoty příjmů 

z prodeje pozemků, který přesáhl 19 mil. Kč a pokryl tak více než 62 % kapitálových 

příjmů. Příjmy z prodeje bytů měly mírně kolísavý charakter. Jejich hodnota 

v jednotlivých letech přesahovala 8 mil. Kč, pouze v roce 2012 se prudce snížila na 

přibližně 1,9 mil. Kč. V průměru tyto příjmy pokrývaly 36,42 % příjmů kapitálových, a 

tvořily tak jejich nejvýznamnější součást. Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 

dosáhly maximálních hodnot především v letech 2011 a 2012, kdy se pohybovaly kolem 

částky 10 mil. Kč. V dalších letech došlo k prudkému poklesu těchto příjmů a jejich 

hodnota už pak nikdy nepřesáhla 5 mil. Kč. Na kapitálových příjmech se podílely 

v průměru 29,89 %. Podíl ostatních příjmů činil průměrně 13,24 %. 

 

Graf 10: Struktura kapitálových příjmů v letech 2011 až 2015 101 

                                                 

100 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 
101 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 
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Kapitálové příjmy 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

Příjmy z prodeje 

pozemků 
5 529 393 19 104 299     2 375     

Příjmy z prodeje 

ostatních nemovitostí 
10 410 9 270 870 4 890 1 967     

Příjmy z prodeje bytů 8 377 1 911 9 922 9 272 11 139     

Ostatní příjmy 1 677 630 617 11 264 1 488     

Celkem 25 993 12 204 30 513 25 725    16 969     
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 Přijaté transfery 

Další významnou součást příjmů statutárního města Karviné tvořily přijaté transfery 

(dotace), jejichž výše je vyčíslena v následující tabulce. Mezi účelové neinvestiční 

transfery patřily například příspěvky na výkon státní správy, příspěvky na volby 

nebo dotace na sociálně-právní ochranu dětí (SPOD). Další dotace získávané ze státního 

rozpočtu, z EU, státních fondů, cizích států, krajů, obcí a regionální rady výrazně přispěly 

k financování projektů města. Obvyklé financování projektů s dotací bylo v režimu 

předfinancování.  Město celou akci zaplatilo ze svých zdrojů, které tvořily zejména 

příjmy z prodeje bytového fondu, a následně po vyúčtování uznatelných nákladů obdrželo 

proplacenou dotaci. Tu pak opět zapojilo do peněžních prostředků na předfinancování 

dalších dotací. 

Tab. 11: Struktura přijatých transferů v letech 2011 až 2015 (v tis. Kč). 102 

Příspěvky na výkon státní správy tvoří víceméně stabilní část příjmů města. Jedná 

se o dotace na pokrytí výdajů obce, na přenesenou působnost. Jejich výši nelze přímo 

ovlivnit, jelikož závisí na velikosti města. Jejich hodnota se pohybovala mezi 39 

a 43 mil. Kč a pokrývala v průměru 20,14 % přijatých transferů. 

Výše účelových dotací ze státního rozpočtu představovala v průměru 50,78 % celkové 

hodnoty přijatých transferů. Během sledovaného období měla klesající charakter. 

Své nejvyšší hodnoty tyto účelové dotace dosahovaly v roce 2011, kdy přesahovaly 

                                                 

102 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 

Přijaté transfery 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 
Na výkon státní správy 42 258 40 627 39 856 39 465 39 047     
Účelové dotace (státní 

rozpočet) 
307 528 129 987 143 380 47 271 56 292     

Účelové dotace (státní 

fondy) 
16 979 23 706 8 300 1 487       48     

Účelové dotace (cizí 

státy) 
496 1 484 956 30     544     

Účelové dotace (kraj) 17 077 20 338 14 923 7 299   12 365     
Účelové dotace od obcí 847 766 523 119      104     
Účelové dotace 

(regionální rada) 
3 749 47 309 109 467 13 668    42 781     

Celkem 388 934 264 217 317 405 109 339   151 181     
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částku 300 mil. Kč. V následujícím roce nastal jejich pokles o necelých 58 % v důsledku 

změn, ke kterým došlo v systému vyplácení sociálních dávek, přesněji příspěvků na péči 

a dávek pomoci v hmotné nouzi. Vyplácení dávek bylo z měst převedeno na úřady práce, 

což pro město znamenalo snížení dotací plynoucích ze státního rozpočtu o přibližně 250 

mil. Kč. K největšímu poklesu došlo v letech 2014 a 2015, kdy se jejich hodnota 

pohybovala mezi 47,2 a 56,2 mil. Kč. V té  době byly financovány pouze malé investice, 

např. rekonstrukce parku nebo výstavba nového parkoviště. 

Podíl účelových dotací z regionální rady na přijatých transferech tvořil v průměru 

18,83 %. K jedinému nárůstu došlo v roce 2013, kdy dotace přesáhly částku 109 mil. Kč. 

Tento prudký nárůst ovlivnilo především čerpání dotací na stavební úpravy a vybavení 

pracoviště Regionální knihovny Karviná (přibližně 61,6 mil. Kč) a na rekonstrukci 

Obecního domu Družba (asi 35,2 mil. Kč). 

