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Abstrakt 

Bakalá ská práce „Zhodnocení hospoda ení vybraného kraje“ se zabývá problematikou 

hospoda ení Jihomoravského kraje v letech 2011-2015. 

První část obsahuje teoretická východiska práce. V analytické části je p edstaven 

Jihomoravský kraj a analýza p íjm  a výdaj . V poslední části jsou navrţena opat ení 

na zlepšení hospoda ení tohoto kraje. 

 

Abstract 

The bachelor's thesis "Evaluation of the Economy of a Selected Region" deals with the 

management of the South Moravian Region in 2011-2015. 

The first part contains basic concepts. The analytical part presents the South Moravian 

Region and an analysis of revenues and expenditures. The last part proposes measures 

to improve the economy of this region. 
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ve ejné finance, kraj, Jihomoravský kraj, hospoda ení kraje, rozpočet, p íjmy, výdaje 
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ÚVOD 

Kraje v České republice byly ke konci roku 2015 podle webových stránek Ministerstva 

financí České republiky zadluţeny ve výši 26,4 mld. Kč. Pozitivní zprávou je, ţe se 

dluh sníţil oproti p edcházejícímu roku o 1,2 mld. Kč (o 4,4 %) 1. Nicmén  dluh je stále 

velice vysoký a m la by být snaha jej sníţit. 

Kraj vznikl jako vyšší samosprávný celek na základ  p ijetí ústavního zákona 

č. 347/1997 Sb., o vytvo ení vyšších územních samosprávných celk  (účinnost zákona 

aţ v roce 2000) a já jsem si pro svoji bakalá skou práci vybrala jeden ze 14 kraj , a to 

kraj Jihomoravský, protoţe nejenom, ţe jsem na krajském ú ad  absolvovala praxi, ale 

také od svého narození bydlím ve m st  Brn . Kaţdý by se m l zajímat hospoda ení 

státu, kraje a obce, jelikoţ ve ejné finance jsou financovány i námi, občany. D leţitá je 

ekonomická gramotnost lidí, kterým záleţí na budoucnosti naší zem . 

V České republice kraje vykonávají správu jak v p enesené, tak samostatné p sobnosti. 

Na tuto správu pot ebují dostatek finančních prost edk , které se p erozd lují ze 

státního rozpočtu, který schvaluje Ministerstvo financí. Pro ízení finančních prost edk  

je sestavován rozpočet, kde jsou sledovány p íjmy a výdaje. 

Tato bakalá ská práce má za cíl zanalyzovat hospoda ení Jihomoravského kraje 

a navrhnout opat ení na jeho zlepšení. 

Bakalá ská práce je rozd lena do t í hlavních částí. První část pojednává o teoretických 

pojmech, konkrétn  ve ejná správa, kraj, rozpočtová soustava, rozpočtový proces, 

struktura rozpočtu. Dále je práce zam ena na popis rozpočtové soustavy České 

republiky a na p íjmy a výdaje územních rozpočt . 

V další části záv rečné práce je v nována pozornost charakteristice Jihomoravského 

kraje a podrobné analýze jeho hospoda ení na základ  schválených záv rečných účt  za 

rozpočtové období 2011 – 2015. 

Poslední část obsahuje vlastní návrhy na zlepšení hospoda ení Jihomoravského kraje. 

                                                 
1
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/zadluzenost-uzemnich 

rozpoctu/2015/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu-v-roce-26255 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  

Hlavním cílem bakalá ské práce je navrhnout opat ení pro zlepšení hospoda ení 

Jihomoravského kraje. 

Dílčí cíle jsou: 

 vymezení základní pojm  související s hospoda ením, 

 p edstavení Jihomoravského kraje, 

 provedení analýzy p íjm  a výdaj , 

 zhodnocení výsledk  analýzy, 

 návrh na zlepšení stavu. 

Pokladem pro zpracování bakalá ské práce je zejména odborná literatura, zákon 

č. 129/2009 Sb., o krajích (krajské z ízení), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočt , webové stránky Jihomoravského kraje a portál Monitor, 

kde jsou uve ejn ny záv rečné účty tohoto vyššího územního samosprávného celku. 

P i zpracování záv rečné práce byly pouţity následující metody: 

 srovnávání (srovnávání je zjišťování shodných a neshodných vlastností 

u zkoumaného jevu),  

 analýza (analýza znamená zkoumání sloţit jších skutečností, které se rozd lují 

na jednodušší), 

 syntéza (opak analýzy, tj. skládání celku z jednodušších skutečností), 

 indukce (indukce znamená vyvozování obecného záv ru na základ  detailních 

informací), 

 dedukce (opak indukce, tj. p echázení z obecných záv r  na detailn jší záv ry). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

Teoretická část bakalá ské práce se zam uje zejména na pojem ve ejná správa, na 

charakteristiku kraje, rozpočtovou soustavu, rozpočtový proces a rozpočtovou skladbu. 

Zdrojem pro tento oddíl jsou p edevším zákony a odborná literatura. 

 

2.1 Ve ejná správa 

Existují dv  hlediska, podle kterých se lze dívat na ve ejnou správu a to, jestli je ve ejná 

správa vykonávána státními orgány (státní správa), anebo jestli stát deleguje určitý 

okruh záleţitostí na nestátní ve ejnoprávní korporace (samospráva). Státní správa je 

provozována buď p ímo, anebo zprost edkovan . Samospráva vše vykonává 

samostatn , d lí se na územní a zájmovou samosprávu. Další hledisko je hledisko 

geografické (úst ední, územní, p ípadn  místní správa) 2.  

 

  
Ve ejná správa 

    

 
    

     
  

  
    

   
Státní správa 

  
Samospráva 

  

    
  

   

   
        

 

   
Územní správa 

 
Zájmová skupina 

        
Obr. 1: Schéma ve ejné správy (Upraveno dle 

3
)  

 

2.1.1 Koncept 3E 

Výkon ve ejné správy by m l být hospodárný, efektivní a účelný (zkratka 3E). Tento cíl 

prov uje finanční kontrola 
4
. 

                                                 
2
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 11 

3
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 12 

4
 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých zákon  (zákon 

o finanční kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis , § 4 
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Hospodárnost 

Hospodárnost znamená, ţe se pouţijí takové ve ejné prost edky, aby byly zajišt ny 

konkrétní úkoly a cíle s co nejniţšími vynaloţenými prost edky a byla dodrţena 

kvalita 
5
.  

U hospodárnosti m ţe vzniknout plýtvání zdroj , které pro daný cíl nejsou nutné. Dále 

p eplácení, kdy organizace nakupuje za draţší cenu neţ by mohla. N kdy m ţe nastat 

i situace, kdy se vynaloţí více prost edk  za vyšší kvalitu, p ičemţ není nutné pro 

dosaţení ţádoucích výsledk  a výstup  
6
.  

Efektivnost 

Efektivnost je uplatn ní ve ejných financí p i dosaţení rozsahu, kvality a p ínosu 

konkrétních úkol  ve vztahu objemu prost edk , které byly vynaloţeny na jejich 

pln ní 7.  

U efektivnosti m ţe nastat riziko, ţe pouţité zdroje nepovedenou k výstup m, které 

byly poţadovány. Dále m ţe nastat časová prodleva, které s sebou p ináší navýšení 

náklad . Nelze ani opomenout negativní externality, coţ jsou náklady, které nejsou 

identifikovány a jsou mimo kontrolu 
8
. 

Účelnost 

Účelnost je definována jako aplikace takových ve ejných prost edk , které opat í 

optimální míru dosaţených cíl  p i pln ní stanovených úkol  
9
.  

U účelnosti m ţe naskytnout situace, kdy jsou špatn  definované cíle, nedostatečné 

prost edky, či je ned sledná kontrola pln ní cíl  
10

. 

 

                                                 
5
 P ČEK, M. Udržitelné finanční řízení obcí a regionů. 2015, s. 18 

6
 OCHRANA, F. Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru. 2012, s. 21 

7
 VODÁKOVÁ, J. Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru. 2013, s. 19 

8
 VODÁKOVÁ, J. Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru. 2013, s. 21 

9
 P ČEK, M. Udržitelné finanční řízení obcí a regionů. 2015, s. 18 

10
 OCHRANA, F. Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru. 2012, s. 21 
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2.2 Stát a jeho člen ní 

Člen ní státu České republiky m ţe být dvojí, a to územní a správní 11
.  

Územní člen ní republiky vychází ze zákona č. 36/1960 Sb., o územním člen ní státu, 

kde se území republiky rozd luje na kraje a kraje na okresy. Okresy se skládají z obcí 

a vojenských újezd  
12

. Definici pojmu „kraj“ je v nována samostatná kapitola 2.4. 

„Území krajů se skládá z území okresů. “ 
13

 „Území obce je vymezeno hranicí jednoho 

nebo více souvislých katastrálních území.“ 
14

 Ty obce, které spolu sousedí, se mohou na 

základ  dohody sloučit 15
. 

Správní člen ní České republiky vyplývá z ústavy České republiky 
16

. 

Česká republika je člen na na kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky 

a na obce, coţ jsou základní územní samosprávné celky 
17

. Kraj vzniknul k 1. 1. 2001 
18

.  

Stát je rozd len na 14 vyšších územních samosprávných celk  
19

. Jeden z nich je 

Jihomoravský kraj s krajským m stem Brno, který je blíţe popsán v analytické části této 

záv rečné práce. 

Územní státní správa obsahuje dvoustupňový systém. V prvním stupni jsou obecní 

ú ady, pop . pov ené obecní ú ady a ú ady s rozší enou p sobností. Ve druhém stupni 

existují krajské ú ady, které vznikly na základ  ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 

o vytvo ení vyšších územních samosprávných celk . Tento ústavní zákon vychází ze 

zákona č. 36/1960 Sb., o územním člen ní státu a vymezuje území jednotlivých kraj  

stávajících okres  
20

. 

                                                 
11

 VAVROCHOVÁ, S. Územní samosprávné celky. 2011, s. 32 
12

 Zákon č. 36/1960 Sb., o územním člen ní státu, ve zn ní pozd jších p edpis , § 1 
13

 Zákon č. 36/1960 Sb., o územním člen ní státu, ve zn ní pozd jších p edpis , § 14 
14

 Zákon č. 36/1960 Sb., o územním člen ní státu, ve zn ní pozd jších p edpis § 1a 
15

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , § 19 
16

 VAVROCHOVÁ, S. Územní samosprávné celky. 2011, s. 32 
17

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve zn ní pozd jších p edpis , čl. 99 
18

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 26 
19

 Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvo ení vyšších územních samosprávných celk , ve zn ní 
pozd jších p edpis , čl. 1 
20

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 24 
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První fáze reformy územní ve ejné správy byla zakončena zakotvením krajské 

samosprávy v zákon  č. 128/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení). Druhá fáze reformy, 

která byla p ijata 31. 12. 2002, obsahovala ukončení činnosti okresních ú ad  

a p enesení p sobnosti na obce s rozší enou p sobností, na kraje a na jiné orgány státní 

správy 
21

. 

 

2.3 P edpoklady fungování územní samosprávy 

Územní samospráva je vytvo ena na dvou základních p edpokladech, a to na 

legislativních a ekonomických p edpokladech 
22

.  

 

2.3.1 Legislativní p edpoklady 

Legislativní p edpoklady jsou p edpoklady, které se týkají zákon  pro fungování 

a činnost územní samosprávy. Jsou zde upraveny pravomoci, odpov dnosti a pravidla 

hospoda ení. Vzhledem k tomu, ţe územní samospráva není zcela finančn  samostatná 

(je z části závislá na státu), tak je státem ovlivňováno její hospoda ení 23
.  

Legislativa eší vznik a poslání jednotlivých článk  územní samosprávy. Vţdy je to 

ústava a navazující zákony (zákon o krajích, zákon o vytvo ení vyšších územních 

samosprávných celk ). Dále se zabývá člen ním územní samosprávy (orgány 

a p sobnost) a vymezení funkcí, které pat í pod samostatnou nebo p enesenou 

p sobnost 24
.  

 

                                                 
21

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 24-25 
22

 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. 2011, s. 65  
23

 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. 2011, s. 65  
24

 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. 2011, s. 65  
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2.3.2 Ekonomické p edpoklady 

Ekonomické p edpoklady obsahují podmínky fungování jednotlivých stupň  a subjekt  

územní samosprávy, které dávají moţnost územní samospráv  hospoda it s určitou 

mírou finanční samostatnosti a nezávislosti na státu 25
. 

Do ekonomických p edpoklad  lze nap íklad za adit vlastnictví majetku a právo s ním 

hospoda it. Dále se jedná o získávání finančních prost edk  bez účasti státu (jedná se 

nejčast ji o nedaňové p íjmy – nap íklad p íjmy z pronájmu). Dále územní samospráva 

sestavuje vlastní rozpočet a podle n ho taktéţ hospoda í 26
. 

 

2.4 Kraj 

Kraj má právo na samosprávu 
27

.„Kraj je územním společenstvím občanů a je 

veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem 

a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj 

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

vyplývající.“ 
28

  

Podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočt  mohou ÚSC z izovat 

p ísp vkové organizace, které jsou zpravidla neziskové 
29

. 

 

2.4.1 P sobnost 

Kraj vykonává samostatnou p sobnost, p ičemţ rozsah m ţe být omezen. Státní orgány 

mají oprávn ní zasahovat jen tak, jak je stanoveno v zákon . Pokud státní správa 

                                                 
25

 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. 2011, s. 66 
26

 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. 2011, s. 67 
27

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 30 
28

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , § 1 
29

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočt , ve zn ní pozd jších p edpis ,  
§ 27 
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deleguje činnosti na orgány kraje, tak tyto orgány vykonávají svou činnosti jako 

p enesenou p sobnost 30
. 

Do samostatné p sobnosti náleţí hospoda ení kraje, rozpočet a záv rečný účet kraje, 

vydávání obecn  závazných vyhlášek, dopravní obsluţnost na území kraje, ukládání 

pokut atd. Do p enesené p sobnosti lze za adit ízení prevence závaţných havárií, 

zprost edkování osvojení a p stounské péče, povolování zvláštního uţívání silnic II. 

a III. t ídy apod. 
31

  

D leţitý je počet zam stnanc  na krajském ú ad , kte í vykonávají p enesenou 

p sobnost, který ovlivňuje objem p ísp vk  na výkon státní správy 
32

.  

 

2.4.2 Orgány 

Zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a krajský ú ad jsou orgány kraje. 

Orgánem m ţe být i zvláštní orgán kraje 
33

. Kraj je samostatn  ízen zastupitelstvem 
34

.  

Zastupitelstvo obsahuje počet člen  podle obyvatel takto: 

 do 600 000 obyvatel 45 člen , 

 nad 600 000 do 900 000 obyvatel 55 člen , 

 nad 900 000 obyvatel 65 člen  
35

.  

Hejtman a nám stek hejtmana je volen členy zastupitelstva. Kraj je zastupován 

hejtmanem, hejtman se nechá zastupovat jen v dob , kdyţ není p ítomen. Oba dva jsou 

odpov dni zastupitelstvu 
36

. 

                                                 
30

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočt , ve zn ní pozd jších p edpis ,  
§ 2 
31

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 31 
32

 REKTO ÍK, J. Jak ídit kraj, m sto, obec: rukov ť územní samosprávy, s. 39 
33

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , § 1 
34

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve zn ní pozd jších p edpis , čl. 101 
35

 Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , § 31 
36

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 30 
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Rada je výkonným orgánem, který se skládá z hejtmana, nám stka hejtmana a členové 

rady. Pokud má kraj do 600 000 obyvatel, rada má 9 člen . Pokud je počet obyvatel 

vyšší, rada obsahuje 11 člen  
37

. 

Dalším orgánem je krajský ú ad, který má v čele editele. Krajský ú ad se d lí na 

odbory a odd lení 38
.  

 

2.5 Rozpočtová soustava v České republice 

Ve ejné finance jsou pen ţní vztahy, které se týkají tvorby, rozd lování a pouţití 

pen ţních fond , které jsou spojeny s činností ve ejných institucí. Tyto pen ţní fondy 

se často označují jako rozpočty. Rozpočtová soustavu tvo í ve ejné rozpočty 

a mimorozpočtové fondy 
39

. Rozpočtová soustava nejsou jen pen ţní fondy, ale i 

„soustava rozpočtových vztahů a soustava orgánů a institucí, které mají na starosti 

tvorbu, rozdělování a užívání jak veřejných rozpočtů, tak mimorozpočtových fondů.“ 
40

  

Z ve ejných rozpočt  se financují pot eby pro občany státu, region  a obcí 41
.  

Do soustavy ve ejných rozpočt  lze za adit:  

 státní rozpočet (nejvýznamn jší), 

 rozpočty územn  samosprávných celk  (kraj  a obcí), 

 rozpočty dobrovolných svazk  obcí, 

 rozpočty p ísp vkových organizací, 

 rozpočty organizačních sloţek, 

 rozpočty regionálních rad 
42

.  

