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Anotace 

 

Cílem bakalářské práce je navrhnout nejvýhodnější financování investičního záměru, 

který bude realizován Městem Česká Třebová. Zkoumaným projektem je výstavba 

parcel pro rodinné domy v okrajové oblasti České Třebové. Teoretická část zahrnuje 

poznatky z oblasti fungování a financování obcí. Praktická část je zaměřena na analýzu 

městského rozpočtu a navržení konkrétního způsobu financování daného projektu. 
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The bachelor thesis is aimed at suggestion of optimal funding way of concrete project 

that is going to be realized by the City of Ceska Trebova. The project is focused on 

houselots construction by Ceska Trebova. The theoretical part of the thesis contains 

municipality functioning and funding. The practical part is focused on the municipality 

budget analysis and contains funding financial plan of the concrete project as well. 
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Úvod 

Obec je základním samosprávným společenstvím občanů. V systému veřejné správy 

figuruje jako důležitý článek, vykonávající veřejnoprávní činnost v rámci přenesené 

působnosti. Starost o potřeby občanů a rozvoj obce je realizován prostřednictvím 

samostatné působnosti. Správní činnost zajišťují obecní orgány, jejichž uspořádání je 

odvislé od velikosti obce. Nejdůležitějším nástrojem pro hospodaření obcí je rozpočet, 

jež plní funkci municipálního finančního plánu sestavovaného na rozpočtové období. 

Obec získává finanční prostředky z různých zdrojů, přičemž tím nejvýznamnějším 

zdrojem jsou daňové příjmy plynoucí do municipálních rozpočtů na základě 

přerozdělování v rámci soustavy veřejných rozpočtů. Příjmy daňového charakteru 

představují pro obecní rozpočty stabilní a významný zdroj financování. Rozvoj obce je 

realizován mimo jiné prostřednictvím investiční výstavby, jež je často doprovázena 

rozsáhlými výdaji na její uskutečnění. Obec v tomto směru musí řešit otázku skladby 

portfolia finančních zdrojů potřebných k realizaci svých investičních projektů. Cílem 

práce je na základě potřebných údajů navrhnout optimální strukturu financování 

investičního záměru Města Česká Třebová. Teoretická část práce je zaměřena na 

postavení obcí z právního hlediska, na jejich fungování a na definování obsahové 

stránky obecního rozpočtu. Praktická část se skládá z analýzy rozpočtu Města Česká 

Třebová a analýzy způsobů financování městských projektů. Na základě získaných 

informací budou stanoveny návrhy na financování investičního projektu, týkajícího se 

výstavby parcel pro rodinné domy. 
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1 Postavení obcí z právního hlediska 

Výchozím právním předpisem, charakterizujícím pojem obec, je Ústava České 

republiky. Tento zákon definuje obec jako základní územní samosprávný celek , jenž je 

územním společenstvím občanů, mající právo na samosprávu. Obec je vždy součástí 

vyššího územního samosprávného celku a je samostatně spravována zastupitelstvem. 

Podle Článku 101 Ústavy České republiky jsou obce veřejnoprávními korporacemi, 

které mohou vlastnit majetek a které hospodaří na základě vlastního rozpočtu. 

 

V roce 1999 vstoupila na území České republiky v platnost Evropská charta místní 

samosprávy. Jedná se o mezinárodní smlouvu, která obsahuje pravidla pro fungování 

místní samosprávy. Česká republika není vázána všemi ustanoveními této mezinárodní 

smlouvy. Hlavním důvodem je odlišná právní úprava a také, v některých případech, 

neexistence vnitrostátní  právní úpravy, která by odrážela veškeré části Charty. Přijetím 

Charty se Česká republika zavázala k rozvoji územní samosprávy a k vytvoření 

podmínek jejího fungování. 1 

 

Pravomoci a orgány obcí vycházejí ze Zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Obec je, jako základní územní jednotka státu, charakterizována 

třemi hlavními znaky, kterými jsou: 

 území, které je vymezené hranicemi obce; 

 občané ČR, kteří mají na území obce trvalé bydliště, popřípadě čestní 

občané obce, dále pak  právnické osoby se sídlem na území obce; 

 samospráva veřejných záležitostí, spravovaných na území obce.8 

 

 

1.1 Funkce obcí 

Obec v rámci svého území plní několik funkcí, jež spolu významně souvisí. Jedná se 

především o funkci sociální, ekonomickou a územně technickou. Sociální funkce 

vychází ze základního poznatku, který obec charakterizuje jako společenství občanů. 

Obec v rámci sociální funkce zajišťuje bezpečnost obyvatel a podílí se na ochraně jejich 

majetku. Poskytuje také sociální služby a péči pro chudší část obyvatelstva. Hlavním 

 11



 

úkolem obce při plnění ekonomické funkce je především zabezpečování veřejných 

statků pro občany. Územně technická funkce se zaměřuje na optimální využití daného 

území k nejrůznějším aktivitám a to na základě územního plánu. 

 

Z hlediska působnosti obec zabezpečuje dvě významné funkce. V rámci samostatné 

působnosti jde o vlastní samosprávní funkci. Obec prostřednictvím svých zvolených 

orgánů a na základě určité zákonem upravené pravomoci rozhoduje o oblastech veřejné 

správy a také v záležitostech územní samosprávy. V samostatné působnosti se obec 

stará především  o potřeby svých občanů a to o oblastech dopravy, bydlení, nebo 

ochrany a rozvoje zdraví. a  rozvoj vlastního území. Pro účely plnění některých 

povinností může obec v rámci samostatné působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. 

Tyto vyhlášky se vztahují zejména na udržování čistoty ulic a jiných veřejných 

prostranství, dále pak na zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku nebo na 

pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí na území obce.  

 

Decentralizace některých činností veřejné správy měla za následek změnu postavení 

obcí v tomto směru. Část  úkonů veřejné správy tak přešla do kompetencí obcí, které ji 

vykonávají v rámci tzv. přenesené působnosti. Tato činnost je vykonávána obecním 

úřadem ve správním obvodu obce a nebo ve správním obvodu s rozšířenou působností. 