Účelové dotace od kraje pokrývaly v průměru 6,33 % celkové hodnoty přijatých 

transferů, účelové dotace ze státních fondů 3,47 %, účelové dotace z cizích států 28 % 

a nejmenší skupinou byly účelové dotace od obcí, jejichž podíl na přijatých transferech 

činil v průměru pouze 0,17 %. Patřily mezi ně především příspěvky za dojíždějící žáky a 

příspěvky za vyřizování přestupků dle veřejnoprávních smluv.  

 

Graf 11: Struktura přijatých transferů v letech 2011 až 2015 103 

                                                 

103 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 
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3.2.2 Výdaje rozpočtu statutárního města Karviné 

Výdaje města se dělí na běžné a kapitálové (neboli investiční). Pokud podíl kapitálových 

výdajů na celkových výdajích dosahuje hodnoty mezi 20 a 30 %, hovoříme o dobré 

kondici hospodaření. Pokud je podíl nižší, je město podinvestováno. Příliš vysoký podíl 

je zase dlouhodobě neudržitelný. Ve statutárním městě Karviné dosahoval tento podíl 

průměrné hodnoty 21 %, což lze brát jako dobrý výsledek. 

Tab. 12: Struktura běžných a kapitálových výdajů v letech 2011 až 2015 (v tis. Kč). 104 

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že Karviná podporuje budování investic v závislosti 

na možnosti spolufinancování pomocí dotačních titulů.  Ve sledovaném období 

bylo profinancováno v investicích 1,6 mld. Kč. Ve výčtu investic najdeme 

např. rekonstrukci Obecního domu Družba, Regionální knihovny Karviná, kina Centrum, 

letního kina, zateplení škol a školek, vybudování sportovišť (hřiště, tenisové kurty) a jiné. 

Mnohé z těchto investičních projektů město započalo už v roce 2014, k jejich úhradě však 

došlo až v roce 2015, a tak lze v tomto roce zaznamenat i výraznější zvýšení kapitálových 

výdajů. Město ve svém rozpočtu výdaje dále člení dle odborů, které tyto výdaje spravují 

(viz tabulka níže).  

Tab. 13: Struktura celkových výdajů podle odborů v letech 2011 až 2015 (v tis. Kč). 105 

                                                 

104 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 
105 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 

Celkové výdaje 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 
Běžné 1 058 930 761 452 718 154 754 481 828 362 
Kapitálové 208 542 230 718 145 315 125 250 469 061 
% investic z CV 16 % 23 % 17 % 14 % 36 % 
Celkem 1 267 472 992 170 863 469 879 731 1 297 423 

Celkové výdaje 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 
Odbor majetkový 321 907 398 206 312 768 293 984 648 845 
Odbor rozvoje 129 695 112 565 106 990 116 451 120 075 
Odbor stavební a ŽP 3 514 183 164 293 284 
Odbor ekonomický 282 538 250 422 235 427 248 508 293 160 
Odbor sociální 273 409 8 160 6 267 7 337 13 752 
Odbor organizační 213 461 178 432 161 557 169 725 174 972 
Odbor správní 0 18 70 32 33 
Městská policie 42 948 44 184 40 226 43 401 46 302 

Celkem 1 267 472 992 170 863 469 879 731 1 297 423 
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Zejména u Odboru majetkového se projevuje trend navyšování provozních 

i investičních výdajů. Rok 2015 je toho důkazem. Mezi provozní výdaje patřily zejména 

veškeré výdaje související s komunálem (např. odvoz odpadu), výdaje na veřejnou zeleň, 

opravy cest, chodníků nebo dětských hřišť, údržbu a obnovu majetku apod. Pod investiční 

výdaje zase spadaly revitalizace veřejných prostranství (přibližně 20 mil. Kč) a 

rekonstrukce fotbalového stadiónu (necelých 234 mil. Kč), kina Centrum (77,5 mil. Kč) 

nebo správní budovy magistrátu města, kde dnes sídlí čtyři odbory, které zajišťují kontakt 

s občany (více než 50 mil. Kč).  

Pod výdaje Odboru ekonomického spadaly poplatky za daně a pojištění města, 

příspěvky do sociálního fondu pro zaměstnance. Největší část výdajů pak tvořily finanční 

prostředky poskytované do příspěvkových organizací (přibližně 175 mil. Kč). V průměru 

tyto výdaje dosahovaly částky 262 mil. Kč a představovaly 25,13 % celkových výdajů.  

Třetí největší skupinu tvořily výdaje Odboru organizačního, které byly určeny zejména 

na zabezpečení chodu úřadu. Zahrnovaly výdaje na mzdy (platy a odvody) zaměstnanců 

(asi 140 mil. Kč) a provozní výdaje úřadu (nákupy kancelářských potřeb, výpočetní 

techniky, provoz aut aj.). Jejich hodnota (přibližně 180 mil. Kč) pokrývala v průměru 

17,26 % celkových výdajů města.  

Mezi hlavní výdaje Odboru rozvoje patřily příspěvky na dopravní obslužnost (ČSAD 

Karviná) a dále dotace na sport, kulturu, zdravotnictví apod. směřující do nejrůznějších 

organizací. V průměru představovaly 11,29 % celkových výdajů a dosahovaly průměrné 

hodnoty 117 mil. Kč.  

Výrazně méně podstatnou část tvořily výdaje Odboru sociálního, které v průměru 

pokrývaly 5 % celkových výdajů. Tvořily je zejména příspěvky na sociální a zdravotní 

péči, dotace neziskovým organizacím a finance na provoz klubů důchodců.  