Mimorozpočtové fondy jsou určeny pro p ísn  stanovený účel 43
. Soustavu 

mimorozpočtových fond  tvo í: 

                                                 
37

 Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , § 57 
38

 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. 2013, s. 92 
39

 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. 2013, s. 17 
40

 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. 2013, s. 17 
41

 NAHODIL, F. Veřejné finance v České republice. 2009, s. 53 
42

 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. 2013, s. 60 
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 státní účelové fondy, 

 mimorozpočtové fondy územn  samosprávných celk  a svazk  obcí 44
. 

Hlediska ve ejného rozpočtu (i mimorozpočtového fondu): 

 pen ţní fond, který plní nenávratný, neekvivalentní a nedobrovolný zp sob 

financování 45
,  

 bilance p íjm  a výdaj , 

 finanční plán schvalovaný na rozpočtové období, 

 nástroj ízení a nástroj ve ejné politiky 
46

. 

Hlavní funkce fiskální funkce státu jsou alokační, redistribuční a stabilizační 47
. 

 

2.6 Rozpočet kraje 

Rozpočet kraje (územní rozpočet) je tzv. decentralizovaný pen ţní fond, ve kterém jsou 

ukryty jak p íjmy z vlastní činnosti, tak p íjmy, které kraj čerpá v rámci p erozd lení 

v rozpočtové soustav  
48

. Kalendá ní rok je rokem, na který se tvo í rozpočet 49
.  

Rozpočtový výhled pomáhá územním samosprávným celk m ve st edn dobém 

plánování, v tšinou se skládá z p íjm  a výdaj  
50

. Vţdy p edchází zpracování rozpočtu. 

Pokud zastupitelstvo kraje neschválí návrh rozpočtu p ed začátkem rozpočtového 

období, hospoda í se podle tzv. rozpočtového provizoria 
51

.  

Pokud nastanou organizační zm ny, zm ny v zákonech, anebo objektivn  opakující se 

skutečnosti, které nebyly známy, kdyţ se rozpočet sestavoval, vznikají nesrovnalosti 

mezi schváleným rozpočtem a skutečností. Tyto nesrovnalosti lze ešit zm nou 

                                                                                                                                               
43

 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. 2013, s. 17 
44

 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. 2013, s. 17 
45

 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. 2013, s. 18; 

PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 51 
46

 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. 2013, s. 18 
47

 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. 2013, s. 16 
48

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 51 
49

 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. 2013, s. 18 
50

 NAHODIL, F. Veřejné finance v České republice. 2009, s. 109 
51

 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. 2013, s. 18 
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rozpočtu, uţití finanční výpomoci z mimorozpočtových zdroj , anebo realizovat 

rozpočtová opat ení 52
. 

 

2.6.1 Struktura rozpočtu kraje 

Rozpočet kraje se rozd luje na b ţný a kapitálový rozpočet. B ţný rozpočet se týká 

daného rozpočtového roku, jedná se o bilanci b ţných p íjm  a výdaj , která se z v tší 

části kaţdý rok opakuje. Jedná se o neinvestiční pot eby 
53

.  

Pokud se jedná o investiční pot eby, které jsou na dobu delší neţ jeden rok, lze 

konstatovat, ţe jde o kapitálový rozpočet 54
.  

Rozpočet by m l být sestaven v t íd ní podle rozpočtové skladby jako vyrovnaný 

(p íjmy se rovnají výdaj m). Pokud je sestaven jako p ebytkový, p íjmy daného roku 

jsou vyuţity aţ následující rok. Pokud je sestaven jako schodkový, znamená to, ţe 

schodek musí být uhrazen buď finančními prost edky z minulých let, anebo tzv. 

návratnými zdroji (smlouva o záp jčce, úv r, návratná finanční výpomoc nebo výnos 

z prodeje vlastních dluhopis ) 
 
55

. 

 

2.7 Rozpočtový proces  

Rozpočet se sice tvo í na jeden rok, rozpočtový proces je však sestavován na delší dobu, 

zpravidla na 1,5 aţ 2 roky 
56

. 

Rozpočtový proces zahrnuje následující kroky: 

 „analýza minulosti a stanovení priorit pro rozpočtové období, 

 sestavení návrhu rozpočtu 

 projednávání a schválení, 
                                                 
52

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 65 
53

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 60 
54

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 61 
55

 HAVLAN, P. Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi. 2014, s. 199; 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočt , ve zn ní pozd jších p edpis , § 4 
56

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 63 
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 kontrola plnění rozpočtu, 

 přehled o skutečném plnění rozpočtu – závěrečný účet, 

 následná kontrola, 

 aktualizace programu rozvoje a rozpočtového výhledu.“ 
57

 

Analýza 
  

 

 

 

Návrh rozpočtu 
 

Finanční odbor 

 

 

 

Projednání 
 

Rada 

  
Finanční výbor 

 

 

 
Schvalování 

rozpočtu  
Zastupitelstvo 

   

Pln ní Kontrola  Finanční odbor 

  
Finanční výbor 

  
Rada 

  
Zastupitelstvo 

 

 

Záv rečný účet obce 
 

Finanční odbor 

  
Rada 

  
Zastupitelstvo 

Obr. 2: Fáze rozpočtového procesu (Upraveno dle 
58

) 

 

Aby výkonný orgán kraje (nejčast ji finanční odbor) byl schopen rozpočet vytvo it, 

musí vycházet z rozpočtového výhledu (m l by být zpracovaný podobn  do detailu jako 

rozpočet). Rozpočtový výhled musí obsahovat základní čty i ukazatele, a to celkové 

                                                 
57

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 63 
58

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 64 
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p íjmy, celkové výdaje, celkové pohledávky, celkové závazky 
59

. „Vlastní návrh by měl 

vycházet z analýzy hospodaření nejméně za dva roky zpět.“ 
60

  

Projednání návrhu rozpočtu obstarávají výkonné orgány (rada, finanční výbor). 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet 61
.  

„Rozpočet musí být reálný, pravdivý a úplný.“ 
62

 Tyto zásady jsou velice d leţité pro 

kontrolu pln ní rozpočtu. Výkonné orgány (finanční odbor a rada) vypracovávají 

záv rečný účet 63
. ÚSC je povinen mít p ezkoumané své hospoda ení minulého roku 

(p ezkoumání je součástí záv rečného účtu). P ezkoumává se pln ní p íjm  a výdaj , 

finanční operace, náklady a výnosy, nakládání s majetkem, účetnictví aj 64
. 

P ezkoumávání hospoda ení kraje vykonává Ministerstvo financí 65
.  

Návrh záv rečného účtu včetn  výsledku p ezkoumání hospoda ení musí být zve ejn n 

na webu a na ú ední desce minimáln  15 dní p ed zahájením projednávání zastupitelstva 

ÚSC. Ukončení projednání záv rečného účtu skončí buď se souhlasem s celoročním 

hospoda ením (bez výhrad), anebo se souhlasem s výhradami (musí p ijmout opat ení 

k náprav  zjišt ných chyb) nejpozd ji 30 června. ÚSC má povinnost záv rečný účet 

zve ejnit (včetn  výsledku hospoda ení) nejpozd ji do 30 dn  od jeho schválení na 

webu a na ú ední desce 
66

.  

Záv rečný účet by m l zahrnovat hospoda ení minulého roku včetn  porovnání 

schváleného a upraveného rozpočtu a salda. Dále rozd lení p íjm  a výdaj  podle 

rozpočtové skladby. Často je záv rečný účet dopln n tabulky a grafy 
67

.  

                                                 
59

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 73 
60

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 63 
61

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 63 
62

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 63 
63

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 64 
64

 Zákon č. 420/2004 Sb., o p ezkoumávání hospoda ení územních samosprávných celk  a dobrovolných 
svazk  obcí, ve zn ní pozd jších p edpis , § 2 
65

 Zákon č. 420/2004 Sb., o p ezkoumávání hospoda ení územních samosprávných celk  a dobrovolných 
svazk  obcí, ve zn ní pozd jších p edpis , § 4 
66

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o zm n  n kterých souvisejících zákon  
(rozpočtová pravidla), ve zn ní pozd jších p edpis , § 17 
67

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 64 
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Rozpočet kraje a záv rečný účet jsou ve ejné. Poţadavky na zve ejn ní údaj  stanovené 

v právních p edpisech jsou rozt íšt né: ne všechny stávající rozpočtové dokumenty 

musí být zve ejn ny a v n kterých p ípadech nedodrţování vede pouze k sankcím 
68

. 

Zp ístupn ní informací a transparentnost je v České republice ţhavým tématem. Na 

rozpočty a další fiskální informace je p itahována nejv tší pozornost. P es politické 

prohlášení a závazk  k vyšší transparentnosti jsou úsp chy stále velice nízké 
69

. 

Z pohledu „obyčejného člov ka“ je prezentace rozpočtových dokument  a informací na 

internetu značn  nepohodlná. P edpokládá se určitá p edchozí znalost a také je pot eba 

v d t, co hledat 70
. 

 

2.8 Rozpočtová skladba 

Rozpočtová skladba vysv tluje a závazn  člení zat íd ní jednotlivých p íjm  a výdaj  

v rámci ve ejných rozpočt .  

P íjmy a výdaje jsou tzv. pen ţní operace, znamená to, ţe jde o p íjem pen ţních 

prost edk  na bankovní účty a jejich výdaj 71
. 

Vzhledem k tomu, ţe územní rozpočty jsou vţdy naplánovány na jeden kalendá ní rok, 

tak nap íklad mzdové prost edky na prosinec, které by se vyplácely aţ v lednu, musí být 

p evedeny z rozpočtových účt  na účty cizích prost edk  
72

. 

 

 

                                                 
68

 SEDMIHRADSKÁ, L. Budget Transparency in Czech Local Government. Procedia Economics and 

Finance. 2015, 25, 598-606 
69

 SEDMIHRADSKÁ, L. Budget Transparency in Czech Local Government. Procedia Economics and 

Finance. 2015, 25, 598-606 
70

 SEDMIHRADSKÁ, L. Budget Transparency in Czech Local Government. Procedia Economics and 

Finance. 2015, 25, 598-606 
71

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 101 
72

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 101 
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2.8.1 Zásady rozpočtové skladby 

Zásady rozpočtové skladby jsou následující: 

 „zásada jednotnosti a závaznosti, 

 zásada dlouhodobé stability třídění rozpočtu, 

 potřeba agregace, sumarizace s využitím principu konsolidace, 

 zásada srozumitelnosti na základně jasně definovaných hledisek, 

 zásada kompatibility s mezinárodními statistickými standardy.“ 
73

 

Zásada dlouhodobé stability t íd ní rozpočtu znamená, aby na delší časový úsek bylo 

t íd ní rozpočtu závazné nap . kv li srovnávání pln ní rozpočt  
74

. 

 

2.8.2 Druhy t íd ní rozpočtové skladby 

Rozpočtová skladba se rozd luje na základní čty i druhy t íd ní p íjm  a výdaj : 

 odpov dnostní (kapitolní), 

 druhové, 

 odv tvové, 

 konsolidační 75
. 

Odpov dnostní hledisko není pro obce a kraje povinné. Pouţívá se jen u státního 

rozpočtu 
76

.  

Druhové hledisko je propojeno s účetnictvím 
77. Toto hledisko je rozd leno na 

jednotlivé poloţky podle následujících kritérií: 

 inkaso x platba, 

 nenávratná x návratná, 

 b ţná x kapitálová, 
                                                 
73

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 101 
74
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 KADE ÁBKOVÁ, J. Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance. 2012, s. 238-239 
76
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 domácí x zahraniční, 

 povinná x dobrovolná, 

 aktiva x pasiva 
78

.  

Druhové t íd ní je rozd leno na t i hlavní poloţky: p íjmy, výdaje a financování 79
.  

„Příjmy představují nenávratná inkasa.“ 
80

 Do p íjm  nejsou započítány p íjmy, které 

jsou vyp jčené (návratné výpomoci, p jčky, úv ry apod.)81. P íjmy jsou rozd leny do 

dvou základních skupin, a to do vlastních p íjm  a p ijatých transfer . Jejich další 

začlen ní do čty  t íd vypadá následovn : t ída 1 - daňové p íjmy, t ída 2 - nedaňové 

p íjmy, t ída 3 - kapitálové p íjmy, t ída 4 - p ijaté transfery 
82

. 

„Výdaje jsou nenávratné platby a poskytované návratné půjčky za účelem realizace 

rozpočtové politiky v členění na běžné a kapitálové“. 83
 Člen ní do jednotlivých t íd je 

následující: t ída 5 – b ţné výdaje, t ída 6 – kapitálové výdaje 
84

.  

Financování je zahrnuto ve t íd  8. Do této t ídy spadá jak financování z České 

republiky, tak financování ze zahraničí a to jak krátkodobé, tak dlouhodobé 

financování 85
. 

Odv tvové hledisko znamená vysv tlení účelu, na který jsou vynaloţeny. Nejsou 

zat ízeny všechny operace, ale jen výdajové operace a vybrané nedaňové a kapitálové 

p íjmy 
86

.  

Konsolidační hledisko obsahuje tzv. záznamové jednotky. Konsolidace se snaţí 

o vyloučení duplicit „na základě interních transferů mezi fondy a korekci příjmů na 

straně jedné  a korekci výdajů na straně druhé, při započítávání příjmů a výdajů.“ 
87
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2.9 Obsah rozpočtu 

Tato podkapitola blíţe popisuje druhové člen ní p íjm , výdaj  a financování 

v rozpočtové skladb . 

 

2.9.1 P íjmy 

P íjmy podle druhového t íd ní se za azují podle rozpočtové skladby do čty  t íd, které 

jsou následující: daňové p íjmy, nedaňové p íjmy, kapitálové p íjmy a p ijaté transfery. 

Daňové p íjmy (T ída 1) 

Daňové p íjmy jsou včetn  p íslušenství dan  (penále, zvýšení dan , náklady daňového 

ízení, úroky a pokuty 
88

). Tento druh p íjmu je druhý nejvýznamn jší ihned po 

p íjmech ze státního rozpočtu 
89

.  

Daňové p íjmy jako tzv. „sv ené“ u kraj  neexistují (krom  dan  z p íjm  právnických 

osob, kdy je poplatníkem sám kraj). Daňové p íjmy obsahují tzv. sdílené dan  
90

. Jedná 

se o tyto dan : daň z p íjm  právnických osob v p ípadech, kdy poplatníkem je 

p íslušný kraj, s výjimkou dan  vybírané sráţkou podle zvláštní sazby; daň z p idané 

hodnoty a daň z p íjm  fyzických osob 
91

.  

„Rozpočtové určení daní určuje, do jakého rozpočtu příslušná daň nebo jak velký podíl 

plyne.“ 
92

  

„Každý kraj se procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem 

stanoveným v příloze č. 1 zákona č. 243 Sb., o rozpočtovém určení daní.“ 
93

 

Jihomoravský kraj má koeficient 9,526055 
94

. 
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Daňové p íjmy jsou tvo eny t mito podíly: 

 DPH – celostátní výnos (7,86 %), 

 daň z p íjm  právnických osob - bez dan  placené obcemi a kraji (8,92 %), 

 daň z p íjm  právnických osob - z dan  krajem (100 %), 

 daň z p íjm  fyzických osob vybíraná sráţkou – celostátní výnos (8,92 %), 

 daň z p íjm  fyzických osob ze samostatn  výd lečné činnosti – z 60 % 

celostátního výnosu (8,92 %), 

 daň z p íjm  fyzických osob – celostátní výnos (8,65 %) 95
. 

Vzhledem k absenci daňové pravomoci, kraje nem ţou ovlivňovat výnosy z dan  

z p íjm  a dan  z p idané hodnoty 
96

.  

Mezi daňové poplatky pat í i správní poplatky. Správní poplatek vznikne za správní 

úkon, pokud je vykonáván krajem v rámci tzv. p enesené p sobnosti. Tento poplatek je 

určen pro celý stát jednotným sazebníkem podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích 
97

. 

Nedaňové p íjmy (t ída 2) 

Oproti daňovým p íjm m lze nedaňové p íjmy ovlivňovat 98
.  

Velice významným p íjmem kraje jsou odvody p ísp vkových organizací. Dále p íjmy 

z finančního vypo ádání minulých let mezi krajem a obcemi, p ijaté nekapitálové 

p ísp vky a náhrady, p íjmy z úrok , sankční poplatky, p íjmy z poskytování sluţeb 

výrobk , p íjmy z pronájmu aj. 
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Kapitálové p íjmy (t ída 3) 

Kapitálové p íjmy jsou p íjmy, které vznikly prodejem majetku či pozemku. Prodej 

tohoto majetku je jednorázový 
99

.  

P ijaté transfery (t ída 4) 

P ijaté dotace mohou být jak neinvestiční (b ţné), tak investiční (kapitálové). V tšina 

dotací je poskytována ze státního rozpočtu. Neinvestiční dotace jsou jak účelové, tak 

neúčelové. Kraj má pravomoc v rozhodování, na co bude dotace pouţita 
100

.  