Obce mohou vykonávat činnosti v rámci přenesené působnosti i pro jiné obce a to na 

základě veřejnoprávní smlouvy schválené krajským úřadem. Nad činnostmi obce 

v rámci přenesené působnosti dohlíží krajský úřad, v některých případech i ministerstvo 

vnitra. 8 

 

1.2 Druhy obcí v ČR a jejich postavení 

Obce na území České republiky se ve své vnitřní organizaci a rozsahu samostatné 

působnosti příliš neliší, určité rozdíly ve struktuře organizace jsou patrné u větších měst. 

Rozhodujícím faktorem, který diferencuje postavení obcí, je rozsah přenesené 

působnosti v rámci výkonu státní správy. Každá obec na území ČR spadá do vyššího 

územního samosprávného celku, tedy kraje, výjimku však tvoří Hlavní město Praha, 

které má jako jediné zvláštní status.  
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Zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích rozlišuje následující druhy obcí: 

 obce, které nejsou městy; 

 města, kterými se rozumí základní územní samosprávní celky, jejichž 

počet obyvatel dosahuje minimálně hodnoty 3000; 

 obce s pověřenými obecními úřady a obce s rozšířenou působností, 

které ve svém obvodu zabezpečují výkon státní správy nad rámec 

přenesené působnosti ostatních obcí; 

 statutární města, v zákoně o obcích je uveden taxativní výčet všech 

statutárních měst. Počet těchto měst se od roku 2000 výrazně měnil. 

V současné době je na území ČR evidováno 24 měst s tímto statutem,  

která disponují možností rozčlenit své území na městské obvody a nebo 

městské části. Statutární města jsou také nositeli postavení pověřených 

obecních úřadů; 

 hlavní město Praha, které je upraveno zvláštním právním předpisem. 7 

 

Tabulka 1: Velikostní struktura sídel na území ČR k 1.1. 2008 

Velikost. 

kategorie obcí 

Počet obcí Počet obcí % Počet obyv. (tis.) Počet obyv. % 

-499 3 590 57,4 852 8,2 

500-1999 2 004 32,1 922,5 18,2 

2000-4999 381 6,1 1153,5 11,1 

5000-19999 211 3,4 2221,5 18,6 

20000-49999 42 0,7 1244,1 12 

50000+ 21 0,4 3314,2 32 

Celkem 6 249 100 10381,1 100 

Zdroj: [12]  

 

Z Tabulky 1 je patrné, že největší zastoupení u nás mají obce s méně než pěti sty  

obyvateli. Velký počet malých obcí působí problémy v oblasti zajišťování lokálních 

veřejných statků těmito obcemi a to hlavně kvůli nedostatku finančních prostředků 
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v obecních rozpočtech. Stát se tuto situaci snaží řešit omezováním dalšího rozdělování 

malých obcí. Definice pravidel pro rozdělování obcí je zakotvena v zákoně o obcích. 

Dále dochází ze strany státu k motivaci opětovného slučování obcí dobrovolnou 

cestou. Obce by v tomto směru měly být motivovány převážně vyšším podílem na 

celostátním výnosu některých daní, který se odvíjí právě od velikosti obce. Nicméně 

důležitou roli hrají historické a psychologické aspekty, které do určité míry ovlivňují 

chování obcí v otázce slučování. 3 

 

Obce mohou pro ekonomičtější zajišťování lokálních veřejných statků využít některou 

z forem spolupráce obcí, mezi které patří: 

 dobrovolné svazky obcí, tato forma spolupráce vzniká sepsáním 

zakladatelské listiny všemi zúčastněnými obcemi. Předmětem činnosti 

takto vzniklé samostatné právnické osoby  mohou být pouze činnosti 

v rámci samostatné působnosti, které vymezuje zákon; 

 smlouvy o sdružení; 

 jiná seskupení obcí, např. mezinárodní sdružení v rámci místních 

orgánů.8 

 

 

1.3 Orgány obcí a jejich činnost 

Taxativní výčet obecních orgánů je uveden v zákoně o obcích, kde je také definována 

jejich činnost a nebo vnitřní uspořádání. 

  

1.3.1 Zastupitelstvo obce 

Obecní zastupitelstvo je kolektivním voleným orgánem obce. Počet členů zastupitelstva 

se odvíjí od počtu obyvatel a územní velikosti obce. Zastupitelstvo má rozhodující 

pravomoci ve všech záležitostech samosprávy, kromě těch, které patří do rozhodovací 

pravomoci vyššího územního samosprávního celku, tedy kraje. Zákon o obcích také 

stanovuje, že jednání zastupitelstva jsou veřejná a konají se na základě jednacího řádu, 

vydaného obcí 6. Při rozhodování se zastupitelstvo musí řídit celou řadou zákonů, 

zejména zákonem o obcích a zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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Zastupitelstvo je složeno ze zvolených členů jednotlivých politických stran, případně 

nezávislých členů. Kandidáti do městského zastupitelstva jsou voleni v krajských 

volbách na dobu 4-letého volebního období 8. Pro rozhodnutí, nebo usnesení je 

zapotřebí hlasů nadpoloviční většiny všech obecních zastupitelů. Zvolení zastupitelé 

volí ze svých řad členy rady obce.  