Samostatnou skupinu tvořily také výdaje Městské policie, jejich podíl na celkových 

výdajích činil v průměru 4,20 %. Výše výdajů měla mírně rostoucí charakter 

a pohybovala se mezi 40 a 47 mil. Kč. Nejmenší podíl na celkových výdajích vykazoval 

Odbor stavební (průměrně 0,07 %) a Odbor správní (0,003 %). 
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Graf 12: Struktura celkových výdajů v letech 2011 až 2015 106 

3.2.3 Zhodnocení hospodaření města v letech 2011 až 2015 

Ke správnému zhodnocení vývoje příjmů a výdajů města je zapotřebí jejich hodnoty také 

navzájem porovnat a zjistit, zda městu vznikal v průběhu sledovaného období přebytek, 

popř. schodek finančních prostředků. K tomuto posouzení mi pomůže následující tabulka. 

Tabulka 14: Struktura celkových příjmů a výdajů v letech 2011 až 2015. 107 

                                                 

106 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 
107 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 
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Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

Daňové příjmy 683 314    663 397 700 622 709 586 728 281 

Nedaňové příjmy 181 623 219 659 207 421 176 473 164 068 

Kapitálové příjmy 25 993 12 204 30 513 25 725 16 969 

Přijaté transfery 388 934 264 217 317 405 109 339 151 181 

Příjmy celkem 1 279 864 1 159 477 1 255 961 1 021 123 1 060 499 

Běžné výdaje 1 058 930 761 452 718 154 754 481 828 362 

Kapitálové výdaje 208 542 230 718 145 315 125 250 469 061 

Výdaje celkem 1 267 472 992 170 863 469 879 731 1 297 423 

Saldo 12 392 167 307 392 492 141 392 - 236 924 

Financování - 12 392 - 167 307 - 392 492 - 141 392 236 924 
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Z výše uvedené tabulky lze konstatovat, že statutární město Karviná bylo v letech 2011 

až 2014 v dobré finanční kondici. Celkové příjmy v tomto období přesahovaly celkové 

výdaje a městu vznikal přebytek finančních prostředků. K největšímu přebytku (přibližně 

392 mil. Kč) došlo v roce 2013, kdy se zvýšila hodnota daňových příjmů, a to především 

díky změně zákona o rozpočtovém určení daní a prudkému nárůstu příjmů z loterií. 

V tomto roce byly také městu zaslány peněžní transfery na předfinancované akce, např. 

na rekonstrukci Regionální knihovny Karviná, Obecního domu Družba, kanalizačního 

sběrače apod., jejichž celková hodnota činila 392 mil. Kč. 

Od roku 2013 lze zaznamenat postupné snižování hodnoty nedaňových příjmů, 

což mohlo být způsobeno poklesem příjmů z nájmů bytů a nebytových prostor nebo 

také každoročním snižováním příjmů dle horního zákona, podle kterého městu plynou 

finanční prostředky v souvislosti s těžbou černého uhlí na jeho území. V těchto letech 

se také značně snížila hodnota přijatých transferů, jelikož město čerpalo dotace 

pouze na malé a ne příliš finančně náročné investiční akce.  

V roce 2015 došlo také k nárůstu celkových výdajů o přibližně 32 %, což vedlo 

ke skutečnosti, že jejich hodnota v tomto roce převýšila hodnotu celkových příjmů. 

Aby městu v tomto roce nevznikl schodek v rozpočtu, zafinancovalo necelých 

237 mil. Kč z peněžních prostředků naspořených z minulých let. Tento nárůst 

byl plánovaný a byl způsoben zvýšením hodnoty jak běžných, tak zejména i kapitálových 

výdajů. 

Nárůst běžných výdajů v rozpočtu města nebyl příliš významný. Jejich hodnota vzrostla 

ve srovnání s rokem 2014 pouze o 10 %. Vliv na zvýšení měl např. nárůst příspěvků 

na provoz základních a mateřských škol, placených daní nebo příspěvků na provoz 

Sociálních služeb Karviná. Zvýšily i výdaje na údržbu města, autoprovoz a také mzdové 

výdaje zaměstnanců a zastupitelstva města.  

Oproti tomu nárůst kapitálových výdajů dosahoval mnohem vyšší hodnoty (necelých 

275 %). V roce 2015 došlo k velkým investičním akcím, kdy největší investici 

představovala rekonstrukce a modernizace městského fotbalového stadionu (necelých 

234 mil. Kč). Tu město předfinancovalo především z úspor z prodeje bytového fondu z let 

2009 a 2010, přičemž předpokládá, že určitou část (přibližně 40 %) těchto finančních 
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prostředků dostane v následujících letech ve formě dotací zpět. Další výdaje směřovaly 

na rekonstrukci budovy kina Centrum (77,5 mil. Kč), průmyslové zóny Vagónky Karviná 

(6 mil. Kč) nebo městského tenisového klubu (8 mil. Kč), koupi hotelu Kosmos 

(30 mil. Kč) a další projekty. 

 

 Provozní saldo 

Při posuzování hospodářské situace města je nutné zhodnotit také výši provozního salda.  

To se počítá jako rozdíl běžných příjmů a výdajů a představuje možné úspory, popř. zdroj 

úhrady kapitálových výdajů. Provozní saldo by mělo být vždy kladné. Je-li záporné, může 

to znamenat, že město již nemá dostatek pravidelných příjmů na financování samotného 

provozu (běžných výdajů). Jeho podíl na běžných výdajích by také neměl klesnout 

pod 15 %. Pokud se dostane do záporných čísel, znamená to, že rezervy z minulých let 

byly použity pro provozní účely a nikoliv do investic, tedy pro rozvoj města. 