Dotace jsou poskytovány schválené zákonem o státním rozpočtu na p íslušný rok, dále 

z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu spravovaná Ministerstvem 

financí, další dotace jsou financovány z rezortních kapitol státního rozpočtu v rámci 

grantových program  ministerstev a v neposlední ad  ze státních fond  
101

.  

Výše uvedené p íjmy jsou p íjmy nenávratné 
102

. 

Další druh p íjm  jsou návratné p íjmy. Jedná se o p íjmy, které kraj musí vrátit od 

v itel . Teorie ve ejných financí íká, ţe b ţné výdaje by se m ly pokrýt b ţnými 

p íjmy a naopak kapitálové p íjmy r znými výp jčkami a dalšími kapitálovými 

p íjmy 
103

. 

Existují t i základní návratné p íjmy: 

 úv ry od komerčních bank či institucí, 

 emise komunálních obligací nebo akcií, 

 návratné p jčky a finančních výpomoci od jiných subjekt  
104

. 

 

                                                 
99

 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. 2011, s. 474 
100

 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. 2011, s. 474-475 
101

 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. 2011, 476-477 
102

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 75 
103

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 94 
104

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 94 



30 

 

2.9.2 Výdaje 

Rozpočtová skladba rozlišuje výdaje b ţné a kapitálové. Další člen ní je nenávratné 

a návratné 
105

.  

B ţné výdaje (t ída 5) 

B ţné výdaje jsou neinvestiční a opakující se výdaje, které jsou vynakládány na b ţné 

pot eby v p íslušném rozpočtovém roce. Jedná se nap . o platy zam stnanc , nákup 

materiálu, vody, paliv a energie. Do b ţných výdaj  pat í i neinvestiční transfery 
106

. 

Kapitálové výdaje (t ída 6) 

Kapitálové výdaje jsou investiční výdaje, ze kterých se financují pot eby na dobu delší 

neţ jedno rozpočtové období. Do kapitálových výdaj  lze za adit nap .: investiční 

nákupy a související výdaje (po ízení majetku, pozemku), nákup akcií a majetkových 

podíl , investiční transfery 
107

.  

 

2.9.3 Financování 

Financování je za azeno ve t íd  8. 

Financování (t ída 8) 

Tato t ída slouţí k zobrazení zm ny stavy finančních prost edk  na bankovních 

účtech 
108

. 

Financování zahrnuje nap . financování z tuzemska a ze zahraničí (krátkodobé 

a dlouhodobé financování), pohyby na účtech pro financování nepat ící na jiné 

financující poloţky 
109

. 
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2.10 Zadluţenost kraj  

Zadluţenost územních samosprávných celk  by nem la být vyšší jak 60 % pr m ru 

jejich celkových p íjm  za poslední čty i roky. Pokud tato situace nastane, tak obce 

a kraje musí sv j celkový dluh začít sniţovat o 5 % rozdílu mezi svým dluhem a 60 % 

pr m ru svých p íjm  za poslední 4 roky 
110

.  

Pokud rozpočet nebude stanoven tak, ţe se bude kaţdý rok sniţovat, jak bylo zmín no 

v p edcházející v t , tak stát pozastaví p evod podílu z výnos  n kterých daní (DPH, 

DPPO bez dan  placené ÚSC). Pokud bude část výnosu pozastavena, tak Finanční ú ad 

na základ  rozhodnutí Ministerstva financí výnos vrátí, jestliţe pominou d vody 

k pozastavení dluhu, anebo jestliţe ÚSC prokáţe, ţe tyto výnosy budou pouţity na 

zaplacení existujícího dluhu. Nyní našt stí tato situace ani u jednoho z kraj  nenastala. 

Ţádný kraj nep ekračuje hranici 60 %. Pr m rná hodnota všech kraj  je cca 20 % 

ročních p íjm  
111

. 

Kraje (včetn  z ízených p ísp vkových organizací) v České republice byly ke konci 

roku 2015 zadluţeny ve výši 26,4 mld. Kč. Oproti roku 2014 došlo ke sníţení o 1,2 mld. 

Kč (o 4,4 %). Ţádný z kraj  neemitoval komunální dluhopisy 
112

. 

N které kraje p ijímají úv ry od Evropské investiční banky na investice do regionální 

infrastruktury. Ostatní úv ry jsou kraj m poskytovány zejména od České spo itelny, 

a.s., Komerční banky, a.s. a Československé obchodní banky, a.s. pro účely 

p edfinancování investičních projekt , oprav silnic či odstraňování povodňových 

škod 
113

. 

Další čerpání finančních prost edk  se vyuţívá ze Strukturálních fond  EU na 

spolufinancování projekt . Projekt je profinancován aţ po jeho realizaci 114
. 
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Tab. 1: Zadluţenost kraj  v ČR v letech 2011-2015 v mld. Kč (Upraveno dle 115
) 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

Úv ry 19,6 22,2 23,5 24,4 24,3 

P ijaté  
návratné  
finanční   
výpomoci  
a ostatní  
dluhy 

2,7 2,3 3,3 3,2 2,1 

Celkem 22,3 24,5 26,8 27,6 26,4 

 

 

Graf 1: Zadluţenost kraj  v ČR v letech 2011-2015 (Vlastní zpracování dle tab. 1) 

 

2.11 Majetek kraj  v ČR 

Majetek kraj  je součástí vlastních p íjm  kraj  a je dobrým p edpokladem pro získání 

úv ru – ručení majetkem116
. 
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V České republice jsou kraje ve ejnoprávní korporací, právnickou osobou, která m ţe 

hospoda it samostatn  se svým majetkem (nákup, prodej, nájem). Majetkem m ţe být 

nemovitá v c (budova), movitá v c (stroje), nehmotný majetek (software), majetkové 

právo (pohledávky) anebo finanční investice (cenné papíry) 117
. 

Majetek funguje k ve ejn  prosp šným účel m, pro regionální podnikání a také pro 

výkon samosprávy 
118

. 

  

 

 

                                                 
117

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 209 
118

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2015, s. 209 



34 

 

3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V této kapitole je p edstaven Jihomoravský kraj a provedena analýza p íjm  a výdaj  na 

základ  schválených účt  v letech 2011-2015. 

 

3.1 Jihomoravský kraj 

Z ízení Jihomoravského kraje se datuje ke 12. listopadu 2000 se sídlem Ţerotínovo 

nám. 449/3, 601 82 Brno 
119

. 

 

 

Obr. 2: Logo a znak (Zdroj 
120

) 

 

Jihomoravský kraj s rozlohou 7 195 000 m
2 121

 a počtem obyvatel 1 163 627 k 1. 7 2015 

podle webových stránek kraje sousedí s krajem Vysočina, s Pardubickým, Olomouckým 

a Zlínským krajem 
122

. Počet obyvatel je d leţitý nap . pro počet zastupitel  JMK 

a člen  Rady JMK. Jihomoravský kraj obsahuje 7 okres , a to Blansko, Brno-m sto, 

Brno-venkov, B eclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Počet obcí je 673 
123

.  

Celý kraj je propojen kvalitním tzv. integrovaným dopravním systémem. V krajském 

m st  leţí mezinárodní letišt  Brno-Tu any. Kraj se m ţe pochlubit turistickým 

ruchem, krásnou p írodou, kaţdoročním po ádání motocyklových závod  Grand Prix 

a jiných druh  kultur, které podporuje a stará se tak o blaho občan . M sto Brno vlastní 
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jeden z nejv tších veletrh  v České republice, kde Jihomoravský kraj vyuţívá 

p íleţitosti se taktéţ prezentovat. 

Krajský ú ad spolu se zastupitelstvem kraje, radou kraje a hejtmanem kraje jsou orgány 

kraje. Orgánem m ţe být i zvláštní orgán kraje. Jihomoravský kraj však tento zvláštní 

orgán kraje dosud nez ídil 124
. Počet člen  v zastupitelstvu je 65, rada kraje obsahuje 11 

člen . 

Krajský ú ad se člení na odbory a odd lení. Jeho úkoly jsou jak v samostatné, tak 

v p enesené p sobnosti. 

Na Krajském ú ad  JMK pracuje cca 650 zam stnanc . Tato informace mi byla sd lena 

pracovníky. V čele Krajského ú adu byla editelka JUDr. V ra Vojáčková, MBA. 

Krajský ú ad se člení na Úsek ekonomický a organizační, Úsek rozvoje kraje, Úsek 

ve ejných sluţeb, Úsek územního plánování a správy a Úsek dopravy a majetku. Tyto 

jednotlivé úseky jsou nad azeny jednotlivým odbor m, které se dále člení na odd lení. 

Nap íklad svou praxi jsem vykonávala na Úseku ekonomickém a organizačním, pod 

kterého spadá mj. odbor kancelá  hejtmana, kde je odd lení právní a ekonomické. Dále 

je z ízen Sekretariát editelky, Útvar interního auditu, Útvar ízení kvality a Funkce 

bezpečnostního editele 
125

. 

Hejtmanem pro období 2008-2016 byl JUDr. Michal Hašek 
126

.  

Jihomoravský kraj vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále se 

musí ídit mj. Vyhláškou MF ČR č. 505/2002, kterou se provád jí n která ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Tato Vyhláška je určena také pro p ísp vkové 

organizace, státní fondy a organizační sloţky státu 
127. Ministerstvo financí kontroluje 

hospoda ení kraj . M ţe delegovat Generální finanční editelství nebo finanční ú ad, 

aby toto p ezkoumání p evzalo za n j 128
. 
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3.2 Analýza hospoda ení Jihomoravského kraje 

Analýza hospoda ení Jihomoravského kraje je uskutečn na na základ  schválených 

záv rečných účt  v období 2011-2015. Vzhledem ke skutečnosti, ţe Jihomoravský kraj 

je organizace, která vykonává státní správu, jsou tyto výkazy uve ejn ny na webové 

stránce Monitor, která spadá pod Ministerstvo financí. Záv rečný účet, který je 

sestavován na jeden kalendá ní rok, musí vţdy schválit Zastupitelstvo Jihomoravského 

kraje. Samoz ejmostí je i zve ejn ní záv rečných účt  na webu kraje. 

 

3.2.1 Rozpočtové hospoda ení v letech 2011-2015 

Rok 2011 (Upraveno dle 
129

) 

Dne 16. 12. 2010 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo rozpočet na následující 

rok. Rozpočet byl dále upravován formou rozpočtových opat ení. Více neţ dv  t etiny 

p íjm  tvo ily p íjmy z dotací ze státního rozpočtu, státních fond , od mezinárodních 

institucí a od Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod, jen necelá t etina byly 

vlastní p íjmy. Vlastní p íjmy z v tší části kraj p ijímá z daňových p íjm . 

Byly provedeny dv  úpravy rozpočtu a to sníţení rozpočtu p íjm  z prodeje ostatních 

nemovitostí kv li odloţení realizace prodeje nemovitého majetku kraje v částce 

120 mil. Kč; z čehoţ vyplývá, ţe se výdaje taktéţ sníţily. Druhá úprava rozpočtu hovo í 

o sníţení rozpočtu p íjm  ze sdílených daní v částce 94,3 mil. Kč. 

V roce 2009 byl poskytnut Jihomoravskému kraji úv r v hodnot  2 000 mil. Kč 

od Evropské investiční banky, aby mohl financovat projekty, které kofinancují fondy 

EU. Jedná se o projekty v oblasti cestovního ruchu, lázeňství, dopravy, v dy, výzkumu, 

zdravotnictví apod. Toto čerpání úv ru bylo aţ do roku 2013. P edpokládalo se podle 

rozpočtu roku 2011 čerpání ve výši 962,6 mil. Kč, ale nakonec kraj čerpal pouze 

453 mil. Kč. 
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V poloţce financování lze vid t splátky úv ru, který JMK p ijal v roce 2005 ve výši 

1 200 mil. Kč. Čerpání úv ru skončilo v roce 2008 a v současné dob  se splácí jen 

jistina úv ru. Doba úv ru, dokdy musí být splacen, je smluvena na 15. červen 2018. 

Z úv ru bylo jiţ zaplaceno 420 mil. Kč, za rok 2011 se jednalo o částku 120 mil. Kč. 

Tab. 2: Rozpočtové hospoda ení v roce 2011 (Upraveno dle 
130

) 

Poloţka 

Schválený 
rozpočet          

(v tis. Kč) 

Rozpočet po 
zm nách            
(v tis. Kč) 

Skutečnost        
(v tis. Kč) 

Daňové p íjmy 4 611 565 4 539 821 4 458 387 

Nedaňové p íjmy 288 885 383 524 411 370 

Kapitálové p íjmy 213 550 97 550 116 287 

P ijaté dotace 115 281 10 005 383 10 005 366 

P íjmy celkem 5 229 281 15 026 278 14 991 410 

B ţné výdaje 4 154 166 14 247 747 13 721 888 

Kapitálové výdaje 1 926 848 1 707 678 1 334 625 

Výdaje celkem 6 081 014 15 955 425 15 056 513 

Saldo -851 733 -929 147 -65 103 

Financování 851 733 929 147 65 103 
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Rok 2012 (Upraveno dle 
131

) 

Dne 15. 12. 2011 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo rozpočet na následující 

rok. Rozpočet byl dále upravován formou rozpočtových opat ení. Více neţ dv  t etiny 

p íjm  tvo ily p íjmy z dotací ze státního rozpočtu, státních fond , od mezinárodních 

institucí a od Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod, jen necelá t etina jsou 

vlastní p íjmy. Vlastní p íjmy z v tší části kraj p ijímá z daňových p íjm . V roce 2012 

došlo ke sníţení p íjm  z DPH, oproti loňskému roku byl r st o 0,4 %, p ičemţ podle 

schváleného rozpočtu kraje m lo být o 0,8 %. 

Byly provedeny t i úpravy rozpočtu, a to sníţení rozpočtu p íjm  z prodeje ostatních 

nemovitostí v hodnot  97,2 mil. Kč kv li odloţení realizace prodeje nemovitého 

majetku kraje v částce 120 mil. Kč; z čehoţ vyplývá, ţe se výdaje taktéţ sníţily. Druhá 

úprava rozpočtu hovo í o sníţení rozpočtu p íjm  z prodeje ostatních nemovitostí 

v částce 28 mil. Kč, výdaje se sníţily o 26,4 mil. Kč, odvod investičních výdaj  

o 1,6 mil. Kč. Poslední úprava rozpočtu jedná o sníţení rozpočtu p íjm  ze sdílených 

daní o částku 35,2 mil. Kč, výdaje se sníţily o 23,1 mil. Kč p i zapojení z statk  

z minulých let v částce 43,8 mil. Kč a nezúčtovaných p íjm  v objemu 3,3 mil. Kč. 

Oproti schválenému rozpočtu došlo ke sníţení daňových výnos  na 15 mil. Kč.  

Jihomoravský kraj pouţil k financování prost edky z loňska v hodnot  876,7 mil. Kč. 

V roce 2009 byl poskytnut Jihomoravskému kraji úv r v hodnot  2 000 mil. Kč 

od Evropské investiční banky, aby mohl financovat projekty, které kofinancují fondy 

EU. Jedná se o projekty v oblasti cestovního ruchu, lázeňství, dopravy, v dy, výzkumu, 

zdravotnictví apod. Toto čerpání úv ru bylo aţ do roku 2013. P edpokládalo se podle 

rozpočtu roku 2012 čerpání ve výši 908,4 mil. Kč, ale nakonec kraj čerpal pouze 

522 mil. Kč. 

V poloţce financování lze vid t splátky úv ru, který JMK p ijal v roce 2005 ve výši 

1 200 mil. Kč. Čerpání úv ru skončilo v roce 2008 a v současné dob  se splácí jen 

jistina úv ru. Doba úv ru, dokdy musí být splacen, je smluvena na 15. červen 2018. 

Z úv ru bylo jiţ zaplaceno 540 mil. Kč, za rok 2012 se jednalo o částku 120 mil. Kč. 
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Tab. 3: Rozpočtové hospoda ení v roce 2012 (Upraveno dle 
132

) 

Poloţka 

Schválený 
rozpočet         

(v tis. Kč) 

Rozpočet po 
zm nách         

 (v tis. Kč) 

Skutečnost           
(v tis. Kč) 

Daňové p íjmy 4 467 312 4 463 303 4 486 182 

Nedaňové p íjmy 354 427 390 084 439 173 

Kapitálové p íjmy 216 250 56 176 56 901 

P ijaté dotace 111 100 10 478 760 10 478 847 

P íjmy celkem 5 149 089 15 388 862 15 461 103 

B ţné výdaje 4 461 127 14 508 125 14 107 200 

Kapitálové výdaje 1 551 776 2 159 463 1 715 539 

Výdaje celkem 6 012 903 16 667 588 15 822 739 

Saldo -863 814 -1 278 726 -361 636 

Financování 863 814 1 278 726 361 636 

 

Rok 2013 (Upraveno dle 
133

) 

Dne 20. 12. 2012 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo rozpočet na následující 

rok. Rozpočet byl dále upravován formou rozpočtových opat ení. Více neţ dv  t etiny 

p íjm  tvo í p íjmy z dotací ze státního rozpočtu, státních fond , od mezinárodních 

institucí a od Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod, jen necelá t etina jsou 

vlastní p íjmy. Vlastní p íjmy z v tší části kraj p ijímá z daňových p íjm .  