V oblastech samosprávy zastupitelstvo rozhoduje převážně o záležitostech týkajících se: 

 programu rozvoje obce; 

 ekonomických záležitostí obce, jakými je např. schvalování rozpočtu 

a závěrečného účtu obce za předešlé rozpočtové období. Dále pak 

poskytnutí půjčky, převzetí dluhu, poskytnutí nebo převzetí úvěru 

a nebo emise komunálních obligací; 

 založení nebo rušení právnických osob; 

 vkladů obce do obch. společností a nadací; 

 vstupu obce do  zájmových sdružení  právnických osob; 

 smluv o sdružení; 

 vstupu obce nebo vystoupení obce ze svazku obcí; 

 obecně závazných vyhlášek. 4 

 

Do kompetencí městského zastupitelstva spadá také rozhodování o majetkových 

záležitostech. V případě, že zastupitelstvo rozhoduje o nemovitostech, je jeho 

povinností tento záměr zveřejnit na úřední desce minimálně 15 dní předem. Obecní 

zastupitelstvo disponuje poměrně velkými pravomocemi, neboť rozhoduje o 

hospodaření s rozpočtovými prostředky obce, a nebo o veřejných záležitostech. Na 

druhé straně je také nositelem odpovědnosti ze svých rozhodnutí. Zastupitelstvo může 

část svých pravomocí přenést na radu obce, pouze však do mezí stanovených 

zákonem.7       

 

1.3.2 Rada obce 

Rada obce je výkonný orgán, který v samostatné působnosti podléhá zastupitelstvu 

obce. V přenesené působnosti rozhoduje na základě zákona. Počet členů rady je 

nejméně 5 a nejvýše 11 členů, je vždy lichý a nesmí přesahovat jednu třetinu počtu 
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členů zastupitelstva. Rada se nevolí v případě,  že zastupitelstvo má méně než 15 členů. 

Rada obce je tvořena starostou, místostarosty a jinými členy. V případě, že starosta 

přestane vykonávat svou funkci, přestává být členem rady obce. Jednání rady jsou 

neveřejná a svolávají se podle potřeby. Pro schválení usnesení, na jednání rady, je 

zapotřebí nadpoloviční většiny hlasujících. Rada obce má ve svých kompetencích např. 

zabezpečování hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, vydávání nařízení obce, 

ukládání pokut a kontrolování plnění úkolů obecního úřadu v oblasti samostatné 

působnosti obce. 7 

 

1.3.3 Starosta a jeho zástupci – místostarostové 

Starosta je představitelem obce a zastupuje obec navenek. Plní funkci statutárního 

orgánu. Starosta i místostarostové jsou voleni zastupitelstvem z členů jeho řad. Do jeho 

kompetencí patří příprava, svolávání a řízení zasedání zastupitelstva a rady obce. 

Podepisuje spolu s pověřenými členy zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis 

z jednání rady obce. Je zodpovědný za objednání a včasné provedení auditu hospodaření 

obce za předchozí kalendářní rok. Starosta jmenuje a odvolává tajemníka obecního 

úřadu a to se souhlasem ředitele krajského úřadu. Není-li funkce tajemníka zřízena, 

vykonává ji starosta. 7 

 

Místostarosta zastupuje starostu v případě nepřítomnosti. Zastupitelstvo může svěřit  

místostarostovi vykonávání konkrétních úkolů v samostatné působnosti. Do funkce 

místostarosty může být zvoleno více osob, je tedy možný větší počet místostarostů 

obce.  

 

1.3.4 Obecní úřad a tajemník 

Obecní úřad je orgánem obce, zabezpečující výkon samosprávy a v přenesené 

působnosti  i výkon státní správy. Obecní úřad je tvořen starostou, místostarostou, 

tajemníkem a zaměstnanci jednotlivých odborů. Starosta stojí v čele obecního úřadu. 

Funkce tajemníka je povinně zřizována u pověřených obecních úřadů, ostatní obce 

mohou jeho funkci zřídit. Tajemník je v zaměstnaneckém poměru a plní funkci 

statutárního orgánu. Vede celý administrativní aparát a je zodpovědný za výkon své 
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činnosti starostovi obce. Počet odborů a jejich pracovní činnost  je závislá na velikosti 

obce, rozsahu samostatné a přenesené působnosti. V malých obcích je tedy zpravidla 

řídící agenda seskupena do několika málo odborů, popřípadě její činnost vykonává 

jeden, nebo více pracovníků. U velkých obcí, měst a obcí s rozsáhlejšími pravomocemi 

v oblasti přenesené působnosti je organizační struktura logicky složitější. Nejčastěji se 

na obecních úřadech zřizuje odbor finanční (ekonomický), sociální odbor, odbor 

rozvoje služeb, odbor personální, odbor územního plánování a rozvoje obce aj. 7 

 

1.3.5 Komise a výbory 

Zastupitelstvo může zřídit za své iniciativní a kontrolní orgány tzv. výbory, které plní 

úkoly, jimiž je pověří zastupitelstvo. Usnesení výboru nabývá platnosti pouze při 

souhlasném vyjádření nadpoloviční většiny všech jeho členů. Předsedy jednotlivých 

výborů jsou vždy členové zastupitelstva. Počet výborů závisí na rozhodnutí 

zastupitelstva, přičemž musí být vždy zřízen: 

 finanční výbor, jehož činností je kontrola hospodaření obce a dále 

plnění úkolů, kterými ho pověří zastupitelstvo obce; 

 kontrolní výbor, který dohlíží nad dodržováním právních předpisů a 

kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce; 

 

Tyto dva povinné výbory musí být nejméně tříčlenné a jejich členy nesmí být starosta, 

místostarosta, tajemník a ostatní osoby, zabývající se hospodařením obce. Jestliže bylo 

zjištěno při posledním sčítáním lidu, že se více jak 15% obyvatel v územním obvodu 

obce hlásí k jiné národnosti, pak vzniká obecnímu úřadu povinnost zřízení výboru pro 

národnostní menšiny. Zastupitelstvo obce může pro jednotlivé části obce zřídit osadní 

výbory. 7  

 

Rada obce disponuje možností zřídit, jako své iniciativní a poradní orgány komise, 

které mohou předkládat návrhy, nebo náměty a to v samostatné působnosti obce. 