Tab. 15: Vývoj provozního salda v letech 2011 až 2015 (v tis. Kč). 108 

 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 
Příjmy běžné včetně 

neinvestičních dotací 
1 226 273 989 435 1 001 382 968 432 984 040 

Běžné výdaje (provozní) 1 058 930 761 452 718 154 754 481 828 362 
Uhrazené splátky půjček 93 320 92 320 92 320 91 320 91 104 
Provozní saldo 167 343 227 983 283 228 213 951 155 678 
Zbývá po uhrazení splátek 

úvěrů 
74 023 135 663 190 908 122 631 64 574 

% podíl provozního salda 

na běžných příjmech 
14 % 23 % 28 % 22 % 16 % 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že hodnota provozního salda dosahovala průměrně 

209,6 mil. Kč. V průběhu sledovaného období se pohybovala v kladných číslech 

a její podíl na běžných příjmech činil v průměru 21 %. Jediný rok, kdy tento podíl 

nedosáhl požadované hranice 15 %, byl rok 2011, a to především kvůli skutečnosti, 

že v roce 2011 pod běžné výdaje města spadaly i výdaje na sociální dávky (přibližně 250 

mil. Kč), které byly později převedeny na úřad práce. V dalších letech se už tento podíl 

pohyboval nad požadovanou hranicí 15 %, a tak lze konstatovat, že je město schopno 

splnit závazky a dosáhnout cílů, které si ve svých strategiích rozvoje vytýčilo.  

                                                 

108 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 
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 Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) 

Pro správné zhodnocení hospodaření statutárního města Karviné je nutné věnovat 

pozornost také míře jeho zadluženosti, která je od roku 2008 kontrolována Ministerstvem 

financí ČR především pomocí Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů. 

Klíčové faktory tvoří podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, který by neměl překročit 

25 %, a hodnota celkové likvidity, která by neměla být nižší než 1. Příliš nízká likvidita 

totiž napovídá, že město může mít problémy vyrovnat se se svými krátkodobými závazky 

řádně a včas. Vysoká hodnota likvidity naopak může vypovídat o neefektivním využití 

zdrojů města a měla by vést k nápravným opatřením. 

Tab. 16: SIMU ukazatele v letech 2011 až 2015 (v tis. Kč). 109 

Č. Ukazatel 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Počet obyvatel obce (v tis. Kč) 60 59 58 57 56 

2 Příjem celkem (v tis. Kč) 1 279 864 1 159 477 1 255 961 1 021 122 1 060 499 

3 Úroky (v tis. Kč) 38 842 34 971 29 898 25 385 17 440 

4 

Uhrazené splátky dluhopisů a 

půjčených prostředků  

(v tis. Kč) 

93 320 92 320 92 320 91 320 91 104 

5 
Dluhová služba celkem (v tis. 

Kč) 
132 162 127 291 122 218 116 705 108 544 

6 Ukazatel dluhové služby 10,33 % 10,98 % 9,73 % 11,43 % 10,24 % 

7 Aktiva celkem (v tis. Kč) 6 007 689 7 655 832 7 660 983 7 783 500 8 117 567 

8 Cizí zdroje (v tis. Kč) 1 030 565 879 743 772 299 598 632 602 325 

9 
Stav na bankovních účtech 

celkem (v tis. Kč) 
663 867 753 773 1 062 791 1 108 822 821 166 

10 
Úvěry a komunální dluhopisy (v 

tis. Kč) 
671 794 579 474 487 154 395 833 304 730 

11 
PNFV a ostatní dluhy  

(v tis. Kč) 
0 0 0 0 11 058 

12 Zadluženost celkem (v tis. Kč) 671 794 579 474 487 154 395 833 315 788 

13 
Podíl cizích zdrojů k 

celkovým aktivům  
17,15 % 11,49 % 10,08 % 7,69 % 7,42 % 

14 
Podíl zadluženosti na cizích 

zdrojích (v %) 
65,19 % 65,87 % 63,08 % 66,12 % 52,43 % 

15 Osmileté saldo (v tis. Kč) 17 -123 068 253 851 458 734 223 147 

16 Oběžná aktiva (v tis. Kč) 1 239 995 1 276 866 1 278 963 1 278 349 1 155 347 

17 Krátkodobé závazky (v tis. Kč) 345 528 270 452 252 365 175 325 280 918 

18 Celková likvidita (v Kč) 4 5 5 7 4 

                                                 

109 Vlastní zpracování podle interních materiálů statutárního města Karviné. 
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že podíl cizích zdrojů na celkových aktivech 

ani v jednom roce nepřekročil hranici 25 % a v průměru činil necelých 11 %. Celková 

likvidita se pohybovala mezi 4 a 7. Z těchto výsledků lze konstatovat, že sledované 

hodnoty monitorovaných ukazatelů byly v mezích tolerovaných intervalů a město 

se tak nestalo rizikově zadluženým. Dalším pozitivem je, že hodnota celkové likvidity 

nedosahovala příliš vysokých čísel, což svědčí o dobrém využití jejích zdrojů. 