V roce 2013 byly p íjmy kraje 15 325,3 mil. Kč (o 135,8 mil. Kč mén  neţ loni). 

P íčinou sníţení p íjm  je mén  dotací. Vlastní p íjmy se ale zvýšily, a to oproti 

p edcházejícímu roku o 72,4 mil. Kč. Výnosy ze sdílených daní podle schváleného 
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rozpočtu činily 4 429,6 mil. Kč, skutečnost k poslednímu dni kalendá ního roku byla 

4 574,7 mil. Kč, coţ je nár st o 2,8 %. 

P ijaté dotace činily 10 270,6 mil. Kč (o 208,2 mil. Kč mén  neţ v p edchozím roce). 

Tyto dotace se účastnily na celkových p íjmech 67 %. Dotace, které JMK obdrţel ze 

státního rozpočtu, se zam ovaly v tšinou na školství (do oblasti vzd lávání 91,4 % 

z celkových dotací). 

Výdaje v tomto roce byly 15 623,3 mil. Kč (b ţné v částce 14 180 mil. Kč, kapitálové 

1 443,3 mil. Kč). Oproti p edcházejícímu roku sníţení výdaj  o 199,4 mil. Kč (1,3 %). 

Výdaje na vzd lávání zaujímaly nejv tší podíl na celkových výdajích a to 64,4 %. Dále 

na dopravu (16 %), zbylé výdaje na p ísp vky na provoz pro p ísp vkové organizace 

z ízené krajem v oblasti sociálních sluţeb, zdravotnictví, kultury. 

Byly provedeny čty i úpravy rozpočtu a to na zajišt ní finančních prost edk  na stav 

silnici II. a III. t ídy v hodnot  25 mil. Kč, sníţil se rozpočet výdaj  ve výši 22,7 mil. 

Kč a částka v hodnot  2,3 mil. Kč dosud nerozpočtovaných vyšších p íjm . Další 

úprava rozpočtu se týkala výdaj  související s dotačním programem Program rozvoje 

venkova Jihomoravského kraje o 5,5 mil. Kč. T etí úprava rozpočtu byla uskutečn na 

z d vodu neprovedení prodeje nemovitého majetku Nemocnice Znojmo (70 mil. Kč), 

o tuto částku také došlo ke sníţení rozpočtu p íjm  a výdaj . Poslední úpravou rozpočtu 

bylo sníţení p íjm  z prodeje nemovitého majetku, který se neuskutečnil (8,6 mil. Kč) 

a zároveň i výdaj  ve stejné částce. 

Jihomoravský kraj pouţil k financování prost edky z loňska v hodnot  876,7 mil. Kč. 

V roce 2009 byl poskytnut Jihomoravskému kraji úv r v hodnot  2 000 mil. Kč 

od Evropské investiční banky, aby mohl financovat projekty, které kofinancují fondy 

EU. Jedná se o projekty v oblasti cestovního ruchu, lázeňství, dopravy, v dy, výzkumu, 

zdravotnictví apod. Toto čerpání úv ru bylo ukončeno v roce 2013, realizace akcí bude 

ukončeno 31. 12. 2015.  

Od Evropské investiční banky p ijal Jihomoravský kraj úv r v částce 300 mil. Kč na 

Projekt regionální infrastruktury Jihomoravského kraje II – B (se zam ením hlavn  na 
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školství, zdravotnictví a dopravu). P edpokládané načerpání úv ru je v následujícím 

roce. 

V poloţce financování lze vid t splátky úv ru, který JMK p ijal v roce 2005 ve výši 

1 200 mil. Kč. Čerpání úv ru skončilo v roce 2008 a v současné dob  se splácí jen 

jistina úv ru. Doba úv ru, dokdy musí být splacen, je smluvena na 15. červen 2018. 

Z úv ru bylo jiţ zaplaceno 660 mil. Kč, za rok 2013 se jednalo o částku 120 mil. Kč. 

Tab. 4: Rozpočtové hospoda ení v roce 2013 (Upraveno dle 
134

) 

Poloţka 

Schválený 
rozpočet          

(v tis. Kč) 

Rozpočet po 
zm nách          
(v tis. Kč) 

Skutečnost             
(v tis. Kč) 

Daňové p íjmy 4 431 326 4 447 305 4 593 443 

Nedaňové p íjmy 412 169 394 223 438 585 

Kapitálové p íjmy 120 110 32 011 22 634 

P ijaté dotace 111 100 10 270 648 10 270 641 

P íjmy celkem 5 074 705 15 144 187 15 325 303 

B ţné výdaje 4 301 160 14 540 855 14 179 966 

Kapitálové výdaje 1 753 727 2 253 165 1 443 355 

Výdaje celkem 6 054 887 16 794 020 15 623 321 

Saldo -980 182 -1 649 833 -298 018 

Financování 980 182 1 649 833 298 018 
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Rok 2014 (Upraveno dle 
135

)  

Dne 19. 12. 2013 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo rozpočet na následující 

rok. Více neţ dv  t etiny p íjm  tvo í p íjmy z dotací ze státního rozpočtu, státních 

fond , od mezinárodních institucí a od Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod, 

jen necelá t etina jsou vlastní p íjmy. Vlastní p íjmy z v tší části kraj p ijímá 

z daňových p íjm .  

V roce 2014 byly p íjmy kraje 16 821,9 mil. Kč (o 1 496,6 mil. Kč více neţ loni). 

P íčinou zvýšení p íjm  byly jak zvýšení p ijatých dotací, tak zvýšení vlastních p íjm  

o 398,8 mil. Kč, čím se podílí 32,4 % na celkových p íjmech. Na sdílených daních 

Jihomoravský kraj obdrţel o 257 mil. Kč více neţ p edcházející rok (4 832,3 mil. Kč). 

P ijaté dotace činily 11 368,4 mil. Kč (o 1 097, 8 mil. Kč více neţ v p edchozím roce). 

Tyto dotace se účastnily na celkových p íjmech 67,6 %. Dotace, které JMK obdrţel ze 

státního rozpočtu, se zam ovaly v tšinou na školství (do oblasti vzd lávání 86,4 % 

z celkových dotací). 

Výdaje v tomto roce byly 16 777,5 mil. Kč (b ţné v částce 14 480,2 mil. Kč, kapitálové 

2 297,3 mil. Kč). Oproti p edcházejícímu roku zvýšení výdaj  o 1 154,2 mil. Kč 

(7,4 %). Výdaje na vzd lávání zaujímaly nejv tší podíl na celkových výdajích a to 62,9 

%. Dále na dopravu (17,6 %), zbylé výdaje na p ísp vky na provoz pro p ísp vkové 

organizace z ízené krajem v oblasti sociálních sluţeb, zdravotnictví, kultury. 

Jihomoravský kraj poskytnul finanční prost edky ve výši 1 902,5 mil. Kč, které jsou 

podporované z fond  Evropské unie (zvýšení o 744,3 mil Kč, tj. 64,3 %). 

Jihomoravský kraj pouţil k financování prost edky z loňska v hodnot  1 363,8 mil. Kč. 

V 5 obcích v Jihomoravském kraji byl vyhlášen stav nebezpečí kv li dešťovým 

p eháňkám a sesuv m p dy. Státní rozpočet tento krizový stav financoval ve výši 3,5 

mil. Kč, Jihomoravský kraj 6,9 mil. Kč, 2 postiţeným obcím byla poskytnuta dotace 

v hodnot  4,5 mil. Kč. 
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V roce 2009 byl poskytnut Jihomoravskému kraji úv r v hodnot  2 000 mil. Kč 

od Evropské investiční banky, aby mohl financovat projekty, které kofinancují fondy 

EU. Jedná se o projekty v oblasti cestovního ruchu, lázeňství, dopravy, v dy, výzkumu, 

zdravotnictví apod. Toto čerpání úv ru bylo ukončeno v roce 2013, realizace akcí bude 

ukončeno 31. 12. 2015. P i čerpání kraj vyuţil odklad splátek jistiny o 4 aţ 7 let, takţe 

splácení začne aţ v roce 2016. 

Od Evropské investiční banky p ijal Jihomoravský kraj úv r v částce 300 mil. Kč na 

Projekt regionální infrastruktury Jihomoravského kraje II – B (se zam ením hlavn  na 

školství, zdravotnictví a dopravu). Načerpání úv ru bylo v roce 2014, ale Jihomoravský 

kraj vyuţil odklad splátek, takţe splácení začne aţ v roce 2018. 

V poloţce financování lze vid t splátky úv ru, který JMK p ijal v roce 2005 ve výši 

1 200 mil. Kč. Čerpání úv ru skončilo v roce 2008 a v současné dob  se splácí jen 

jistina úv ru. Doba úv ru, dokdy musí být splacen, je smluvena na 15. červen 2018. 

Z úv ru bylo jiţ zaplaceno 780 mil. Kč, za rok 2014 se jednalo o částku 120 mil. Kč. 

Tab. 5: Rozpočtové hospoda ení v letech 2014 (Upraveno dle 
136

) 

Poloţka 

Schválený 
rozpočet        

(v tis. Kč) 

Rozpočet po 
zm nách         

(v tis. Kč) 

Skutečnost          
(v tis. Kč) 

Daňové p íjmy 4 435 945 4 448 340 4 847 780 

Nedaňové p íjmy 728 204 503 160 547 090 

Kapitálové p íjmy 25 130 25 130 58 634 

P ijaté dotace 112 692 11 368 611 11 368 377 

P íjmy celkem 5 301 971 16 345 241 16 821 881 

B ţné výdaje 4 334 426 14 873 102 14 480 204 

Kapitálové výdaje 1 598 909 3 015 897 2 297 311 

Výdaje celkem 5 933 335 17 888 999 16 777 515 
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Saldo -631 364 -1 543 758 44 366 

Financování 631 364 1 543 758 -44 366 

 

Rok 2015 (Upraveno dle 
137

) 

Dne 18. 12. 2014 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo rozpočet na následující 

rok. Rozpočet byl dále upravován formou rozpočtových opat ení. Více neţ dv  t etiny 

p íjm  tvo í p íjmy z dotací ze státního rozpočtu, státních fond , od mezinárodních 

institucí a od Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod, jen necelá t etina jsou 

vlastní p íjmy. Vlastní p íjmy z v tší části kraj p ijímá z daňových p íjm .  

V roce 2015 byly p íjmy kraje 17 469,5 mil. Kč (o 647,7  mil. Kč více neţ loni). 

P íčinou zvýšení p íjm  byly jak zvýšení p ijatých dotací, tak zvýšení vlastních p íjm  

o 27,7 mil. Kč.  

P ijaté dotace činily 11 988,3 mil. Kč (o 619,9 mil. Kč více neţ v p edchozím roce). 

Tyto dotace se účastnily na celkových p íjmech 68,6 %. Dotace, které JMK obdrţel ze 

státního rozpočtu, se zam ovaly v tšinou na školství (do oblasti vzd lávání 80 % 

z celkových dotací). 

Výdaje v tomto roce byly 18 061,5 mil. Kč (b ţné v částce 15 503,1 mil. Kč, kapitálové 

2 558,4 mil. Kč). Oproti p edcházejícímu roku zvýšení výdaj  o 1 284 mil. Kč (7,7 %).  

Výdaje na vzd lávání zaujímaly nejv tší podíl na celkových výdajích a to 59,6 %. Dále 

na dopravu (19,5 %), zbylé výdaje na p ísp vky na provoz pro p ísp vkové organizace 

z ízené krajem v oblasti sociálních sluţeb, zdravotnictví, kultury. Jihomoravský kraj 

poskytnul finanční prost edky ve výši 1 653,5 mil. Kč, které jsou podporované z fond  

Evropské unie.  

Jihomoravský kraj pouţil k financování prost edky z loňska v hodnot  1 562,4 mil. Kč. 
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V roce 2009 byl poskytnut Jihomoravskému kraji úv r v hodnot  2 000 mil. Kč 

od Evropské investiční banky, aby mohl financovat projekty, které kofinancují fondy 

EU. Jedná se o projekty v oblasti cestovního ruchu, lázeňství, dopravy, v dy, výzkumu, 

zdravotnictví apod. Toto čerpání úv ru bylo ukončeno v roce 2013, realizace akcí bude 

ukončeno 31. 12. 2015. P i čerpání kraj vyuţil odklad splátek jistiny o 4 aţ 7 let, takţe 

splácení začne aţ v roce 2016. 

Od Evropské investiční banky p ijal Jihomoravský kraj úv r v částce 300 mil. Kč na 

Projekt regionální infrastruktury Jihomoravského kraje II – B (se zam ením hlavn  na 

školství, zdravotnictví a dopravu). Načerpání úv ru bylo v roce 2014, ale Jihomoravský 

kraj vyuţil odklad splátek, takţe splácení začne aţ v roce 2018. 

V poloţce financování lze vid t splátky úv ru, který JMK p ijal v roce 2005 ve výši 

1 200 mil. Kč. Čerpání úv ru skončilo v roce 2008 a v současné dob  se splácí jen 

jistina úv ru. Doba úv ru, dokdy musí být splacen, je smluvena na 15. červen 2018. 

Z úv ru bylo jiţ zaplaceno 900 mil. Kč, za rok 2014 se jednalo o částku 120 mil. Kč. 

Tab. 6: Rozpočtové hospoda ení v letech 2015 (Upraveno dle 
138

) 

Poloţka 

Schválený 
rozpočet        

(v tis. Kč) 

Rozpočet po 
zm nách             
(v tis. Kč) 

Skutečnost        
(v tis. Kč) 

Daňové p íjmy 4 751 794 4 809 086 5 001 697 

Nedaňové p íjmy 452 147 450 406 476 050 

Kapitálové p íjmy 65 130 63 186 3 466 

P ijaté dotace 124 224 11 989 066 11 988 333 

P íjmy celkem 5 393 295 17 311 744 17 469 546 

B ţné výdaje 4 520 572 15 645 340 15 503 087 

Kapitálové výdaje 1 311 987 3 108 781 2 558 400 

Výdaje celkem 5 832 559 18 754 121 18 061 487 
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Saldo -439 264 -1 442 377 -591 941 

Financování 439 264 1 442 377 591 941 

 

3.2.2 Vývoj p íjm  a výdaj  v letech 2011-2015 

V následujících tabulkách jsou uvedeny schválené a skutečné p íjmy (tab. 7) a výdaje 

(tab. 8) za období 2011-2015. 

Schválené a skutečné p íjmy v letech 2011-2015 

Skutečné p íjmy byly vţdy vyšší neţ schválené ve všech analyzovaných letech. 

Schválené p íjmy dosahovaly hodnoty okolo 5 000 000 tis. Kč. Nejvyšší p íjem nastal 

v roce 2015, coţ je oproti nejniţším p íjm m z roku 2011 nár st o 2 478 135 mil. Kč. 

Tab. 7: Schválené a skutečné p íjmy v letech 2011-2015 (Upraveno dle 
139

) 

Poloţka  

(v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Schválené 

p íjmy 
5 229 281 5 149 089 5 074 705 5 301 971 5 393 295 

Skutečné 

p íjmy 
14 991 410 15 461 103 15 325 303 16 821 881 17 469 545 
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Graf 2: P íjmy v letech 2011-2015 (Vlastní zpracování dle tab. 7) 

 

Schválené a skutečné výdaje v letech 2011-2015 

I v p ípad  výdaj  byly vţdy skutečné výdaje vyšší neţ schválené (v prvním 

sledovaném roce nastala zm na aţ o 8 975 499 tis. Kč). Nejvyššího maxima dosáhl 

JMK v roce 2015, kdy výdaje byly 18 061 487 tis. Kč. 

Tab. 8: Schválené a skutečné výdaje v letech 2011-2015 (Upraveno dle 
140

) 

Poloţka  

(v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Schválené 

výdaje 
6 081 014 6 012 903 6 054 877 5 933 335 5 832 559 

Skutečné 

výdaje 
15 056 513 15 822 738 15 623 321 16 777 516 18 061 487 
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Graf 3: Výdaje v letech 2011-2015 (Vlastní zpracování dle tab. 8) 

 

3.2.3 Vývoj skutečných p íjm  a výdaj  v letech 2011-2015 

Tento ukazatel zobrazuje p íjmy a výdaje a rozdíl mezi nimi.  