Komise se mohou stát výkonnými orgány v přenesené působnosti, pokud jim starosta 

svěří výkon státní správy. Na takto svěřeném úseku činnosti, v rámci přenesené 

působnosti, jsou komise podřízeny starostovi. Jako poradní orgány můžeme v širším 
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slova smyslu považovat i veřejné schůze občanů, které umožňují zjistit názory a 

požadavky občanů. 8 

1.4 Vztahy obcí k vyšším územně správním celkům 

Efektivní výkon samosprávy a státní správy v přenesené působnosti na území ČR 

vyžaduje spoluprácí nejenom mezi obcemi a kraji, ale i mezi územně samosprávními 

celky a státem. V oblasti samostatné působnosti není v kompetencích kraje zasahovat do 

rozhodování obcí v rámci samostatné působnosti. Z hlediska zvýšení efektivnosti při 

využívání finančních prostředků rozpočtů územní samosprávy je potřebná koordinace 

postupů některých činností a úkolů, které obce a kraje zabezpečují hromadně a to 

v rámci samosprávy. Jedná se především o zajišťování veřejných statků. Z tohoto 

pohledu je potřebné zajistit vzájemnou informovanost mezi jednotlivými územně 

správními celky. Lze tak učinit např. na základě smluvní spolupráce. V rámci 

samostatné působnosti mají kraje oprávnění rozhodovat ve správním řízení, které se 

koná vůči obcím v jejich územním obvodu. 

 

V oblasti přenesené působnosti kraj zajišťuje dozor nad dodržováním právních norem 

obcemi ve svém územním obvodu a také nad výkonem činnosti v rámci přenesené 

působnosti těchto obcí. Kraje plní úlohu nadřízeného orgánu při výkonu přenesené 

působnosti obcí ve svém územním obvodu a za správný výkon přenesené působnosti 

těchto obcí nesou zodpovědnost. Rozhodujícím dozorčím orgánem nad výkonem 

samostatné a přenesené působnosti obcí je však Ministerstvo vnitra ČR spolu 

s příslušnými ústředními správními úřady. 

 

Vztahy krajů a obcí v jejich územních obvodech jsou patrné také například v rámci 

realizace cílů regionální politiky, nebo  ve finanční oblasti, konkrétně v podobě 

finančních vazeb mezi rozpočty obcí a krajů. 7 

 

1.5 Shrnutí 

Ústava ČR definuje obec jako základní územní samosprávný celek, který je 

společenstvím občanů,  mající právo na samosprávu. Obec je z právního hlediska 

upravena Ústavou ČR, Zákonem č. 128/2000 Sb. , o obcích a částečně Evropskou 
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chartou místní samosprávy. Z pohledu základní územní jednotky obec charakterizují tři 

hlavní znaky, a to území, občané a samospráva. Obec v rámci svého území plní 

převážně funkci sociální, ekonomickou a územně technickou. Sociální funkce v sobě 

zahrnuje zajišťování bezpečnosti obyvatel obce, ochranu jejich majetku a poskytování 

sociálních služeb pro chudší část obyvatel. V rámci ekonomické funkce obec 

zabezpečuje především poskytování  veřejných statků svým občanům. . Územně 

technická funkce slouží k optimálnímu využití daného území k nejrůznějším aktivitám, 

na základě územního plánu. Z hlediska působnosti obec plní úkoly v samostatné 

působnosti a v působnosti přenesené. Samostatná působnost zahrnuje činnost obecní 

samosprávy. Výkon státní správy obec zabezpečuje v přenesené působnosti a činí tak 

v rámci svěřených kompetencí. Na území ČR je evidováno více jak 6000 obcí, z nichž 

převažují obce s počtem obyvatel nižším než 499. Obce se mezi sebou liší územním 

rozsahem a pravomocemi v rámci přenesené působnosti. Z důvodu velkého počtu 

malých obcí se stát snaží zamezovat rozdělování těchto obcí a motivuje je 

k opětovnému slučování. Pro ekonomičtější zabezpečování lokálních veřejných statků 

mohou obce využít některou z forem spolupráce, kterými jsou dobrovolné svazky obcí 

smlouvy o sdružení a jiná seskupení obcí. Zákon o obcích definuje orgány obce jejich 

činnost a vnitřní uspořádání. Každý z obecních orgánů má specifické pravomoci, 

povinnosti, případně i vztahy k ostatním orgánům. Mezi zákonem vymezené orgány 

obce patří obecní zastupitelstvo, starosta a jeho zástupci, rada obce, obecní úřad a 

tajemník a komise s výbory. Obec jako základní územní jednotka spolupracuje s 

vyššími územně správními celky, kterými jsou kraje, popřípadě stát.  
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2 Hospodaření obcí a jejich rozpočet 

Hospodaření územně samosprávních celků je na základě příslušných právních norem 

vykonáváno podle ročního rozpočtu, který je obcemi povinně sestavován.  

 

2.1 Rozpočet obce jako prvek rozpočtové soustavy  

K hospodaření státu, výkonu státní správy, ale i např. samosprávní činnosti územně 

správních celků dochází na různých úrovních. Děje se tak na základě rozpočtů 

jednotlivých segmentů rozpočtové soustavy. Rozpočtovou soustavou se rozumí systém 

peněžních fondů, který zahrnuje soustavu veřejných rozpočtů, soustavu 

mimorozpočtových fondů a rozpočty veřejnoprávních neziskových organizací. Dílčí 

peněžní fondy fungují za pomoci principu nenávratnosti, neekvivalence a 

nedobrovolnosti, tím se také odlišují od ostatních peněžních fondů finanční soustavy. 

Soustava veřejných rozpočtů, jako část rozpočtové soustavy, zahrnuje kromě 

nadnárodního rozpočtu, ústředního rozpočtu, rozpočtů veřejnoprávních podniků a 

veřejnoprávních neziskových organizací ve veřejném sektoru také rozpočty 

jednotlivých článků územní samosprávy. Na decentralizované úrovni plní rozpočty obcí 

funkci veřejných rozpočtů . Hospodaření s rozpočtovými prostředky municipalit je 

upraveno zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů. Rozpočtová pravidla jsou upravena zákonem č. 218/2000 

Sb., tento zákon mimo jiné zahrnuje některá obecná ustanovení společná pro celou 

rozpočtovou soustavu. Obecních rozpočtů se také významně dotýká zákon č. 243/2000, 

o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Rozpočet obce je nejdůležitější finanční plán na municipální úrovni, který je sestavován 

na rozpočtové období (shodné s kalendářním rokem). Obecní rozpočet je obvykle 

sestavován jako vyrovnaný. Schodkový rozpočet je možné schválit v případě, že bude 

možné pokrýt schodek finančními prostředky z minulých let, nebo z návratných zdrojů. 