 

 Trendy, kterými se statutární město Karviná ubírá 

Z výše provedených analýz lze konstatovat, že statutární město Karviná má spíše 

konzervativní přístup k sestavování rozpočtu. Převládá tendence se opakovaně 

nezadlužovat a případné úvěry (popř. půjčky) využívat především pro rozvoj města, 

nikoliv na jeho běžný provoz. V současné době město financuje většinu investic 

z finančních prostředků získaných prodejem bytového fondu. I tyto úspory se však 

postupem času snižují, a tak bude třeba do budoucna přemýšlet o alternativních řešeních, 

jak je nahradit. Dotace statutární město Karviná přijímá s ohledem na své budoucí 

provozní saldo, zvažuje, zda bude schopno hradit provozní výdaje nově pořízených 

investic. Racionalizuje hospodaření organizací a společností, které jsou v jeho vlastnictví, 

své zaměstnance motivuje k plnění strategií rozvoje a své občany vždy informuje 

o své finanční politice. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části své bakalářské práce se budu věnovat vlastním návrhům, které by mohly 

přispět ke zlepšení finanční situace statutárního města Karviné. Přestože je město 

v současné době v poměrně dobré finanční kondici, je pravděpodobné, že v brzké době 

dojde k určitému snížení příjmů, které mu plynou dle horního zákona v souvislosti 

s těžbou černého uhlí na jeho území. Tuto skutečnost lze předpokládat vzhledem 

k očekávanému omezení těžby, které by pro rozpočet města mohlo znamenat snížení 

příjmů nedaňového charakteru až o 70 mil. Kč ročně. Z tohoto důvodu je nutné pečlivě 

hledat různá řešení a způsoby jak toto snížení vykompenzovat. Ve své práci se snažím 

navrhnout možnosti, které by vedly ke zvýšení příjmů, popř. snížení výdajů města 

a v ideálním případě také jejich kombinaci. 

4.1  Zvýšení příjmů 

Vzhledem k tomu, že razantnější snížení výdajů může negativně ovlivnit rozvoj a kvalitu 

života ve městě (udržování veřejných prostranství apod.), soustředím se zejména na 

hledání způsobů efektivního zvýšení jeho příjmů. V tomto případě  musím citlivě zvážit, 

jaké konkrétní způsoby zvýšení příjmů doporučím, jelikož mohou v mnoha případech 

znamenat také zvýšení výdajů obyvatel města, což bývá mnohdy spojeno s jejich 

negativním ohlasem. Z tohoto důvodu v následujících kapitolách navrhnu různé 

možnosti, které vedou ke zvýšení příjmů, porovnám jejich kladné a záporné stránky a 

bude-li to možné, doporučím nejlepší variantu. 

Dříve, než začnu rozebírat své vlastní návrhy na zvýšení příjmů, musím poznamenat, 

že se městu od roku 2016 podařilo vyjednat s bankovními ústavy snížení úrokových 

sazeb, které mají být spláceny až do roku 2023. Tyto úrokové sazby budou sníženy 

ze 4,90 % na 1,90 %, což by mohlo městu přinést do dalších let úsporu, která představuje 

přibližně 40 mil. Kč. Zastupitelstvo města také vydalo obecně závaznou vyhlášku k dani 

z nemovitých věcí, podle které byl místní koeficient od 01.01.2016 navýšen z 1 na 2.  

Příjmová stránka města se tímto posílí o necelých 30 mil. Kč ročně, což hodnotím velmi 

pozitivně. 
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4.1.1 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 

Podle zákona o místních poplatcích tvoří sazbu daně za likvidaci komunálního odpadu 

součet paušální částky (až 250 Kč za osobu a kalendářní rok) a částky stanovené 

na základě skutečných nákladů města vynaložených na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu v předchozím roce (až 750 Kč za osobu a kalendářní rok). 

Ve statutárním městě Karviné v současné době činí poplatek za likvidaci komunálního 

odpadu celkem 500 Kč za obyvatele a rok, přestože má město podle výše zmíněných 

údajů nárok tuto částku navýšit až na 855 Kč (tedy 250 Kč jako paušální částku a 605 Kč 

stanovených podle vlastních výdajů města z roku 2015). Údaje o možném navýšení 

příjmu spojeném s navýšením tohoto poplatku jsou znázorněny v následující tabulce 110. 

Tab. 17: Vliv změn výše komunálního poplatku na příjem města (v Kč). 111 

Vybíraná částka Příjem z poplatku Rozdíl 

500 28 000 000 0 

600 33 600 000 5 600 000 

700 39 200 000 11 200 000 

800 44 800 000 16 800 000 

855 47 880 000 19 880 000 

Vzhledem k tomu, že ve statutárním městě Karviné v současné době žije necelých 

56 tis. obyvatel, zvýšení komunálního poplatku na maximální možnou částku by mohlo 

městu přinést téměř 20 mil. Kč ročně. Tento návrh by představoval navýšení výdajů 

každého obyvatele města až o 355 Kč ročně, v případě čtyřčlenné rodiny by tak zatížil 

rodinný rozpočet o poměrně významnou částku 1 420 Kč. Tato změna by tedy přinesla 

městu necelých 20 mil. Kč, ale zároveň je třeba brát v úvahu i negativní dopad na finanční 

stránku obyvatelstva, která je ovlivněna vysokou nezaměstnaností. Z tohoto důvodu bych 

navrhovala přistoupení k určitému kompromisu, a to navýšení poplatku za likvidaci 

komunálního odpadu, ovšem nikoli na jeho maximální možnou výši.  Zvažovala bych 

tedy, zda tento poplatek zvýšit na 600, 700 či 800 Kč za obyvatele a rok.  