V roce 2011 se sníţily p íjmy kv li odloţení prodeje nemovitého majetku. V roce 2012 

došlo ke sníţení p íjm  z DPH. V roce 2013 m l Jihomoravský kraj schodek 298 018 

tis. Kč. Tento schodek byl zp sobený sníţením p ijatých dotací. Naopak v dalším roce 

Jihomoravský kraj byl v kladných číslech (vznikl p ebytek) z d vodu čerpání úv ru od 

Evropské investiční banky v hodnot  300 mil. Kč, a také kv li zvýšení p ijatých dotací 

a výb ru v tšího mnoţství na sdílených daní. V posledním sledovaném období tento 

vyšší samosprávný celek byl po 2 letech op t v červených číslech vlivem financování 

vzd lávání, dopravy a provozu p ísp vkových organizací (v tomto roce nastal nejvyšší 

rozdíl mezi p íjmy a výdaji). 
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Tab. 9: Vývoj skutečných p íjm  a výdaj  v letech 2011-2015 (Upraveno dle 
141

) 

Poloţka 

(v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

P íjmy 14 991 410 15 461 103 15 325 303 16 821 881 17 469 545 

Výdaje 15 056 513 15 822 738 15 623 321 16 777 516 18 061 487 

Saldo -65 103 -361 635 -298 018 44 366 -591 942 

 

 

Graf 4: Vývoj skutečných p íjm  a výdaj  v letech 2011-2015 (Vlastní zpracování dle tab. 9) 
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Graf 5: Saldo v letech 2011-2015 (Vlastní zpracování dle tab. 9) 

 

3.2.4 P íjmy rozpočtu JMK  

P íjmy rozpočtu JMK tvo í daňové p íjmy, nedaňové p íjmy, kapitálové p íjmy a p ijaté 

transfery (p ijaté dotace). 

V posledním sledovaném roce Jihomoravský kraj obdrţel nejvyšší sumu dotací, a to 

11 988 333 tis. Kč. V p edcházejícím roce ze státního rozpočtu dostal JMK dotaci ve 

výši 3,5 mil. Kč na odstran ní krizové situace, jelikoţ v n kolika obcích byly 

dlouhotrvající dešťové sráţky a sesuvy p dy. 

Tab. 10: P íjmy v letech 2011-2015 (Upraveno dle 
142

) 

Poloţka  

(v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Daňové 

p íjmy 
4 458 386  4 486 182  4 593 443  4 847 780  5 001 697 

Nedaňové 

p íjmy 
411 371 439 173 438 585  547 090 476 050 

Kapitálové 

p íjmy 
116 287 56 901  22 634  58 634  3 466 
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P ijaté dotace 10 005 366  10 478 847  10 270 641 11 368 377  11 988 333 

P íjmy 

celkem 
14 991 410 15 461 103  15 325 303  16 821 881  17 469 545  

 

V grafu 6 je zobrazena struktura p íjm  v letech 2011-2015. Nejvyšší podíl mají p ijaté 

dotace (aţ na rok 2013 jde o vzestupnou tendenci). 

 

Graf 6: Struktura rozpočtu (Vlastní zpracování dle tab. 10) 

 

Daňové p íjmy 

Podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, se kaţdý kraj podílí na 

celostátním hrubém výnosu dan  dané procentuální částkou v p íloze tohoto zákona 
143

. 

Nejvyšší podíl (okolo 50 %) na daňových p íjmech dosáhla daň z p idané hodnoty ve 

všech analyzovaných letech. Další nejvýznamn jší daňový p íjem je daň z p íjm  

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitk . Podobnou sumu p íjm  má daň 

z p íjm  právnických osob. 
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Tab. 11: Daňové p íjmy v letech 2011-2015 (Upraveno dle 
144

) 

Poloţka  

(v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Daň z p íjm   
fyzických osob            
ze závislé činnosti     
a funkčních 

poţitk  

1 001 956 1 002 818 1 019 166 1 075 868 1 116 477 

Daň z p íjm  

fyzických osob       
ze samostatné 

výd lečné činnosti 

23 763 35 362 18 814 13 751 10 039 

Daň z p íjm  

fyzických osob              
z kapitálových 

výnos  

94 171 111 595 142 283 124 785 133 972 

Daň z p íjm  

právnických osob 
974 899 1 094 657 1 086 284 1 194 446 1 243 742 

Daň z p íjm  

právnických osob     
za kraje 

22 556 31 168 15 729 11 300 28 710 

Daň z p idané 

hodnoty 
2 338 122 2 206 240 2 308 137 2 423 404 2 465 884 

P íjmy z licencí 
pro 

kamionovou 

dopravu 

136 46 0 0 0 

Správní poplatky 2 784 4 296 3 031 4 225 2 873 

Daňové p íjmy  
celkem 

4 458 387 4 486 182 4 593 443 4 847 780 5 001 697 

 

Nedaňové p íjmy 

Nedaňové p íjmy jsou vlastní p íjmy kraje, které lze ovlivnit. Nejv tší poloţkou 

nedaňových p íjm  jsou odvody p ísp vkových organizací (školství, sociální sluţby, 

zdravotnictví a kultura). Za další významnou poloţku lze uvést p íjmy z finančního 
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vypo ádání minulých let mezi krajem a obcemi. Nekapitálové p ísp vky a náhrady jsou 

z v tší části tvo eny p ísp vky od obcí do Fondu IDS na zabezpečení dopravní 

obsluţnosti a fungování IDS JMK. 

V roce 2013 nastal pokles u p íjm  z úrok  na b ţných účtech z d vodu sníţení 

úrokových sazeb. 

Tab. 12: Nedaňové p íjmy v letech 2011-2015 (Upraveno dle 
145

) 

Poloţka  

(v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

P íjmy 

z poskytování 
sluţeb a výrobk  

246 388 331 296 2 300 

Ostatní p íjmy  
z vlastní činnosti 

2 258 4 022 3 628 3 972 4 472 

Odvody 

p ísp vkových 

organizací 
187 720 190 880 201 630 234 167 207 922 

Ostatní odvody 

p ísp vkových 

organizací 
1 477 749 3 117 1 369 2 308 

P íjmy z pronájmu 

pozemk  
54 62 62 45 11 

P íjmy z pronájmu 

ostatních 

nemovitostí 
a jejich částí 

29 543 30 110 27 682 33 125 31 222 

P íjmy z úrok  

(část) 
17 031 19 032 11 410 9 502 6 251 

Realizované 

kurzové 

zisky 

36 0 196 0 0 

Sankční platby 

p ijaté 

od státu, obcí  
a kraj  

456 691 505 479 202 

Sankční platby 

p ijaté 

od jiných subjekt  

9 530 14 958 13 775 21 648 0 
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Ostatní p íjmy  
z finančního  
vypo ádání 
p edchozích let  
od jiných 

ve ejných  
rozpočt  

2 324 0 3 27 18 977 

P íjmy 

z finančního 

vypo ádání 
minulých 

let mezi krajem  

a obcemi  

56 186 50 553 28 457 22 148 12 260 

P íjmy 

z finančního 

vypo ádání 
minulých 

let mezi regionální 
radou a kraji, 

obcemi 

a dobrovolnými 
svazky obcí 

0 0 0 0 435 

Ostatní p ijaté 

vratky 

transfer  

10 635 30 738 45 675 110 075 78 392 

P íjmy z prodeje 

krátkodobého a 

drobného 

dlouhodobého 

majetku 

1 060 2 769 364 397 472 

P ijaté 

neinvestiční 
dary 

67 0 0 0 4 131 

P ijaté pojistné 

náhrady 
1 331 577 892 460 855 

P ijaté 

nekapitálové 

p ísp vky  
a náhrady 

45 736 48 798 55 795 64 489 60 613 

Ostatní nedaňové 

p íjmy jinde 

neza azené 

929 725 982 603 736 

Platby za odebrané 

mnoţství 
podzemní 
vody 

44 749 44 122 44 082 44 285 43 891 
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Splátky p jčených 

prost edk  od 

podnikatelských 

nefinančních 

subjekt  

- právnických 

osob 

0 0 0 0 601 

Nedaňové p íjmy 

celkem 
411 371 439 173 438 585 547 090 476 050 

 

Kapitálové p íjmy 

Nejvyšší podíl na kapitálových p íjmech nastal u poloţky P íjmy z prodeje ostatních 

nemovitostí a jejich částí. V roce 2011 se jednalo nejvíce o p íjmy z prodeje pozemk  

a budov v části areálu zahradnické školy v ulici Lány (Brno-Bohunice) ve výši 

40 004 tis. Kč, z prodeje ubytovny s pozemkem v Hodonín  ve výši 30 760 tis. Kč 

a bytového domu v Hodonín  ve výši 28 110 tis. Kč. 

V roce 2012 obdrţel kraj nejvíce za prodej budovy s pozemky ve správ  Zdravotnické 

záchranné sluţby JMK (23 200 tis. Kč), dále St ední škola potraviná ská, obchodu 

a sluţeb, Brno, Charbulova, Nemocnice Ivančice (7 101 tis. Kč). V roce 2014 jako 

nejvýznamn jší poloţka byla p íjem z prodeje areálu nemocnice ve Valticích – 

Nemocnice B eclav. 

Tab. 13: Kapitálové p íjmy v letech 2011-2015 (Upraveno dle 
146

) 

Poloţka  

(v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

P íjmy z prodeje 

pozemk  
374 916 847 1 715 2 116 

P íjmy z prodeje 

ostatních 

nemovitostí   
a jejich částí 

111 609 55 807 21 181 56 851 1 350 
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P íjmy z prodeje 

ostatního 

hmotného 

dlouhodobého 

majetku 

304 179 300 68 0 

Ostatní investiční 
p íjmy jinde 

neza azené 

4 000 0 306 0 0 

Kapitálové 

p íjmy 

celkem 

116 287 56 901 22 634 58 634 3 466 

 

P ijaté transfery (p ijaté dotace) 

Nejv tší podíl na celkových p íjmech tvo í p ijaté transfery, jelikoţ kraje jsou neziskové 

organizace, které jako hlavní činnost nemají tvorbu zisku. V tší část obdrţených dotací 

se týkala regionálního školství. 

Tab. 14: P ijaté transfery v letech 2011-2015 (Upraveno dle 
147

) 

Poloţka  

(v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Neinvestiční 
p ijaté 

transfery 

z všeobecné 

pokladní 
správy 

státního 

rozpočtu 

18 558 24 814 13 614 19 775 10 319 

Neinvestiční 
p ijaté 

transfery 

ze státního 

rozpočtu  
v rámci 
souhrnného 

dotačního 

vztahu 

115 281 111 100 111 100 112 692 112 692 

Neinvestiční 
p ijaté 

745 21 119 217 9 
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transfery 

za státních 

fond  

Ostatní  
neinvestiční 
p ijaté 

transfery 

ze státního 

rozpočtu 

9 569 711 9 659 940 9 803 799 10 058 991 10 658 281 

Ostatní 
neinvestiční 
p ijaté 

transfery 

od rozpočt  

úst ední 
úrovn  

705 0 0 114 0 

Neinvestiční 
p evody z 

Národního 

fondu 

0 4 691 0 0 0 

Neinvestiční 
p ijaté 

transfery 

od obcí 

0 0 395 0 14 600 

Neinvestiční 
p ijaté 

transfery 

od kraj  

900 312 1 301 2 310 4 703 

Neinvestiční 
p ijaté 

transfery 

od 

regionálních 

rad 

2 807 6 506 4 586 1 044 6 392 

Neinvestiční 
p ijaté 

transfery 

od cizích 

stát  

4 670 7 314 391 3 396 0 

Neinvestiční 
p ijaté 

transfery 

od 

mez. 

institucí 

12 484 31 604 7 403 19 586 0 

Neinvestiční 
p ijaté 

transfery 

0 0 0 0 13 690 
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od 

mez. 

institucí a 

n kterých 

cizích 

orgán  

a PO 

Neinvestiční 
transfery 

p ijaté 

od Evropské 

unie 

0 0 0 0 25 495 

Investiční 
p ijaté 

transfery z 

všeobecné 

pokladní 
správy 

SR 

243 237 61 421 1 966 

Investiční 
p ijaté 

transfery ze 

státních 

fond  

239 0 0 0 456 

Ostatní 
investiční 
p ijaté 

transfery ze 

státního 

rozpočtu 

14 749 218 818 177 170 621 340 93 973 

Investiční 
p ijaté 

transfery od 

kraj  

0 0 91 0 0 

Investiční 
p evody  
z Národního 

fondu 

0 3 869 0 0 0 

Investiční 
p ijaté 

transfery od 

regionálních 

rad 

262 765 359 670 150 275 484 862 999 445 

Investiční 
p ijaté 

transfery od 

cizích stát  

1 509 769 0 2 128 0 
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Investiční 
p ijaté 

transfery od 

mez. 

institucí 

0 49 182 335 41 502 46 312 

P ijaté  
dotace 

celkem 

10 005 366 10 478 847 10 270 641 11 368 377 11 988 333 

 

3.2.5 Výdaje rozpočtu JMK 

Výdaje rozpočtu JMK tvo í b ţné a kapitálové výdaje. 

Tab. 15: Výdaje v letech 2011-2015 (Upraveno dle 
148

) 

Poloţka  

(v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

B ţné výdaje 13 721 888 14 107 200 14 179 966 14 480 204 15 503 087 

Kapitálové   
výdaje 

1 334 625 1 715 539 1 443 355 2 297 311 2 558 400 

Výdaje 

celkem 
15 056 513 15 822 738 15 623 321 16 777 516 18 061 487 
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 http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=172183&TypeID=1 
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Graf 7: Struktura výdaj  v letech 2011-2015 (Vlastní zpracování dle tab. 15) 

 

B ţné výdaje 

Nejvyšší podíl na b ţných výdajích tvo ily p ísp vky na provoz pro z ízené 

p ísp vkové organizace. 

Významnou poloţkou u b ţných výdaj  byly v roce 2011 neinvestiční dotace na 

posílení platové úrovn  pedagogických pracovník  s vysokoškolským vzd láním (kte í 

splňují odbornou kvalifikaci) ve výši 253 843 tis. Kč, dotace pro soukromé školy 

420 041 tis. Kč a dále nap . Zvyšování kvality ve vzd lávání I a II ve výši 200 722 tis. 

Kč.  

Výdaje na vzd lávání dosáhly ve všech sledovaných letech v pr m ru p es 60 %. 

Další významnou poloţkou byla investice do dopravy (nejvíce p ísp vek z vlastních 

zdroj  pro Správu a údrţbu silnic JMK, p..o., dále výdaje na dopravní obsluţnost 

v dráţní doprav  a pro IDS JMK a KORDIS JMK, s.r.o  

Další výdaje byly na činnost Zastupitelstva JMK a na provoz Krajského ú adu JMK. 
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Tab. 16: B ţné výdaje v letech 2011-2015 (Upraveno dle 
149

) 

Poloţka  

(v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Platy 223 339 225 137 226 485 228 188 235 688 

Ostatní 
platby 

za 

provedenou 

práci 

31 074 32 237 33 490 36 252 33 900 

Povinné 

pojistné 

placené 

zam-telem 

84 863 85 773 86 307 88 001 90 282 

Odm ny za 

uţití 
duševního 

vlastnictví 

0 0 0 15 92 

Mzdové 

náhrady 
0 0 0 0 519 

Nákupy 

materiálu 
31 932 27 341 20 588 33 576 20 248 

Úroky  
a ostatní 
finanční 
výdaje 

21 315 28 381 23 149 24 922 26 383 

Nákupy 

vody, 

paliv  

a energie 

12 694 12 819 13 490 11 771 11 357 

Nákupy 

sluţeb 
341 458 432 298 383 600 349 562 280 912 

Ostatní 
nákupy 

29 517 23 093 23 065 44 263 43 922 

Poskytnuté 

zálohy, 

jistiny, 

záruky  
a vládní 
úv ry 

0 0 0 0 0 
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Výdaje 

související  
s 

neinv. 

nákupy, 
p ísp vky, 
náhrady  
a v cné 

dary 

1 400 982 1 452 202 1 476 692 1 515 683 1 520 030 

Neinvestiční 
transfery 

podn. 

subjekt m 

431 152 420 722 441 055 433 148 406 914 

Neinvestiční 
transfery 

neziskovým  
a podobným 

organizacím 

5 174 694 370 863 377 364 383 758 725 971 

Neinvestiční 
nedotační 
transfery 

podn. 

subjekt m 

0 0 225 0 0 

Neinvestiční 
transfery 

ve ejným 

rozpočt m 

úst ední  
úrovn  

20 120 3 505 200 200 1 000 

Neinvestiční  
transfery 

ve ejným 

rozpočt m 

územní 
úrovn  

181 874 144 020 150 106 132 383 305 403 

Neinvestiční 
transfery 

p ísp. 
a podobným 

organizacím 

5 619 085 10 695 603 10 854 884 11 050 621 11 574 447 

Ostatní 
neinvestiční 
transfery 

jiným 

ve ejným 

rozpočt m 

89 425 123 460 38 371 109 546 181 557 
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Náhrady 

placené 

obyvatelstvu 

1 274 1 209 1 136 850 932 

Ostatní  
neinvestiční  
transfery  

obyvatelstvu 

9 320 11 383 14 266 15 628 16 415 

Neinvestiční 
transfery 

mez. 

organizacím 

a  

nadnárodním 

orgán m 

0 64 68 321 186 

Neinvestiční 
transfery 

cizím 

stát m 

0 0 0 30 0 

Ostatní 
Neinvestiční 
transfery do 

zahraničí 

6 029 6 327 4 922 6 743 10 010 

Neinvestiční 
p jčené 

prost edky 

podn. 

subjekt m 

0 0 0 637 0 

Ostatní 
neinvestiční 
výdaje 

11 740 10 762 10 503 14 107 16 919 

B ţné 

výdaje 

celkem 

13 721 888 14 107 200 14 179 966 14 480 204 15 503 087 

 

Kapitálové výdaje 

Nejvyšší kapitálové výdaje byly v kategorii Doprava. Tyto výdaje nastaly v d sledku 

dotací na investice pro p ísp vkovou organizaci Správa a údrţba silnic Jihomoravského 

kraje. Dalším významným kapitálovým výdajem byly výdaje do vzd lávání. Dále lze 

zmínit Sociální péči a pomoc, zdravotnictví a vodní hospodá ství. Jako poslední lze 

uvést investiční dotace v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 32 416 tis. Kč, 
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výdaje na technické zhodnocení a po ízení majetku nezbytného pro provoz letišt  

v částce, dotace jednotkám sbor  dobrovolných hasič  obcí. 