Rozpočet vykazující přebytek může být schválen, jestliže některé jeho příjmy budou 

využity v následujících letech, a nebo poslouží ke splácení dluhu z let minulých. 

Rozpočtové období je v podmínkách ČR shodné s kalendářním rokem. Obce mohou 
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využít možnosti sestavit tzv. rozpočtový výhled, který je nástrojem pro jejich 

střednědobé finanční plánování. Zpravidla se výhledy sestavují na období 3 až 5 let. 4 

2.2 Obsah rozpočtu obce 

Rozpočet obsahuje příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace, jen pokud neprobíhají 

mimo rozpočet. Do mimorozpočtové oblasti spadají operace týkající se cizích a 

sdružených  prostředků. Jestliže obec provozuje vlastní podnikatelskou činnost, pak se 

její výsledky účetně sledují mimo rozpočet. Do rozpočtu se zahrnují nejpozději ke konci 

kalendářního roku tak, aby byly součástí závěrečného účtu. 4  

 

Tento druh rozpočtu je charakterizován jako: 

 decentralizovaný peněžní fond, který je tvořen, rozdělován a používán na 

základě principu nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti, 

 účetní bilance, jež bilancuje příjmovou a výdajovou část rozpočtu, 

 rozpočtový plán, sestavovaný na rozpočtové období (kalendářní rok), 

 nástroj obecní a regionální politiky, který napomáhá splnit volební programy  

obce resp. kraje.  

 

Hospodaření s prostředky rozpočtu během rozpočtového období je možné znázornit 

pomocí vztahu: 

 

F1 + P – V = F2 

 

kde F1 vyjadřuje stav peněžních prostředků na počátku roku, P znázorňuje příjmy, 

V charakterizuje výdaje a F2 představuje stav peněžních prostředků na konci roku. 

 

Pokud je hodnota  F2 > F1, obec hospodaří s tzv. kladným přebytkem, který představuje 

finanční rezervu pro hospodaření v dalších rozpočtových obdobích. Obecní hospodaření 

vykazuje schodek jestliže F1 > F2, v tomto případě dochází k situaci, kdy obec musí 

hledat prostředky k vyrovnání rozpočtu jako bilance.  Nerovnovážnost rozpočtu lze 

vyřešit např. úvěry. 7 
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2.3 Příjmy a výdaje 

Pro jednotné a závazné třídění veškerých finančních operací veřejných rozpočtů a 

mimorozpočtových fondů, slouží na území ČR tzv. rozpočtová skladba. Tento systém 

pro klasifikaci příjmů a výdajů  se tedy vztahuje i na municipální rozpočty a je upraven 

vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších změn. Rozpočtová skladba se 

nevztahuje na finanční operace, které probíhají v souvislosti s podnikatelskou činností 

územně samosprávních subjektů, dále na příspěvkové organizace a jakékoliv finanční 

fondy, které nemají charakter veřejných prostředků. 7 

 

 Rozpočtová skladba používá pro třídění  příjmů a výdajů hlediska:   

 odpovědnostního, které je pro obecní rozpočty nezávazné. Povinně se vztahuje 

na státní rozpočet, 

 druhového, pro které je charakteristická klasifikace dílčích rozpočtových 

položek a to podle kritérií. Jedná se o výchozí formu třídění, 

 odvětvového, jež třídí finanční prostředky podle toho, na jaký účel jsou 

vynakládány, 

 konsolidačního, jehož prvkem jsou tzv. záznamové jednotky. Většina z nich je 

využívána obcemi a kraji. Konsolidace slouží k vyloučení duplicity a ke korekci 

jak příjmů, tak výdajů. 3 

 

Klasifikace příjmů a výdajů slouží ke zjištění potřebných analytických informací 

o jejich vývoji, které mohou sloužit např. pro mezinárodní srovnání nebo využití 

v rozpočtové politice. Vytváří jednotnost a přehlednost napříč celou rozpočtovou 

soustavou.  

 

Rozpočtová skladba umožňuje z druhového hlediska třídit municipální rozpočet na 

běžný a kapitálový. Zpravidla každoročně se opakující příjmy a výdaje charakterizují 

běžný rozpočet. Naopak kapitálový rozpočet zahrnuje většinou položky rozpočtu 

sloužící k financování jednorázových investic, plánovaných na delší časový úsek než je 

rozpočtové období. Toto členění lze uplatnit také na příjmovou, respektive výdajovou 

část obecního rozpočtu. 
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Tabulka 2: Schéma rozpočtu obcí v ČR 

PŘÍJMY VÝDAJE 
Běžné Běžné – neinvestiční 
- daňové  - mzdy a platy 

 svěřené daně - povinné pojistné za zaměstnance 
 sdílené daně - materiálové  
 místní poplatky - energie 
 správní poplatky - nájemné  

- nedaňové - sociální dávky 
 poplatky za služby - výdaje na municipální podniky 
 příjmy z pronájmu maj. - sankce za porušení rozpočtové kázně 
 příjmy od O.S. a P.O. - úroky 

- zisk obecních podniků - pokuty 
- dividendy z akcií, přijaté úroky - ostatní (dary apod.) 
- transfery  –  dotace     - dotace vlastním O.S. a jiným subjektům 

 účelové - neinvestiční příspěvky P.O. 
 neúčelové - výdaje na sdružování fin. prostředků  

  
Kapitálové Kapitálové – investiční výdaje   
- z prodeje majetku  - na hmotný a nehmotný majetek 
- z prodeje akcií a majetkových podílů - nákup cenných papírů 
- kapitálové transfery - kapitálové poskytnuté dotace O.S. a  

jiným subjektům  
 účelové  - investiční příspěvky P.O. 
 neúčelové - investiční půjčky různým subjektům  

- přijaté úvěry - splátky úvěrů 
- příjmy z emise komunálních obligací   
- přijaté splátky půjček Ostatní 
  
Ostatní  
- doplňkové, přijaté sankční pokuty apod.  
O.S. – organizační složky, P.O. – příspěvkové organizace 
Zdroj: 3      
 

 

 

2.3.1 Příjmy 

Závazné třídění municipálních příjmů upravuje platná rozpočtová skladba. Z hlediska 

velikosti podílu na příjmové stránce rozpočtu lze příjmy dělit na daňové a nedaňové, 

přičemž příjmy daňové tvoří nezanedbatelnou část územních rozpočtů.  
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2.3.1.1 Daňové příjmy  

Tyto příjmy představují největší skupinu v rámci rozpočtových příjmů. Dosahují téměř 

jedné poloviny veškerých příjmů obce. Pro municipality jsou významné zejména z toho 

důvodu, že reprezentují stabilní a pravidelně se opakující příjmové finanční prostředky. 