                                                 

110 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
111 Vlastní zpracování 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=565/1990


 

58 

 

V případě, že by se město rozhodlo pro první variantu, tedy 600 Kč za obyvatele a rok, 

navýšení výdajů obyvatelstva by nebylo až tak citelné (pouze 100 Kč za každého 

obyvatele a rok). Příjem města by však v tomto případě narostl pouze o 5,6 mil. Kč ročně. 

Třetí varianta návrhu, tj. 800 Kč za obyvatele a rok, by příjem plynoucí do rozpočtu 

města navýšila sice o 16,8 mil. Kč ročně, ale zároveň by představovala i výraznější 

zatížení každého obyvatele města, a to o 300 Kč za rok. Za určitý kompromis lze 

považovat druhou variantu, tedy zvýšení poplatku na 700 Kč za obyvatele a rok. 

V tomto případě by příjmy města ročně narostly o přibližně 11,2 mil. Kč a každý obyvatel 

města by platil o 200 Kč více než v současnosti. 

4.1.2 Daň z nemovitých věcí 

Výběr daní z nemovitých věcí se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, 

ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon také stanovuje, že město může v samostatné 

působnosti vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou určí výši místního koeficientu (1, 2, 

3, 4 nebo 5), kterým se na jeho území bude násobit daň poplatníka za jednotlivé druhy 

pozemků, zdanitelných staveb, zdanitelných jednotek, popř. jejich souhrnů. Správa 

této daně je vykonávaná příslušným finančním úřadem, který následně zajišťuje převod 

celého výnosu do rozpočtu města. Městu tedy nevzniká žádný náklad spojený s výběrem 

této daně, a proto je tento výběr považován za 100 % města 112. 

Statutární město Karviná nevyužilo možnosti navýšení tohoto koeficientu a po celou dobu 

sledovaného období využívalo místní koeficient 1, i když by jeho změna mohla mít velmi 

pozitivní dopad na příjmy města (viz následující tabulka). 

Tab. 18: Vliv změn výše místního koeficientu na příjmy města (v tis. Kč). 113 

Místní koeficient Výnos daně Rozdíl 

1 28 834 0 

2 57 668 28 834 

3 86 502 57 668 

4 115 336 86 502 

5 144 170 115 336 

                                                 

112 Zákon č. 338/1992., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 

113 Vlastní zpracování  
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Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že s každým navýšením místního koeficientu by město 

ročně získalo necelých 29 mil. Kč navíc. V případě jeho navýšení na hodnotu 5 by městu 

plynulo více než 115 mil. Kč ročně navíc. Tato změna by ovšem znamenala velkou 

finanční zátěž jak stávajících obyvatel Karviné, tak i těch, kteří se zde rozhodují 

investovat do nemovitostí. I v tomto případě by město mělo uvažovat o určitém 

kompromisu, získanými finančními prostředky by se podařilo alespoň 

zčásti vykompenzovat pokles příjmů dle horního zákona.  

Statutární město Karviná se pro rok 2016 rozhodlo navýšit místní koeficient z 1 na 2. 

Já bych mu doporučila zvážit i použití koeficientu 3, aby se příjem z této daně zvýšil 

oproti roku 2015 na necelých 58 mil. Kč a pokryl tak většinovou část (přibližně 80 %) 

výše zmíněného snížení příjmů dle horního zákona. 

4.1.1 Navýšení místního koeficientu daně z nemovitých věcí a zrušení poplatku 

za likvidaci komunálního odpadu 

V případě, že by vedení statutárního města Karviné dospělo k názoru, že navýšení 

poplatku za likvidaci komunálního odpadu nebo navýšení místního koeficientu daně 

z nemovitých věcí by mělo negativní dopad na výdaje obyvatelstva města, může zvolit 

kompromisní řešení, které spočívá ve zvýšení místního koeficientu daně z nemovitých 

věcí na 3 a zároveň ve zrušení poplatku z komunálního odpadu.  

Tab. 19: Vliv změny výše místního koeficientu daně z nemovitých věcí a zrušení 

poplatku za likvidaci komunálního odpadu (v tis. Kč). 114 

Změna Finanční dopad 

Zvýšení místního koeficientu daně z nemovitých věcí na 3 28 834 

Zrušení poplatku za likvidaci komunálního odpadu - 28 000 

Provozní úspora spojená s výběrem poplatku za likvidaci komunálního 

odpadu 
3 000 

Rozdíl 3 834 

Tyto změny si na první pohled protiřečí, jelikož zvýšení místního koeficientu daně 

z nemovitých věcí by pro město znamenalo přísun peněžních prostředků, zatímco zrušení 

                                                 

114 Vlastní zpracování 



 

60 

 

poplatku za likvidaci komunálního odpadu by s sebou přineslo jejich odliv. Konečný 

výsledek těchto změn by však mohl získat městu alespoň necelé 4 mil. Kč ročně 

navíc, a to především díky provozním úsporám souvisejícím s výběrem komunálního 

poplatku (přibližně 3 mil. Kč ročně). Výdaje obyvatelstva by se tak v souvislosti 

s výběrem daní z nemovitých věcí sice zvýšily, ale na druhé straně by lidé ušetřili za 

likvidaci komunálního odpadu. Pokládám toto řešení za přijatelný kompromis, který by 

město mělo zvážit v případě, že nechce zavést další velké změny, které by finančně 

zatížily obyvatelstvo. 