V roce 2011 se jednalo také o investiční dotace v rámci Programu rozvoje venkova ve 

výši 32 416 tis. Kč. 

V roce 2012 JMK nakoupil akcie Thermal Pasohlávky, a.s. ve výši 18 995 tis. Kč. 

Tab. 17: Kapitálové výdaje v letech 2011-2015 (Upraveno dle 
150

) 

Poloţka  

(v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Po ízení 
DNM 

8 628 12 817 69 686 28 812 11 995 
Po ízení 
DHM 

48 396 174 004 225 408 725 079 235 073 
Pozemky 14 167 86 522 9 731 6 502 15 611 
Nákup akcií  
a maj. 

podíl  

0 18 995 0 0 11 000 
Investiční 
transfery 

podn. 

subjekt m 

17 291 21 503 12 036 12 327 6 843 
Investiční 
transfery 

neziskovým  
a podob. 

org. 

17 048 20 743 19 366 28 613 55 640 
Investiční 
transfery 

ve ejným 

rozpočt m 

úst ední 
úrovn  

1 000 3 359 4 957 15 247 22 000 
Investiční 
transfery 

ve ejným 

rozpočt m 

územní 

221 225 190 331 142 625 183 590 254 801 
                                                 
150
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úrovn  

Investiční 
transfery 

p ísp. a 

podobným  
org. 

1 005 349 1 186 484 868 844 1 294 600 1 944 786 
Investiční 
transfery do 

zahraničí 
1 509 769 0 2 541 0 

Investiční 
transfery 

obyv. 

0 0 200 0 650 
Investiční 
p jčené 

prost edky 

podn. 

subjekt m 

0 0 90 500 0                    0 
Ostatní 
kapitálové 

výdaje 

11 11 0 0 0 
Kapitálové 

výdaje 

celkem 

1 334 625 1 715 539 1 443 355 2 297 311 2 558 400 
 

3.2.6 Financování 

Rozpočet byl schválen jako deficitní na všechny sledované roky krom  roku 2014. 

Schodek v sob  ukrývá finanční prost edky z minulých let, čerpání úv ru od Evropské 

investiční banky a splátky jistiny úv ru od Evropské investiční banky ve výši                 

-120 000 tis. Kč/ročn . 

V poloţce Dlouhodobé p ijaté p jčené prost edky jsou jednotlivé výše čerpání úv ru od 

Evropské investiční banky za jednotlivé roky. V poloţce Uhrazené splátky 

dlouhodobých p ijatých p jčených prost edk  je vyčíslena splátka jistiny úv ru od EIB 

ve výši -120 000 tis. Kč. 

Nerealizované kurzové rozdíly jsou hodnoty EUR k datu sestavení účetní záv rky 

(porovnání pevného kurzu s kurzem ČNB). 
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Tab. 18: Financování v letech 2011-2015 (Upraveno dle 
151

) 

Poloţka  

(v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Zm na stavu 

krátkodobých 

prost edk  na 

bankovních 

účtech 

-267 901 -40 304 -479 106 -224 605 712 446 

Dlouhodobé 

p ijaté 

p jčené 

prost edky 

453 000 522 000 897 000 300 000                   0 

Uhrazené 

splátky 

dlouhodobých 

p ijatých 

p jčených 

prost edk  

-120 000 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 

Operace  

z pen ţních 

účt  

organizace 

nemající 
charakter 

p íjm  a výdaj  

vládního 

sektoru 

                  0 208 -31 -117 103 

Nerealizované 

kurzové rozdíly 
4 -270 155 357 -608 

Financování 
celkem 

65 103 361 635 298 018 -44 366 591 942 
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Graf 8: Vývoj financování v letech 2011-2015 (Vlastní zpracování dle tab. 18) 

 

3.3 Zadluţenost Jihomoravského kraje 

V tab. 19 je uvedeno p t nejvíce zadluţených kraj  v České republice (v mld. Kč) 

a jejich dluh v Kč na obyvatele. Jihomoravský kraj se umístil na 4. míst  z celkových 14 

kraj  (stav k roku 2015). 

Tab. 19: P t nejvíce zadluţených kraj  v roce 2015 (Upraveno dle 
152

) 

Kraj Dluh v mld. Kč Dluh v Kč na obyvatele 

Moravskoslezský 4,226 3 470 

Olomoucký 3,951 6 216 

St edočeský 2,814 2 140 

Jihomoravský 2,600 2 217 

Pardubický 1,870 3 620  
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3.4 Celkové zhodnocení hospoda ení kraje 

Jihomoravský kraj hospoda il s p ebytkovým rozpočtem za analyzovaná období pouze 

v roce 2014 (44 366 tis. Kč). V tomto roce Jihomoravský kraj p ijal úv r hodnot  

300 000 tis. Kč od Evropské investiční banky. V ostatních analyzovaných letech nastal 

schodkový rozpočet. 

Skutečné p íjmy m ly v rámci sledovaných let rostoucí charakter vlivem p ijatých 

dotací a daňových p íjm . Skutečné výdaje kaţdý rok taktéţ rostly, nejv tší podíl činily 

b ţné výdaje (cca 90% z celkových výdaj ). V posledním sledovaném roce nastal 

nejvyšší schodek, a to -591 942 tis. Kč z d vodu investic do vzd lávání, dopravy 

a provozu p ísp vkových organizací. 

 

3.5 P ísp vkové organizace  

P ísp vková organizace m ţe uzavírat smlouvy o p jčce nebo o úv ry jen pokud sám 

z izovatel s tím souhlasí (v tomto p ípad  JMK). V tšina úv r  byla vyuţita na 

financování projekt  z Evropské unie. 

Jihomoravský kraj z izuje 240 p ísp vkových organizací 153
. Nejvyšší částkou 

zadluţenosti p ísp vkových organizací, které z izuje JMK, jsou úv ry pro „Správa 

a údrţba silnic Jihomoravského kraje“ (nesplacená část úv ru činí 777 624 tis. Kč) 

a „Nemocnice Znojmo“ 154
. 

Rada JMK v roce 2005 schválila p ijetí dlouhodobé investičního úv ru v částce 850 000 

tis. Kč pro Správu a údrţbu silnic Jihomoravského kraje. JMK poskytuje investiční 

p ísp vky na splátky úv ry. Nesplacený úv r k 31. 12. 2015 byl ve výši 177 785 tis. Kč. 

Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje také uzav ela kontokorentní úv r (zajišt ní 

p edfinancování projekt , který je spolufinancovaný EU) v hodnot  600 000 tis. Kč 
155

. 

                                                 
153

 https://kevis2.kr-jihomoravsky.cz/index.php?action=evidence&akce=tabulky_akce&id_evidence=29 
154

 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=306621&TypeID=2 
155

 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=306621&TypeID=2 
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O t i roky pozd ji byl Radou JMK schválen dlouhodobý investiční úv r p ísp vkové 

organizaci Nemocnice Znojmo ve výši 130 000 tis. Kč. Nesplacený úv r k 31. 12. 2015 

byl 37 511 tis. Kč 
156

. 

JMK v roce 2015 p evzal ručitelský závazek (do roku 2028) za investiční úv r 

Nemocnice Hustopeče (p ísp vková organizace z ízená JMK). P edchozí z izovatel také 

ručil za nemocnici, takţe p echodem nemocnice na kraj p ešel i ručitelský závazek 
157

. 

Následující kapitoly vysv tlují zadluţenost dvou vybraných p ísp vkových organizací, 

a to Masarykovo muzeum v Hodonín  a St ední škola elektrotechnická a energetická 

v Sokolnicích. 

 

3.5.1 Masarykovo muzeum v Hodonín  

Masarykovo muzeum v Hodonín  p ijalo úv r v hodnot  2 925 tis. Kč, který se snaţí 

postupn  splácet. 

Podle Zprávy o činnosti za rok 2015 z webových stránek Masarykova muzea 

v Hodonín  lze vyčíst, ţe za rok 2015 má tato p ísp vková organizace pohledávku 

v hodnot  2 406 tis. Kč 
158. Tato pohledávka je zap íčin na „čekáním na transfer z EU“ 

na projekt „V zámku a podzámku“. Aby tato p ísp vková organizace mohla dostat 

zahraniční transfer z Evropské unie, musela se tzv. „p edfinancovat“. Na 

p edfinancování si musela vzít úv r u Komerční banky, a to v hodnot  2 480 tis. Kč 
159

. 

Z toho vyplývá, ţe aţ Evropská unie vyhoví této organizaci, tak muzeum bude mít dluh 

jen 74 tis. Kč. 

 

3.5.2 St ední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice 

St ední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, p ísp vková organizace, 

Učilišt  496, 664 52 Sokolnice p ijala úv r od Komerční banky v hodnot  
                                                 
156

 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=306621&TypeID=2 
157

 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=306621&TypeID=2 
158

 http://www.masaryk.info/informace/31/element/100273/download 
159

 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=306621&TypeID=2 
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21 793 tis. Kč, aby si p edfinancovala dotaci na projekt „Energetické zdroje pro 

21. století“ z Evropské unie 
160

. „Předmětem projektu byla výstavba a technologické 

vybavení školního výukového zařízení na ISŠ Sokolnice“ 161
. K 31. 12. 2015 této 

p ísp vkové organizaci zbývalo ješt  zaplatit 20 882 tis. Kč. V následujícím roce bude 

vyplacena dotace v plné výši.  

                                                 
160

 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=306621&TypeID=2 
161

 http://www.ssee-sokolnice.cz/public/frontend/data/projekty/33/14712071565192.docx 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY EŠENÍ, P ÍNOS NÁVRH  

EŠENÍ 

V této kapitole jsou navrţena ešení na zlepšení hospoda ení Jihomoravského kraje, 

který je čtvrtým nejzadluţen jším krajem v České republice. 

Druhý nejvyšší podíl na celkových p íjmech (ihned po p ijatých transferech) má 

Jihomoravský kraj v poloţce daňové p íjmy, které ale ovlivňovat nem ţe. Ovlivňovat 

lze ale p íjmy nedaňové a to vlastní činností. 

Dále lze ovlivňovat b ţné výdaje, nap . výdaje z vlastních zdroj  na dotace 

podnikatelských subjekt . 

 

4.1.1 Nemocnice Znojmo 

Nemocnice Znojmo je nejv tší nemocnice v rámci Jihomoravského kraje, který ji jako 

p ísp vkovou organizaci z izuje. Aby JMK zvýšil své p íjmy, navrhuji pronajímat část 

nemocnice. 

Nemocnice Znojmo sídlí na 3 pozemcích (4408/44, 4408/150, 4408/163). Celková 

rozloha činí 11 709 m
2
) 

162
. 

                                                 

162
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=WaPlB86IRN9-

fySsPE5Mnd6fqO7CQq16qL1DnBINz_LreFYIzx9Mu2bdad2b_lqeWtMQv1fDvLRbzuG7i7WAMMyv

AtlBARL3C5p8-K3JeoPYBeGU1R9CMA==# 
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Obr. 3: Informace o stavb  (Zdroj 163
) 

 

 

Obr. 4: Katastrální mapa (Zdroj 164
) 

                                                 
163

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=WaPlB86IRN9-

fySsPE5Mnd6fqO7CQq16qL1DnBINz_LreFYIzx9Mu2bdad2b_lqeWtMQv1fDvLRbzuG7i7WAMMyv

AtlBARL3C5p8-K3JeoPYBeGU1R9CMA==# 
164

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=WaPlB86IRN9-

fySsPE5Mnd6fqO7CQq16qL1DnBINz_LreFYIzx9Mu2bdad2b_lqeWtMQv1fDvLRbzuG7i7WAMMyv

AtlBARL3C5p8-K3JeoPYBeGU1R9CMA==# 
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Nemocnice Nové m sto na Morav  je taktéţ p ísp vková organizace z ízená krajem, 

v tomto p ípad  krajem Vysočina. Tato nemocnice se uţ uchýlila ke kroku část 

nemocnice pronajímat, podle webových stránek činí nájemné 1300 Kč za m2
/ rok 

165
.  

Ve všech analyzovaných letech (2011-2015) cht l Jihomoravský kraj znojemskou 

nemocnici prodat, to se bohuţel nepoda ilo. Navrhuji část znojemské nemocnice 

(3 000 m
2
) pronajímat. Mohlo by se jednat o lékárnu, školící místnosti či ordinace 

soukromých léka  (logopedie, d tská psychologie, čínská medicína, akupunktura,…). 

Cena za m
2
 by byla 1 500 Kč za rok (bez energií).  

1 500 Kč/m2
 * 3 000 m

2 
= 4 500 tis. Kč. Pronájem za rok by tedy činil 4 500 tis. Kč. 

Splatnost úv ru od Komerční banky je aţ do roku 2019, takţe bych doporučila 

pronajímat alespoň 4 roky (2016-2019), kde by byl zisk za pronájem 18 000 tis. Kč. 

Tato částka by výrazn  pomohla ke zvýšení p íjm  JMK. 

 

4.2 Bankovní účty 

Jihomoravský kraj vyuţívá základní b ţné účty a b ţné účty pen ţních fond  z ízených 

ke kaţdému pen ţnímu fondu JMK. B ţné účty jsou vedeny ke kaţdému projektu, pro 

sledování úv ru od EIB a k prost edk m MŠMT. 

Jihomoravský kraj má z ízené u ČNB t i bankovní účty slouţící pro p íjem dotací 

a návratných finančních výpomocí, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu, 

státních fond  a Národního fondu. 

Od sedmého m síce roku 2011 je vyuţíván pro krátkodobé zhodnocení dočasn  volných 

finančních prost edk  b ţný účet spo ícího charakteru, který je veden 

u PPF banky, a.s 
166

.  

Dále je z ízen od července 2015 bankovní účet u Sberbank CZ, a.s. a další dva bankovní 

účty u J&T Banky. Od listopadu 2015 je z ízen další spo icí účet, a to účet u Equa bank, 

a. s. Ostatní bankovní účty jsou vedeny u Komerční banky, a.s 
167

.  

                                                 
165

 http://www.nnm.cz/2011/?rezim=pacient&id=cenik 
166

 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=306621&TypeID=2 
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Jihomoravský kraj má z ízených 69 b ţných účt , z toho u Komerční banky 66 b ţných 

účt  (zbylé t i u ČNB) 168
. Kaţdý z b ţných účt  je na p ísn  uvedený účel. Mou 

snahou není minimalizovat počet b ţných účt , ale zamyslet se nad úročením 

a poplatky, a p ípadn  zm nit banku (alespoň u n kterých účt  z 66). 

P ehled z statk  všech bankovních účt  k 31. 12. 2015 v Kč, které JMK má z ízené, 

jsou uve ejn ny v p íloze 2 tohoto dokumentu. 

V následujících tabulkách je provedena analýza úročení konkurenčních bank a poplatk  

se zam ením na b ţné účty. Jedná se konkrétn  o: Česká spo itelna, a.s., 

Československá obchodní banka, a.s., MONETA, a.s., a Sberbank CZ, a.s. Vycházela 

jsem z webových stránek jednotlivých bank, které nabízí b ţné účty pro ve ejný sektor. 

D leţité je si uv domit, ţe kaţdá banka rozlišuje úročení podle z statku. 

 

V tab. 20 je uvedeno úročení b ţného účtu u Komerční banky v závislosti na z statku 

pen ţních prost edk . 

Tab. 20: Úročení b ţného účtu u KB (Vlastní zpracování dle 
169

) 

B ţný účet  
(v mil. Kč) do 1 1  - 200  200 - 800 nad 800  

Úročení p. a. (v %) 0,01 0 0,04 0 

Zdrojem pro tuto tabulku jsou údaje, které mi poskytnul pracovník Krajského ú adu 

JMK Ing. Martin Martinec, neboť informace na webových stránkách Komerční banky 

jsou skryté.  