 

V rámci daňových příjmů rozlišujeme ještě několik skupin příjmů, jedná se o podíl na 

celostátním výnosu daní svěřených, celkový výnos daní sdílených a výnos ze správních 

a místních poplatků. Podíl obecních obcí na celostátním výnosu z daní sdílených je 

upraven zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších 

předpisů. Tento právní předpis určuje jaká část ze sdílených daní poputuje do obecního 

rozpočtu. Výše podílu na sdílených daních je závislá na počtu obyvatel trvale žijících na 

území obce. Pro tyto účely je na území ČR stanoveno 14 velikostních kategorií obcí, 

podle počtu obyvatel, kterým je přiřazen velikostní koeficient. Samotná částka podílu je 

vyjádřena v přepočtu na jednoho obyvatele a odvíjí se, jak již bylo řečeno, od počtu 

obyvatel. Tento systém velikostních kategorií je zneužíván zejména obcemi které se 

pohybují na hranicích jednotlivých kategorií. Ze strany těchto obcí dochází k 

‚přetahování‘ občanů za účelem přesunu do vyšší skupiny zajišťující větší podíl na 

sdílených daních. Do této skupiny daní patří daň z přidané hodnoty, daň z příjmu 

fyzických osob a daň z příjmu právnických osob, přičemž specifikace poměrového 

výnosu obcí na těchto daních je zakotvena v § 4 zákona o rozpočtovém určení daní, ve 

znění pozdějších úprav. 

 

 Mezi tzv. daně svěřené spadají ty daně, jejichž celkový výnos směřuje do rozpočtu  

obce, patří sem daň z nemovitosti(daň z nemovitostí stojících na území obce) a daň 

z příjmu právnických osob placená obcemi. Zvláštní skupinou daňových příjmů jsou 

místní poplatky, které se řídí zákonem o místních poplatcích. Oproti daním se liší 

v jedné zásadní  vlastnosti a to, že možnost jejich výběru je čistě v kompetenci obce. To 

znamená, že obecní zastupitelstvo rozhoduje o tom, jaké z místních poplatků bude 

vybírat a v jaké výši, přičemž zákon o místních poplatcích stanovuje maximální 

hodnotu jednotlivých poplatků 16. Zastupitelstvo je také rozhodujícím orgánem pro 

stanovení úlev, prominutí poplatků, vzniku a zániku poplatkové povinnosti, ohlašovací 

povinnosti, způsobu vedení průkazné evidence, splatnosti, způsobu kontroly a 
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případných sankcí při nesplnění poplatkové povinnosti. Veškerá rozhodnutí týkající se 

těchto úkonu musí obec zveřejnit závaznou vyhláškou o místních poplatcích na úřední 

desce. Místní poplatky však představují poměrně malou část příjmové stránky obecního 

rozpočtu. Poslední složkou kategorie daňových příjmů jsou správní poplatky, upravené 

zákonem o správních poplatcích. Jedná se o poplatky za správní úkony, jež obec 

vykonává v rámci přenesené působnosti. 4 

 

2.3.1.2 Nedaňové příjmy  

Pro nedaňové příjmy je charakteristické, že neplynou do územního rozpočtu na základě 

nějaké zákonem stanovené povinnosti4. Podrobně upravuje nedaňové příjmy 

rozpočtová skladba, stejně jako v případě příjmů daňových. Do této kategorie můžeme 

zahrnout příjmy z vlastního podnikaní, uživatelské poplatky (poplatky za služby), 

dotace, návratné finanční výpomoci a ostatní příjmy. 

 

Mezi příjmy z vlastního podnikání patří zisk municipálních podniků a podíl na 

zisku podniků s majetkovou účastí obce, příjmy plynoucí z nakládání s majetkem , 

příjmy z finančního investování. Velikost a počet podniků, charakter činnosti a výše 

poplatků za poskytované služby jsou faktory, které ovlivňují velikost příjmů podniků 

založených obcí. Jedná se především o podniky zřízené za účelem zabezpečování 

veřejných statků, pro které je typické hospodaření na neziskové úrovni. Nejedná se tedy 

o zisk nijak pravidelný, naopak spíše nepravidelný, až výjimečný. O zisku obecních 

podniků lze částečně hovořit v případě, že tyto podniky fungují na ziskovém principu. 

Avšak příjmy z těchto společností vykazují spíše charakter příjmů z podílu na zisku  po 

zdanění. Podíl na zisku plyne obcím v případě jejich majetkové účasti v podnicích. O 

výši a formě podílu rozhodují volené orgány obce. Příjem tohoto typu je ovlivněn 

podnikatelským rizikem, nelze ho tedy zařadit mezi stabilní formu příjmu. Nakládání 

s majetkem formou prodeje nebo pronájmu je další metodou získávání finančních 

prostředků do obecního rozpočtu. Pro správné rozhodnutí v těchto činnostech je velmi 

důležité provést detailní ekonomickou analýzu výnosnosti jednotlivých možností 

pronájmu, nebo prodeje majetku a to jak z dlouhodobého, tak z krátkodobého hlediska. 