4.1.2 Investování finančních úspor města formou návratné finanční výpomoci 

Vzhledem k tomu, že vklady finančních úspor města v současné době nejsou úročeny 

významným procentem a mnohdy dosahují nulové hodnoty, doporučila bych městu zvážit 

různé možnosti, jak tyto finanční prostředky efektivně využít. Mohou být 

např. poskytovány jako návratné finanční výpomoci obchodním společnostem, 

jejichž stoprocentním vlastníkem je právě statutární město Karviná, 

popř. jeho příspěvkovým organizacím, zejména při předfinancování jejich dotačních 

titulů. Tyto organizace by pak nebyly nuceny využívat komerčních úvěrů, za které musí 

platit zbytečné úroky navíc.  

4.2  Snížení výdajů 

Co se týče výdajů statutárního města Karviné, je třeba konstatovat, že jejich podstatnou 

část tvoří běžné výdaje. Ty pokrývají v průměru 79 % celkových výdajů města. 

Ovlivňování běžných výdajů může být ve skutečnosti celkem problematické, jelikož 

bývají použity na běžnou činnost města, tedy na opravy sídlišť a veřejných komunikací, 

péči o veřejnou zeleň, na provoz základních a mateřských škol, platy zastupitelstva 

a zaměstnanců městského úřadu apod. V případě, že by se zastupitelstvo rozhodlo snížit 

výši běžných výdajů, mohlo by dojít ke zhoršení životního prostředí ve městě nebo 

ke zrušení různých zařízení, na které byli obyvatelé města doposud zvyklí. Tyto změny 

by měly zajisté negativní dopad na jejich spokojenost s občanskou vybaveností.  
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I přes tuto skutečnost je nutné přemýšlet nad určitým snížením běžných výdajů a hledat 

nejlepší způsob jak ušetřit a přijmout taková opatření, která by příliš neovlivnila chod 

města a zároveň nezatěžovala jeho občany. Město by se mohlo rozhodnout pro zrušení 

Městského kulturního domu Karviná (úspora 30 mil. Kč za rok) nebo Regionální 

knihovny Karviná (25 mil. Kč ročně), popř. Sociálních služeb Karviná (až 19 mil. ročně). 

Tato rozhodnutí by ovšem výrazně snížila možnosti kulturního vyžití i úroveň 

poskytovaných sociálních služeb ve městě, což by pravděpodobně většina občanů chápala 

jako nepřijatelné, neboť využití podobných zařízení v okolních městech by bylo spojeno 

s dojížděním. Z tohoto důvodu bych pozornost zaměřila spíše na taková zařízení, kterých 

je ve městě více, a tak zrušení některých z nich by život občanů města příliš neovlivnilo.  

Často diskutovaným tématem je fungování a problematika mateřských a základních škol. 

Ve statutárním městě Karviné se obsazenost těchto školských zařízení pohybuje mezi 60 

až 90 %, přičemž vyšší zastoupení mají v současnosti školy mateřské. Tyto děti během 

několika příštích let budou přecházet do škol základních, čímž  se zvýší také jejich 

obsazenost. Z dlouhodobého hlediska lze však předpokládat, že počet dětí v jednotlivých 

letech bude stoupat jen zvolna a vzhledem k demografickému vývoji se po roce 2020 

předpokládá spíše vývoj opačný. Z tohoto důvodu bych městu doporučila zrušení až 3 

školských zařízení, tím by mohlo dojít k roční úspoře provozních nákladů v hodnotě 5 

až 8 mil. Kč u základních škol a u mateřských škol 1 až 2 mil. Kč za jedno zařízení. 

4.3  Shrnutí vlastních návrhů řešení 

Statutární město Karviná bylo v průběhu sledovaného období v poměrně dobré finanční 

kondici. Hospodařilo velmi racionálně a příliš se nezadlužovalo. I přesto je nutné brát 

v úvahu skutečnost, že příjmy dle horního zákona, které mu plynuly v souvislosti s těžbou 

černého uhlí na jeho území, budou v nejbližší době prudce sníženy, ne-li zcela zastaveny. 

Proto je zapotřebí zvážit, jakými způsoby by bylo možné tento odliv finančních 

prostředků (přibližně 70 mil. Kč ročně) vykompenzovat. 

Zastupitelstvu města bych doporučila přijmout taková opatření, která by vedla jak 

ke zvýšení příjmové stránky rozpočtu, tak i k omezení výdajů. Statutární město Karviná 
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v současné době nevyužívá ani maximální možné výše poplatků za likvidaci 

komunálního odpadu ani vyššího místního koeficientu používaného k výpočtu daně 

z nemovitých věcí, a tak bych upřednostnila navýšení zejména těchto položek. Jelikož je 

Karviná městem s poměrně vysokou nezaměstnaností, doporučila bych úpravu výše 

tohoto poplatku a daně na takovou hodnotu, při které by město získalo určitou část 

peněžních prostředků ročně navíc a zároveň by tato změna zůstala finančně únosná 

pro jeho občany.  

Výši poplatku za likvidaci komunálního odpadu má město možnost navýšit z 500 Kč 

na až 855 Kč za každého občana a rok. Já bych navrhovala částku 700 Kč, což by mohlo 

příjmy města každý rok navýšit až o 11,2 mil. Kč. Každý občan by sice platil o 200 Kč 

ročně navíc, ale i tak by podle mého názoru tato částka zůstala únosná. Vzhledem k tomu, 

že město bude potřebovat určitým způsobem navýšit své příjmy, pokládám tuto variantu 

za velmi slušný kompromis. 