Nejlepší úročení vychází p i z statku od 200 do 800 mil. Kč. 
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 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=306621&TypeID=2 
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 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=306621&TypeID=2 
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 MARTINEC, M. Interview. Jihomoravský kraj. 
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V tab. 21 je uvedeno úročení b ţného účtu u České spo itelny v závislosti na z statku 

pen ţních prost edk . 

Tab. 21: Úročení b ţného účtu u České spo itelny (Vlastní zpracování dle 
170

) 

B ţný účet  
ve ejného sektoru 

(v mil. Kč) 
do 1 1 - 5  nad 5 

Úročení p. a. (v %) 0,1 0,05 0,01 

Nejlepší úročení vychází p i z statku do 1 mil. Kč. 

 

V tab. 22 je uvedeno úročení b ţného účtu u ČSOB v závislosti na z statku pen ţních 

prost edk . 

Tab. 22: Úročení b ţného účtu u ČSOB (Vlastní zpracování dle 
171

) 

ČSOB 

Municipální 
Konto (v mil. Kč) 

do 30 nad 30  

Úročení p. a. (v %) 0,03 0 

Nejvýhodn jší úročení je p i z statku do 30 mil. Kč. Tato banka bohuţel nemá více 

moţností úročení b ţného účtu, neţ jak je uvedeno výše. 

 

V tab. 23 je uvedeno úročení b ţného účtu u Moneta v závislosti na z statku pen ţních 

prost edk . 

Tab. 23: Úročení b ţného účtu u MONETA (Vlastní zpracování dle 
172

)  

Municipální konto 

(v mil. Kč) do 0,99 1 - 4,99  5 - 19,99 od 20  

Úročení p. a. (v %) 0,1 0,1 0,2 0,01 
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 http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/STANDARD_CONTENT_OT01_007045.XML 
171

 https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/poplatky-a-sazby/sazby/czk#municipalni-

konto 
172

 https://www.moneta.cz/firmy/instituce-a-verejna-sprava/ucet-pro-mesta-a-obce 
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Nejvýhodn jší úročení lze vid t u z statku od 5 do 19,99 mil. Kč. 

 

V tab. 24 je uvedeno úročení b ţného účtu u Sberbank CZ v závislosti na z statku 

pen ţních prost edk . 

Tab. 24: Úročení b ţného účtu u Sberbank CZ (Vlastní zpracování dle 
173

) 

Konto pro 

municipality 

(v mil. Kč) 
do 0,5 0,5 - 5  5 - 15 nad 15  

Úročení p. a. (v %) 0,01 0,05 0,1 0,01 

 

Nejvýhodn jší úročení lze spat it u z statku od 0,5 do 5 mil. Kč. 

 

Vzhledem k tomu, ţe Jihomoravský kraj má z ízených 66 bankovních účt  u Komerční 

banky, vybrala jsem si jen dva, abych na t chto p íkladech mohla demonstrovat jistou 

úsporu.  

Základní b ţný účet, z statek 164 944 102,94 Kč 

Pr m rný z statek na účtech u Komerční banky činí 8 799 956,91 Kč, proto jsem 

vybrala účet Vybrané sluţby sociální prevence v JMK, kde je z statek 9 049 991,28 Kč. 

 

V tab. 25 jsou zobrazeny úrokové sazby jednotlivých bank v p ípad  z statku 

9 049 991,28 Kč. 

Tab. 25: Srovnání úrokových sazeb jednotlivých bank p i z statku 9 049 991,28 Kč (Vlastní zpracování) 

Banky KB 
Česká 

spo itelna 
ČSOB Moneta Sberbank CZ 

Úročení  
p. a. (v %) 

0 0,01 0,03 0,2 0,1 
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 https://www.sberbankcz.cz/~/media/E48DE904960F48AFB5FE5C907CED47A6.pdf 
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Ze srovnání úrokových sazeb jednotlivých bank lze vid t, ţe nejlépe úročené b ţné účty 

pro ve ejný sektor nabízí Moneta p i z statku 9 049 991,28 Kč.  

 

V tab. 26 jsou zobrazeny úrokové sazby jednotlivých bank v p ípad  z statku 

164 944 102,94 Kč. 

Tab. 26: Srovnání úrokových sazeb jednotlivých bank p i z statku 164 944 102, 94 Kč (Vlastní 
zpracování) 

Banky KB 
Česká 

spo itelna 
ČSOB Moneta 

Sberbank 

CZ 

Úročení  
p. a. (v %) 

0 0,01 0 0,01 0,01 

V p ípad  analýzy jednotlivých bank p i z statku 164 944 102,94 Kč je úroková sazba 

0,01 % stejná u bank: Česká spo itelna, Moneta a Sperbank. 

D leţité je ale brát v potaz i sazby poplatk . 

 

V tab. 27 jsou uvedeny roční poplatky za základní sluţby (na webu jednotlivých bank 

byly uvedeny m síčn , v tabulce jsou p epočítány na rok). 

Tab. 27: Roční poplatky za sluţby související s b ţným účtem v Kč (Vlastní zpracování dle 
174

)  

Poloţka (v Kč) KB ČS ČSOB Moneta Sberbank 

Vedení účtu 0 480,00 960,00 0,00 1 548,00 

Elektronický výpis 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elektronické 

bankovnictví 2 040 1 200,00 0,00 948,00 1 800,00 

Platební karta 390 400,00 540,00 468,00 360,00 
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 http://www.sazebnik-kb.cz/ver/20170515081024/file/cms/cs/sazebniky/kb-20170515-sazebnik-3-

podniky-municipality.pdf; http://www.csas.cz/banka/menu/cs/banka/nav00110_sazebnik_podnikatele; 

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/poplatky-a-sazby/poplatky/ucty-a-platby; 

https://www.moneta.cz/documents/cz/sazebniky-uroky/1461.pdf; 

https://www.sberbankcz.cz/~/media/54F42E17C1B44A728E946D3187C87CD8.pdf  
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Celkem 2 430 2 080,00 1 500,00 1 416,00 3 708,00 

Z tabulky lze vyčíst, ţe Sberbank má nejvyšší poplatky (velmi vysoká částka za vedení 

účtu). Musím vyzdvihnout nejp ehledn jší sazebník Sberbank uvedený na jejich 

webových stránkách ze všech analyzovaných bank. 

Komerční banka nabízí tzv. balíček municipalit, kde je vedení účtu zdarma včetn  

elektronických výpis . I p es tuto zdánliv  „lákavou nabídku“ se ne adí mezi 

nejvýhodn jší banku, ba tém  naopak. Nejvýhodn jší podmínky z analyzovaných bank 

má ČSOB (1500 Kč/rok) a Moneta (1416 Kč/rok). 

 

V tab. 28 se v nuji poplatk m za jednotlivé úkony (jsou vybrány jen ty nejzákladn jší). 

Tab. 28: Poplatky za jednotlivé úkony v Kč (Vlastní zpracování na základ  
175

) 

Poloţka (v Kč) KB ČS ČSOB Moneta Sberbank 

P ijatá platba v rámci 
banky 

5 5 0 0 0 

P ijatá platba v rámci 
jiné banky 

5 7 0 0 5 

Odchozí platba v rámci 
banky 

2,9 5 3 2 0 

Odchozí platba do jiné 

banky 
2,9 7 3 2 5 

Realizace trvalého 

p íkazu 
2,5 5 3 8 5 

Vklad v hotovosti 0 0 0 70 0 

Výb r hotovosti  
v bankomatu své banky 

9 5 5 15 5 

Výb r hotovosti  
v bankomatu cizí banky 

39 40 40 40 37 
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 http://www.sazebnik-kb.cz/ver/20170515081024/file/cms/cs/sazebniky/kb-20170515-sazebnik-3-

podniky-municipality.pdf; http://www.csas.cz/banka/menu/cs/banka/nav00110_sazebnik_podnikatele; 

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/poplatky-a-sazby/poplatky/ucty-a-platby; 

https://www.moneta.cz/documents/cz/sazebniky-uroky/1461.pdf; 

https://www.sberbankcz.cz/~/media/54F42E17C1B44A728E946D3187C87CD8.pdf 
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Nejniţší poplatky za jednotlivé úkony má v pr m ru ČSOB a Sberbank, naopak 

nejvyšší jsou u Monety.  

 

V tab. 29 je srovnání jednotlivých bank s úroky, které nabízí a poplatky, které musí být 

placeny p i z statku 9 049 991,28 Kč. 

Pozn.: P ijatý úrok musí být zdan n zvláštní sazbou dan  podle § 36 zákona o daních 

z p íjm . Jedná se o tzv. sráţkovou daň, která činí 15 %. Sráţka je u zdroje, z čehoţ 

vyplývá, ţe právnická osoba nepodává daňové p iznání a na bankovním účtu je jiţ úrok 

po zdan ní. 

Tab. 29: Zisk upravený o roční poplatky v p ípad  z statku 9 049 991, 28 Kč (Vlastní zpracování) 

Poloţka (v Kč) KB ČS ČSOB Moneta Sberbank 

Úrok p ed zdan ní 0,00 905,00 2 714,70 18 099,98 9 049,99 

Úrok po zdan ní 0,00 769,25 2 307,49 15 384,99 7 692,49 

Poplatky 2 430,00 2 080,00 1 500,00 1 416,00 3 708,00 

Rozdíl -2 430,00 -1 310,75 807,49 13 968,99 3 984,49 

P i z statku 9 049 991,28 Kč lze na základ  analýzy usoudit, ţe nejvýhodn jší bankou 

je Moneta a jako druhá nejvýhodn jší je Sberbank. I kdyţ Komerční banka se snaţí 

nabízet výhodnou nabídku s vedením účtu zdarma, jejich poplatky jsou stále velice 

vysoké. Navíc peníze jsou p i zmín ném z statku úročené 0,00 %. 

Na druhou stranu je pot eba si uv domit, ţe v p ípad  výb ru banky Moneta, která má 

výhodné úročení (víc pen z p ijde, neţ odejde), nechá si zaplatit za jednotlivé 

provedené úkony vyšší částkou neţ ostatní banky. Ale myslím si, ţe tento výb r banky 

bude stále výhodný. 
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V tab. 30 je uvedeno srovnání p i z statku 164 944 102,94 Kč. 

Tab. 30: Zisk upravený o roční poplatky v p ípad  z statku 164 944 102,94 Kč (vlastní zpracování) 

Poloţka (v Kč) KB ČS ČSOB Moneta Sberbank 

Úrok p ed zdan ní 0 16 494,41 0,00 16 494,41 16 494,41 

Úrok po zdan ní 0 14 020,25 0,00 14 020,25 14 020,25 

Poplatky 2 430,00 2 080,00 1 500,00 1 416,00 3 708,00 

Rozdíl -2 430,00 11 940,25 -1 500,00 12 604,25 10 312,25 

Z tabulky lze konstatovat, ţe nejvýhodn jší bankou se stává Moneta. Moneta má sice 

stejn  úročené účty společn  s Českou spo itelnou a Sberbank, roční poplatky jsou ale 

nejniţší ze všech analyzovaných bank. Moneta má draţší poplatky za jednotlivé sluţby, 

jako další alternativa by mohlo být zvolení druhé nejlepší analyzované banky, a to 

České spo itelny. 

Jihomoravskému kraji bych doporučila zm nit banky okamţit , a to jak v p ípad  

Základního b ţného účtu, tak v p ípad  ostatních b ţných účt . 

Sice p íjem do rozpočtu kraje není ovlivn n tak markantní sumou p i zm n  banky, je 

ale krok dop edu p emýšlet efektivn ji a začít šet it, na čem se bez problém  ušet it dá. 

 

4.3 Sníţení neinvestičních výdaj  

Kraj jakoţto vyšší územní samosprávný celek je tzv. „prost edník“ mezi státem 

a m stem/obcemi ve smyslu p erozd lení pen z. Jedná se jak o dotace ze státního 

rozpočtu, tak o dotace z Evropské unie. Část výdaj  p edstavují také výdaje z vlastních 

zdroj . 

P íjemci jsou ve ejnoprávní subjekty, soukromoprávní korporace a obyvatelstvo. 

Nejvyšší podíl výdaj  p edstavují výdaje na vzd lávání a zdravotnictví, které ve v tšin  

p ípad  ovlivnit nelze. 
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Navrhuji se zam it na soukromoprávní podnikatelské subjekty. Dotace t mto 

subjekt m z vlastních zdroj  JMK k roku 2015 činily 54 420 515 Kč (v roce 

p edcházejícím činily 16 801 900 Kč)176
. 

Nejvyšší výdaje byly pro společnosti CEJIZA, s.r.o., (výše dotace 8 600 000 Kč). Tato 

výše dotace byla p ijata na základ  15. Zasedání zastupitelstva JMK na provozní 

náklady (nájem prostor, úhrada energií, právní a konzultační sluţby, osobní náklady)177
. 

Tato společnost je ve vlastnictví Jihomoravského kraje a zabývá se ve ejnými 

zakázkami pro celý kraj 178. Stálo by za zamyšlení, zda provozní náklady nelze sníţit 

(energie apod.). 

Podle záv rečného účtu z roku 2015 lze konstatovat, ţe JMK se zam il z velké části na 

podporu sportu. Ano, sport by se podporovat m l, jen je d leţité se zamyslet nad 

sumou, jestli podnikatelské subjekty nemohou zvýšit svoje p íjmy jinou cestou, neţ 

ţádat o n  kraj. 

Významnou poloţkou byl p ísp vek na zajišt ní provozu a zabezpečení hokejových 

utkání hokejového klubu ORLI ZNOJMO, s.r.o. ve výši 2 000 000 Kč, který byl 

projednán na 21. Zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje179
.  

Orli hrají v mezinárodní klubové sout ţi EBEL (Erste Bank Eishockey Liga). V této 

sout ţi jsou také týmy z Rakouska, Slovinska, Maďarska a Itálie (12 klub , 5 zemí) 180
. 

Podle webových stránek Orl  stojí základní vstupenka 120 Kč (sezení, stání) 181
. 

V základní části se hraje 44 zápas , z toho polovina p ipadá na domácí zápasy ve 

Znojm  v Nevoga arén  (majitelem stadionu je m sto Znojmo). Stálo by za zváţení 

navýšení vstupného nap . na 150 Kč. Jedná se o mezinárodní sout ţ a tento návrh 

nejenom klubu zvýší p íjmy, ale p idá i na prestiţi této sout ţe. Klub by se sám m l 

snaţit o zvýšení p íjm  svou činností.  
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 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=306621&TypeID=2 
177

 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=306621&TypeID=2 
178

 http://www.cejiza.cz/o-nas. 
179

 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=306621&TypeID=2 
180

 http://www.hcorli.cz/zobraz.asp?t=EBEL-zakladni-informace. 
181

 http://www.hcorli.cz/zobraz.asp?t=vstupenky 
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V tab. 31 je porovnání trţeb hokejového klubu p i základní vstupence 120 Kč a p i 

navýšení vstupného o 30 Kč za p edpokladu vyprodané haly. 

Tab. 31: Srovnání vstupného p i vyprodané hale (Vlastní zpracování) 

Vstupenka 

 základní  
(v Kč) 

Vyprodaná 

 hala 

Celkem za 

 zápas  

(v Kč) 

Počet 
 zápas   

Celkem za 

 zápasy  

(v Kč) 

120 4 800 576 000 22 12 672 000 

150 4 800 720 000 22 15 840 000 

Z tabulky lze vyčíst, ţe rozdíl je 3 168 000 Kč. 

 

V tab. 32 je porovnání trţeb hokejového klubu p i základní vstupence 120 Kč a p i 

navýšení vstupného o 30 Kč za p edpokladu pr m rného počtu divák  2 954. Toto číslo 

bylo vypočítáno jako pr m r divák  všech domácích hokejových zápas  v sezón  

2015/2016. 

Tab. 32: Srovnání vstupného p i pr m rném počtu divák  2 954 (Vlastní zpracování) 

Vstupenka  

základní  
(v Kč) 

Pr m rný 

 počet 
 divák  

Celkem za 

 zápas (v Kč) 
Počet  
zápas  

Celkem za 

 zápasy  

(v Kč) 

120 2 954 354 480 22 7 798 560 

150 2 954 443 100 22 9 748 200 

P i zvýšení vstupného o 30 Kč p i obsazenosti 2 954 divák  na zápas lze konstatovat, ţe 

hokejový klub zvýší své trţby o 1 949 640 Kč. 

Z tohoto lze usoudit, ţe čím víc si klub svou činností vyd lá, tím mén  bud  ţádat 

o dotace po kraji. 

Dále by se mohlo jednat o jiné zp soby, jak získat finanční prost edky (dotace 

z Evropské unie, či sponzoring). 
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Zjišťovala jsem, jestli i ostatní kraje v České republice podporují hokejové kluby. 