Je nezbytné si uvědomit, že prodejem majetku získáme jednorázový příjem 
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(kapitálový), naopak pronájem přináší běžný, neboli pravidelný příjem. Proto by mělo 

být rozhodování v této oblasti vždy přizpůsobeno konkrétním požadavkům obce tak, 

aby došlo k co nejvhodnějšímu nakládání s majetkovými prostředky, neboť stabilita 

obce z dlouhodobého hlediska je ovlivněna efektivním hospodařením s majetkem. 

Dočasně volné finanční prostředky mohou municipality zhodnotit prostřednictvím 

finančních investic a to zpravidla do obchodovatelných cenných papírů a nebo uložením 

na termínované vklady.  Při volbě formy finanční investice je důležité brát v potaz 

faktor rizikovosti, výnosnosti a likvidity. Termínované vklady nabízejí velmi málo 

rizikové zhodnocení finančních prostředků, avšak na úkor výnosnosti. Cenné papíry 

reprezentují rizikovější formu investování, která je vyvážená vyšším možným  

výnosem. Úspěšné obchodování s cennými papíry je poměrně náročné, je nutné volit 

vhodný produkt v této oblasti, dále je důležité pověřit správou portfolia zkušené 

pracovníky se znalostmi této problematiky, případně využít zprostředkovatelských 

služeb specializovaných institucí. Málo rizikovou a poměrně likvidní formou finanční 

investice jsou státní pokladniční poukázky a státní obligace.  

 

Uživatelské poplatky, také známé jako poplatky za služby, tvoří další prvek 

nedaňových příjmů obecních rozpočtů. Představují finanční odměnu za poskytování 

veřejných statků obcemi. Jejich zavedení, popřípadě výše je v rozhodovacích 

kompetencích volených obecních orgánů. Mezi poplatky za služby zahrnujeme např. 

vodné, stočné nebo poplatky za odvoz komunálního odpadu. Příjemcem těchto poplatků 

nemusí být výhradně municipální rozpočet. Pokud budou veřejné statky poskytovány 

např. neziskovými organizacemi založenými za tímto účelem, nebo soukromými 

právnickými osobami, záleží jen na rozhodnutí volených orgánů obce, komu a v jaké 

výši budou poplatky občany placeny. Trendem dnešní doby je taková velikost poplatků 

za služby, která pokryje náklady spojené s jejich poskytováním. 7     

 

Významnou a velmi důležitou nenávratnou složkou obecních příjmu představují dotace, 

které mohou mít formu běžných dotací, na pravidelně se opakující potřeby a nebo 

formu dotací kapitálových, pokrývajících výdaje zejména investiční a nepravidelné. 

Dotace lze dělit také z hlediska účelovosti na účelové, které jsou poskytovány vždy na 

konkrétní účel a  na dotace neúčelové. Krytí běžných výdajů za pomocí účelových 
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dotací do jisté míry omezuje pravomoci volených orgánů územní samosprávy v rámci 

financování , proto tyto dotace slouží zejména k financování konkrétních kapitálových 

investic. A naopak výdaje běžné bývají pokrývány neúčelovými dotacemi. Poskytnutí 

účelových dotací je vázáno na splnění podmínek použití. V případě jejich nedodržení 

může dojít k navrácení dotace do rozpočtu, ze kterého byla poskytnuta. Na území ČR 

jsou obcemi čerpány dotace především ze zdrojů Evropské unie, státního rozpočtu, 

popřípadě státních mimorozpočtových fondů. 

 

Návratné finanční prostředky představují další možnost krytí hospodářských potřeb  a 

to zejména v případě, že obecní rozpočet nedisponuje dostatečným objemem 

nenávratných finančních příjmů. Značnou nevýhodu této varianty financování je 

úrokové zatížení, které může v budoucnu znamenat významnou zátěž hospodaření obce. 

Závazek v podobě splácení úroků a jistiny omezuje výdaje na některé další položky 

rozpočtu. Návratné příjmy zahrnují úvěry, příjmy z emise obligací a návratné půjčky a 

finanční výpomoci. Úvěry jsou často voleny z důvodu své dostupnosti a velké 

rozmanitosti. V současné době je možné si vybrat z velké škály úvěrů a zvolit ten, který 

bude nejlépe odpovídat konkrétním požadavkům. Formy úvěrů lze vybrat podle různých 

hledisek jako např. délka trvaní, způsob ručení nebo forma splácení.  Emise 

komunálních obligací je využívána spíše obcemi většího územního rozsahu a zpravidla 

ke krytí nákladnějších investic, které vyžadují velké objemy finančních prostředků. 

Z důvodů poměrně velké náročnosti na emisi cenných papíru je tato varianta 

financování oproti ostatním celkem drahá.   Poslední metodou získávání chybějících 

finančních prostředků  v oblasti návratných finančních zdrojů je krytí pomocí 

návratných půjček a finančních výpomocí od jiných subjektů. Může k tomu docházet 

např. v rámci rozpočtové soustavy. Jedná se převážně o bezúročné půjčky, na které obce 

nemají nárok. Kompetence k jejich přidělování mají vyšší vládní úrovně. Poskytování 

těchto finančních prostředků je upraveno příslušným zákonem 

Kategorie ostatních nedaňových příjmů zahrnuje přijaté splátky půjček, přijaté 

sankční pokuty, dary atd. 8 
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2.3.2 Výdaje 

Decentralizace zabezpečování veřejných statků má za následek posilování role 

územních samosprávních celků, v této oblasti. Tento fakt se ovšem projevuje ve 

výdajové stránce obecních rozpočtů v podobě nárůstu objemu převážně běžných výdajů.  

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 

pozdějších předpisů definuje výdaje municipálních rozpočtů jako: 

 

 závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony, 

 výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené 

s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj, 

 výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem, 

 závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření a 

ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupila, 

 závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo s dalšími subjekty, včetně 

příspěvků na společnou činnost, 

 úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, 

 výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležejících jejich 

vlastníkům, 

 výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu 

soukromého podnikání prospěšného pro obec, 

 jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na 

sociální nebo jiné humanitární účely. 