Co se týče místního koeficientu daně z nemovitých věcí, město už vydalo obecně 

závaznou vyhlášku, kterou od roku 2016 navýšilo jeho hodnotu z 1 na 2, čímž posílí 

své příjmy o 28,8 mil. Kč za rok. Přesto bych doporučovala zvážit využití hodnoty 

místního koeficientu 3, což by městu zvýšilo tento příjem na dvojnásobek, 

a tím by pokrylo přibližně 80 % očekávaného snížení příjmů dle horního zákona.  

Pouze v případě, že by město nepřistoupilo ani na jeden z těchto návrhů, zvážila bych 

využití následující varianty. Navýšit hodnotu místního koeficientu daně z nemovitých 

věcí na 3 a zároveň kompletně zrušit výběr poplatku za likvidaci komunálního odpadu. 

Tím by se sice příjmy, o které by byla navýšena příjmová stránka rozpočtu v souvislosti 

s výběrem daně z nemovitých věcí, razantně snížily, i tak by ale městu ročně zůstaly 

necelé 4 mil. Kč navíc, a to především díky snížení výdajů spojených s výběrem 

komunálního poplatku. 

Vedle uvedených doporučení ke zvýšení příjmů v rozpočtu města bych 

navrhovala přijmout i opatření, která by vedla ke snížení jeho výdajů. Jelikož je průměrný 

podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích v doporučené normě, zaměřila bych 

se zejména na snížení běžných výdajů. Celková naplněnost školských zařízení 
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ve statutárním městě Karviné se v současné době pohybuje mezi 60 až 90 %. Městu bych 

tedy doporučila snížení počtu školských zařízení až o 3, kdy by 2 z nich představovaly 

základní školy a 1 škola mateřská. Toto rozdělení bych doporučovala zejména z toho 

důvodu, že obsazenost základních škol je v současné době mnohem menší než naplněnost 

škol mateřských. Podle toho, které základní nebo mateřské školy by se město rozhodlo 

zrušit, by  úspora na provozních nákladech činila 12 až 20 mil. Kč ročně. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnocení hospodaření statutárního města Karviné 

v letech 2011 až 2015 a navržení možných řešení, která by mohla vést k vylepšení 

ekonomické situace města. Jedná se především o návrhy na opatření vedoucí ke zvýšení 

příjmů a snížení výdajů. Toto možné navýšení finančního zdraví města závisí jak 

na politické strategii vedení města, tak na celkové hospodářské situaci státu a 

z ní plynoucím množství daňových příjmů, popř. dotací, které je město schopno získat. 

Podstatné je také odpovědné chování volených zastupitelů, vysoká odbornost 

zaměstnanců městského úřadu a zájem občanů o dění ve městě. 

Svou práci jsem rozdělila do tří částí. V teoretické části jsem vymezila pojem veřejné 

správy a obce. Stěžejní byla charakteristika rozpočtu a rozpočtového procesu obcí, 

jelikož se z něj odvíjela většina analytické části. V praktické části jsem uvedla základní 

informace o statutárním městě Karviné a následně jsem přistoupila k hodnocení 

jeho finanční situace. Metoda analýzy mi umožnila rozebrat vybrané části příjmů 

a výdajů města, u kterých jsem následně zkoumala jejich vývoj v čase a podíl 

na celkových příjmech a výdajích. Vycházela jsem přitom ze závěrečných účtů města, 

které mi byly poskytnuty zaměstnanci Odboru ekonomického statutárního města Karviné. 

Ze svých výsledků jsem metodou syntézy vyvodila obecné závěry, které jsem v poslední 

části práce převedla na konkrétní návrhy na opatření vedoucí ke zlepšení finanční situace 

města.  

Od 01.01.2016, tedy v průběhu doby, po kterou jsem na této práci pracovala, došlo 

ve statutárním městě Karviné k určitým změnám. Zastupitelstvo schválilo obecně 

závaznou vyhlášku k dani z nemovitých věcí, kterou navýšilo místní koeficient z 1 na 2. 

Tím se posílí příjmová stránka města o necelých 30 mil. Kč. Došlo také ke snížení 

úrokových sazeb stávajících úvěrů, které má město splácet do roku 2023, což přinese 

do následujících let úsporu až 40 mil. Kč. Mezi mé další návrhy, které by mohly přispět 

ke zvýšení příjmů města, patří zejména navýšení výše poplatku za likvidaci komunálního 

odpadu na 700 Kč za obyvatele a rok a zvýšení místního koeficientu daně z nemovitých 

věcí na 3. Tyto změny by mohly městu přinést dohromady více než 40 mil. Kč ročně. 

Podstatnou úsporu v rozpočtu města by přineslo i zrušení přibližně tří školských zařízení, 
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přesněji dvou základních a jedné mateřské školy, čímž by došlo ke snížení výdajové 

stránky o 12 až 20 mil. Kč ročně. 

Z výše uvedených informací lze konstatovat, že se mi vytyčeného cíle podařilo 

dosáhnout. O mých návrzích bude vedení statutárního města Karviné informováno 

a samo tak bude moci rozhodnout, zda některý z nich akceptuje. 
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