Konkrétn  Moravskoslezský kraj dotoval v roce 2015:  
 HOCKEY CLUB OCELÁ I T INEC, a.s. ve výši 600 000 Kč, dotační 

program: Podpora sportu a pohybových aktivit občan  Moravskoslezského 

kraje, 
 HOKEJOVÝ KLUB – HC VÍTKOVICE STEEL, a.s. ve výši 600 000 Kč, 

dotační program: Podpora sportu a pohybových aktivit občan  

Moravskoslezského kraje, 
 Hokejový klub Frýdek-Místek ve výši 160 000 Kč, dotační program: Podpora 

sportu v Moravskoslezském kraji 182
. 

Moravskoslezský kraj zrovna nejde p íkladem ostatním kraj m. Jen v roce 2015 jeho 

saldo p íjm  a výdaj  dosahovalo schodku 1 679 855 tis. Kč 
183

.  

Proto i v tomto kraji by stálo za zváţení sníţení individuálních dotací podnikatelským 

subjekt m.  

A koneckonc , Ocelá i T inec a HC Vítkovice Steel hrají za extraligu České republiky, 

takţe nelze srovnávat tyto dotace s dotací pro Orly, kte í jsou v EBEL.  

                                                 
182

  http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zaverecny-ucet-moravskoslezskeho-kraje-za-rok-2015-72145/ 
183

  http://monitor.statnipokladna.cz/2015/kraje/krajsky-urad/70890692  
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ZÁV R 

Ve ejná správa se d lí na státní správu a samosprávu. Česká republika se člení na 

územní samosprávné celky a na vyšší samosprávné celky, coţ jsou regiony. V České 

republice existuje celkem 14 kraj  a pro moji bakalá skou práci je vybrán práv  jeden 

kraj a to kraj Jihomoravský, ve kterém ţiji po celou dobu ţivota. Podle statistik je 

Jihomoravský kraj velice zadluţený kraj v České republice, proto je zajímavé sledovat 

vývoj jeho hospoda ení, kdy a jaké dluhy vznikaly a z jaké p íčiny.  

Bakalá skou práci, která se zabývá Jihomoravským krajem, jsem si vybrala z d vodu 

absolvování povinné praxe na krajském ú ad  ve t etím ročníku studia. Sídlo 

Jihomoravského kraje je ve statutárním m st  Brn . 

Cílem bakalá ské práce bylo na základ  analýzy p íjm  a výdaj  JMK zhodnotit 

a následn  navrhnout ešení na zlepšení jeho hospoda ení. 

Teoretická část obsahuje literární rešerši nejd leţit jší pojm , které se týkají 

problematiky kraje.  

V analytické části se záv rečná práce zaobírá charakteristikou Jihomoravského kraje, 

kde je zanalyzováno jeho hospoda ení v letech 2011-2015 podle jednotlivých 

záv rečných účt . Analýza p íjm  a výdaj  byla uskutečn na podle druhového hlediska 

rozpočtové skladby. Jediným rokem, kdy Jihomoravský kraj m l p ebytkový rozpočet, 

byl rok 2014. P íjmy jsou z v tší části tvo eny dotacemi ze státního rozpočtu a dále 

p íjmy daňovými. Nejvyšší podíl výdaj  je v oblasti vzd lávání, zdravotnictví, investic 

do provozu p ísp vkových organizací a sociálních sluţeb. 

Poslední kapitola se v nuje návrh m opat ení, která p isp jí ke zlepšení hospoda ení 

Jihomoravského kraje. 

První návrh je pronajmutí Nemocnice Znojmo. Tato nemocnice je p ísp vkovou 

organizací z ízená JMK, která je velice zadluţená. Navrhuji pronajmout 3 000 m
2
 pro 

účely nap . lékárny, školící místnosti či ordinace soukromých léka  (logopedie, d tská 

psychologie, čínská medicína). Cena za m2
 ročn  by činila 1 500 Kč bez energií (tj. 

celkem 4 500 tis. Kč). Vycházela jsem ze srovnání pronájmu v Nemocnici Nové M sto 
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na Morav , kde je cena/m2
 ročn  1 300 Kč. Doporučuji pronajímat minimáln  4 roky 

(do roku 2019 je splatnost úv ru u Komerční banky).  

Dalším návrhem je zm na bankovního účtu. Jihomoravský kraj má 66 z ízených 

b ţných účt  u Komerční banky. 

V p ípad  z statku 9 049 991,28 Kč (tato hodnota se blíţí pr m rné hodnot  všech 

účt ) na účtu Vybrané sluţby sociální prevence je nejvýhodn jší bankou Moneta 

(v rámci analyzovaných bank tato banka m la nejvýhodn jší úročení, a to 0,2 %). 

U banky Moneta zisk upravený o roční poplatky je 13 968,99 Kč, u Komerční banky      

-2 430 Kč. I kdyţ Komerční banka se snaţí nabízet výhodnou nabídku s vedením účtu 

zdarma, jejich poplatky jsou stále velice vysoké. Navíc peníze jsou p i zmín ném 

z statku úročené 0,00 %. I p es to, ţe si Moneta nechá zaplatit za jednotlivé úkony více 

neţ u jiných bank, tuto banku doporučuji kv li vysokému úročení.  

V p ípad  z statku 164 944 102,94 Kč (z statek na Základním b ţném účtu) je 

nejvýhodn jší úročení taktéţ u banky Moneta. Roční úroková míra 0,01 % je společná 

také pro Českou spo itelnu a Sberbank. U banky Moneta zisk upravený o roční poplatky 

činí 12 604,25 Kč, u České spo itelny 11 940,25 Kč a Komerční banky -2 430 Kč. 

Moneta nabízí nejniţší roční poplatky, na druhou stranu má draţší poplatky za 

jednotlivé sluţby. Alternativou by mohlo být p ejít ke druhé nejlepší analyzované 

bance, a to k České spo iteln .   

Sice p íjem do rozpočtu kraje není ovlivn n tak markantní sumou p i zm n  banky, je 

ale krok dop edu p emýšlet efektivn ji a začít šet it, na čem se bez problém  ušet it dá. 

Jako poslední návrh doporučuji Jihomoravskému kraji sníţení investičních výdaj , a to 

zam it se na dotace pro soukromoprávní podnikatelské subjekty. Dotace t mto 

subjekt m za rok 2015 činily 54 420 515 Kč. Nejvyšší výdaje byly pro společnost 

CEJIZA, s.r.o., ve výši 8 600 tis Kč, která je ve vlastnictví JMK a zam uje se na 

ve ejné zakázky pro kraj. Bylo by vhodné zefektivnit provozní náklady. 

Dalším významným investičním výdajem byl p ísp vek na zajišt ní provozu 

a zabezpečení hokejových utkání hokejového klubu ORLI ZNOJMO, s.r.o. ve výši 

2 000 000 Kč. Tento klub hraje v mezinárodní klubové sout ţi EBEL. Základní 
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vstupenka na tento zápas stojí 120 Kč (sezení, stání). V základní části se hraje 

44 zápas , z toho polovina p ipadá na domácí zápasy ve Znojm  v Nevoga arén  

(majitelem stadionu je m sto Znojmo). Stálo by za zváţení navýšení vstupného nap . na 

150 Kč. P i pr m rném počtu divák  2 954 nastane zvýšení trţeb o 1 949 640 Kč. Jedná 

se o mezinárodní sout ţ a tento návrh nejenom klubu zvýší p íjmy, ale p idá i na 

prestiţi této sout ţe. Klub by se sám m l snaţit o zvýšení p íjm  svou činností.  

V ím, ţe navrţené opat ení p isp je jako podklad pro zastupitelstvo kraje pro 

rozhodování jak optimalizovat p íjmy a výdaje. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOL  

ČNB  Česká národní banka 

ČSOB  Československá obchodní banka 

DHM  Dlouhodobý hmotný majetek 

DNM  Dlouhodobý nehmotný majetek 

DPH  Daň z p idané hodnoty 

DPPO  Daň z p íjm  právnických osob 

EIB  Evropská investiční banka 

EUR  Euro 

IDS JMK  Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 

JMK  Jihomoravský kraj 

KB  Komerční banka 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeţe a t lovýchovy 

PO  Právnická osoba 

SR  Státní rozpočet 

ÚSC  Územní samosprávný celek 

VZZ  Výkaz zisku a ztráty 
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P íloha č. 2: P ehled z ízených bankovních účt  JMK u jednotlivých bank včetn  z statk  

Číslo Účet v účetnictví Bankovní spojení Název účtu Z statek v Kč 

1 231 0101 94-110621/0710 
Základní b ţný účet u ČNB - 

"pr tokový" 
314 683,60 

2 231 0102 20095-110621/0710 
Zvláštní účet pro financování školských 

PO z MŠMT - u ČNB 
4 190 913,83 

3 231 0103 30090-110621/0710 
Základní b ţný účet u ČNB - pro vlastní 

kraj 
345 006 821,00 

  Česká národní banka 349 512 418,43 

4 231 0010 27-7203250247/0100  Základní b ţný účet 164 944 102,94 

5 231 0020 27-7188260227/0100 P íjmový účet 1 000,00 

6 231 0030 27-7491250267/0100 Výdajový účet 13 263 333,20 

7 231 0040 35-1416620267/0100 Dotační výdajový účet 7 797 664,93 

8 231 0050 35-4778850207/0100 Účet p ísp vk  pro z ízené PO 11 381 038,34 

9 231 0222 35-4662750247/0100 Účet MŠMT u KB 1 000,00 

10 231 0229 35-1425870217/0100 Úv r od EIB 1 000,00 

11 231 0240 27-7493190237/0100 Zvyšování kvality ve vzd lávání v JMK 4 669 176,28  

12 231 0241 27-7494040257/0100 
Další vzd lávání pracovník  škol a 

školských za ízení v JMK 
3 651 820,93 

13 231 0242 35-1411090287/0100 Rovné p íleţitosti ve vzd lávání v JMK 2 281 226,31 

14 231 0245 35-2269400217/0100 Regional Cooperation Management CZ- 1 000,00 



ii 

 

AT RECOM CZ-AT 

15 231 0248 35-1425810257/0100 
Jihomoravský program pro špičkové 

v dce 
1 818 890,07 

16 231 0251 35-1425800227/0100 
TP OP P eshraniční spolupráce 

Rakousko-ČR 2007-2013 v JMK 
1 000,00 

17 231 0258 35-1404500217/0100 Letišt  Brno - komplexní zabezpečení 1 000,00 

18 231 0260 43-3257000237/0100 EURO - účet 868 247,49 € (x 27,025) 23 464 388,42 

19 231 0261 35-1416680227/0100 
GG 3.2. OP VK - Podpora nabídky 

dalšího vzd lávání v JMK 
11 539 957,12 

20 231 0263 27-7503190207/0100 Moravian science centre Brno 6 895 219,13 

21 231 0274 43-6973750227/0100 Löw-Beerova vila 1 000,00 

22 231 0278 35-1399230207/0100 eGovernment v kraji 1 000,00 

23 231 0282 43-8738670277/0100 
Zvyšování kvality ve vzd lávání v JMK 

II GG5 
11 646 715,14 

24 231 0283 43-8739460247/0100 
Rovné p íleţitosti ve vzd lávání v JMK 

II GG6 
3 504 724,97 

25 231 0284 43-8739750287/0100 
Další vzd lávání pracovník  škol a 

školských za ízení v JMK II GG7 
15 873 517,44 

26 231 0285 43-8935460287/0100 
Krajský standardizovaný projekt ZZS 

JMK 
1 000,00 

27 231 0286 43-8936560247/0100 Zvláštní účet pro malé projekty 1 000,00 

28 231 0290 35-2271470257/0100 
Zvyšování kvality lidských zdroj  

formou vzd lávání v orgánech JMK 
1 000,00 



iii 

 

29 231 0293 107-0473510297/0100 SOMOPRO II. 148 581,23 

30 231 0297 35-1445880287/0100 Technická pomoc OPVK II 1 646,84 

31 231 0299 35-4668820277/0100 Archeopark Mikulčice - P edhradí 1 000,00 

32 231 0310 27-9380640237/0100 
Společná strategie projektové aktivity 

JMK a TTSK 2014+ 
1 000,00 

33 231 0311 35-4822450287/0100 
Prostorová analýza dostupnosti území 

pomocí rastrového modelu CZ-AT 
1 000,00 

34 231 0312 35-1425840237/0100 Soutok Moravy a Dyje pro turisty 1 000,00 

35 231 0313 35-4831500207/0100 Srdce v dom  I Lednice 1 000,00 

36 231 0314 107-3987140207/0100 Srdce v dom  II Mikulov 1 000,00 

37 231 0315 43-8509460217/0100 
Vytvo ení rámce nástroj  ke zkvalitn ní 

a k podpo e rozvoje JMK 
171 488,16 

38 231 0318 107-5390200237/0100 
Podpora p írodov dného a technického 

vzd lávání na st edních školách v JMK 
289 862,23 

39 231 0320 43-9618420227/0100 
Zvyšování kvality sociálních sluţeb v 

JMK prost ednictvím vzd lávání 
1 000,00 

40 231 0321 107-6302180227/0100 
Technická pomoc v rámci OPVK II - 

5.2. 
224 615,61 

41 231 0322 107-6303180237/0100 
Technická pomoc v rámci OPVK II - 

5.3. 
461 475,73 

42 231 0323 35-1416580277-0100 
Podpora plánování rozvoje sociálních 

sluţeb v JMK III 
1 000,00 

43 231 0324 35-1425820287/0100 Jihomoravské regionální centrum na 1 000,00 



iv 

 

podporu integrace cizinc  2014 

44 231 0325 35-1445870257/0100 Komunikační kampaň jiţní Moravy 1 000,00 

45 231 0326 35-4778830257/0100 
Podpora sociáln  právní ochrany na KrÚ 

JMK 
347 893,32 

46 231 0327 35-2269130237/0100 New Youth Democratic Parliament 16 869,65 

47 231 0328 35-1437070217/0100 Krajské sluţby e-Governmentu v JMK 1 000,00 

48 231 0329 35-4827930247/0100 
Ekonomický p ínos cykloturistiky na 

jiţní Morav  a na Wienviertlu 
1 000,00 

49 231 0330 27-9408330207/0100 
Zvyšování absorpční kapacity na území 

JMK 
1 000,00 

50 231 0331 35-1416700267/0100 
Vybrané sluţby sociální prevence v 

JMK 
9 049 991,28 

51 231 0332 35-1408840227/0100 Zdrav  a bezpečn  v JMK 1 000,00 

52 231 0333 43-9155870247/0100 
Spolupráce JMK a TSK v oblasti 

cyklistiky 
1 000,00 

53 231 0334 107-4145850207/0100 
Jihomoravské regionální centrum na 

podporu integrace cizinc  2015 
1 000,00 

54 231 0335 35-2271510247/0100 SoMoPro III 14 876 785,77 

55 231 0336 358-1408850257/0100 
Zámeček St elice – p ístavba výtahové 

šachty 
1 000,00 

56 231 0337 43-6973760257/0100 Nemocnice Znojmo 1 000,00 

57 231 0338 43-6973770287/0100 Moravian science centre Brno II. 1 000,00 

58 231 0339 107-0477090277/0100 Sníţení emisí z lokálního vytáp ní 361 000,00 



v 

 

domácností v JMK 

59 231 0340 107-5556800217/0100 
Jihomoravské regionální centrum na 

podporu integrace cizinc  I. 
1 000,00 

60 231 0341 35-1416720217/0100 Výkon sociální práce 388 585,17 

61 231 0342 107-0095250247/0100 Smart Akcelerátor v JMK 1 000,00 

62 236 0100 27-7493170287/0100 B ţný účet Sociálního fondu JMK 3 755 248,23 

63 236 0140 27-9408320287/0100 Zvláštní účet pro vodní hospodá ství 34 829 274,13 

64 236 0160 27-7496120277/0100 B ţný účet Fondu rozvoje JMK 23 883 781,00 

65 236 0180 27-9395010297/0100 B ţný účet Fondu IDS 29 121 521,18 

66 236 0200 27-7494420217/0100 B ţný účet Investičního fondu JMK 102 715 302,13 

67 236 0220 35-1416710297/0100 B ţný účet Rezervního fondu 11 911 647,31 

68 236 0240  35-1425790217/0100 B ţný účet Fondu územního rozvoje 10 729 047,73 

69 245 0040 27-7489830297/0100 Depozitní účet 3 036 100,96 

  Komerční banka, a.s.  460 065 077,78 

70 231 0500 817729998/6000 PPF - B ţný účet spo ícího charakteru 100 079 931,69 

  PPF banka a.s.  100 079 931,69 

71 231 0520 3900022479/5800 
Spo icí účet u J&T, a.s. s t ím síční 

výpov dní lh tou 
10 000 000,00 

72 231 0530 3900022452/5800 
Spo icí účet u J&T, a.s. s 33denní 

výpov dní lh tou 
10 000 000,00 



vi 

 

  J&T Banka, a.s. 20 000 000,00 

73 231 0540 4200541440/6800 Spo icí účet u Sberbank, a.s. 10 004 276,76 

  Sberbank CZ, a.s.  10 004 276,76 

74 231 0550 1018896305/6100 Spo icí účet u Equa bank a.s.  28 123,85 

  Equa bank a.s.  28 123,85 