 

Vedle výše vyjmenovaných výdajů hradí obec ze svého rozpočtu i splátky přijatých 

půjček, úvěrů a návratných výpomocí a splátky jistiny vlastních dluhopisů jejich 

vlastníkům15. Výdaje je možné členit z různých hledisek, přičemž nejvýznamnější 

klasifikace je podle rozpočtového plánování na plánované a neplánované a dále pak 

z hlediska pravidelnosti na běžné  a kapitálové.  Běžné výdaje zaujímají v obecních 

rozpočtech majoritní část a slouží k financování pravidelně se opakujících potřeb. 

Naopak výdaje kapitálové zabezpečují krytí dlouhodobých zpravidla se neopakujících 

investičních potřeb. 
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2.4 Rozpočtový proces  

Na municipální úrovni je možné rozpočtový proces definovat jako činnost volených a 

výkonných orgánů obce spojených s přípravou návrhu rozpočtu a jeho schválením, 

realizací a následnou kontrolou rozpočtového hospodaření. Celková doba trvání 

rozpočtového procesu je zhruba půl druhého roku, přesahuje tak rozpočtové období a to 

hlavně kvůli přípravným a kontrolním fázím.  

 

Pro správný průběh celého rozpočtového procesu je nutné dodržovat určité principy 

nesoucí označení rozpočtové zásady. Každoroční sestavování a schvalování rozpočtu 

je prvním z těchto principů, jehož hlavní myšlenkou je skutečnost, že rozpočtové 

prostředky je možné  použít pouze v příslušném rozpočtovém období. Tento fakt 

zabezpečuje přehlednost a snadnou kontrolovatelnost hospodaření obce. Zásada 

reálnosti a pravdivosti napomáhá k bezproblémovému splnění rozpočtu obce, jako 

finančního plánu. Při  stanovování reálných příjmů a výdajů je nutné vycházet z analýz 

jak  jejich předchozích, tak i předpokládaných budoucích hodnot. Úplnost a jednotnost 

rozpočtu je realizována pomocí rozpočtové skladby, která zajišťuje přehlednost celé 

rozpočtové soustavy. Přehledné členění rozpočtu také  umožňuje jeho snadné 

porovnání. Používání rozpočtových prostředků jen ke stanoveným účelům je vyjádřeno 

zásadou účelovosti. Dlouhodobá vyrovnanost rozpočtu je nezbytná pro správné 

hospodaření  z dlouhodobého hlediska.  Zásada publicity znamená, že se rozpočet 

projednává veřejně a posléze je také zveřejňován.   Efektivnost a hospodárnost nutí 

příslušné orgány hospodařit se svěřenými prostředky nejekonomičtějším způsobem a 

volit tak efektivní cestu v oblasti nakládání s těmito rozpočtovými prostředky. Mezi 

jednotlivé etapy rozpočtového procesu patří sestavení návrhu rozpočtu, jeho projednání 

a schválení, posléze plnění včetně průběžné kontroly, sestavení přehledu o skutečném 

vývoji a na závěr projednání a následná kontrola. 

 

2.4.1 Návrh rozpočtu, projednání a schválení 

Nejdůležitější a zároveň nejsložitější etapou rozpočtového procesu je vytvoření 

vhodného rozpočtového konceptu, který má být schválen zastupitelstvem. Postup při 

sestavování návrhu obecního rozpočtu bývá zpravidla takový, že se zohledňuje vývoj 
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příjmů a výdajů v minulých letech, reálný vývoj příjmů a výdajů od začátku roku do 

doby, kdy začínají přípravy na vypracování návrhu rozpočtu. Na základě těchto statistik 

se provede odhad plnění příjmů a výdajů ke konci rozpočtového období. Pro reálné 

sestavení rozpočtu je nutné brát v potaz  vliv předpokládané inflace, možné změny 

v daňovém určení a vliv uvažovaných změn v oblasti potřeb a vliv ostatních faktorů. 

Konečný návrh rozpočtu je sestaven na základě všech předešlých poznatků. 7 

 

Schválení rozpočtu je tvořeno projednáním návrhu a posléze samotným schválením. 

Oba tyto procesy probíhají na veřejném zasedání obecního zastupitelstva. Pro platné 

schválení návrhu příslušného rozpočtu je za potřebí souhlasu nadpoloviční většiny 

všech členů zastupitelstva.  Po ratifikaci rozpočtu dojde k jeho rozpisu, při kterém se 

postupuje podle platné rozpočtové skladby. Jestliže nedojde ke schválení rozpočtu před 

1. lednem rozpočtového roku, pak se hospodaření obce řídí tzv. rozpočtovým 

provizoriem a to až do doby jeho schválení. Příjmy a výdaje uplatněné během 

rozpočtového provizoria automaticky přecházejí do nově ratifikovaného rozpočtu. 4 

 

2.4.2 Plnění rozpočtu, jeho změny a průběžná kontrola 

Zodpovědnost za plnění rozpočtu nesou ty orgány, které sestavovaly návrh příslušného 

rozpočtu. Tyto orgány také provádějí během rozpočtového období kontrolu plnění a 

předkládají zprávu obecnímu zastupitelstvu. V případě neplnění rozpočtu je součástí 

předložené zprávy analýza příčin neplnění. Zastupitelstvo pak hledá vhodné metody 

k opětovné stabilizaci rozpočtového hospodaření. Z důvodu časového nesouladu toku 

příjmů a výdajů může během rozpočtového období docházet k saldu rozpočtu, tato 

situace se obvykle řeší krátkodobými úvěry, nejčastěji pak úvěry kontokorentními. 

Změny v rozpočtu je možné provádět pomocí tzv. rozpočtových opatření, za která se 

považuje přesun rozpočtových prostředků , aniž by se změnil jejich celkový objem, dále 

použití nových  příjmů na úhradu také nově vzniklých výdajů, nebo také vázání 

rozpočtových výdajů v případě, že je jejich financování ohroženo neplněním 

rozpočtových příjmů. Důvody pro změny v obecním rozpočtu se týkají změn :   

 organizace hospodářství, které je financováno rozpočtem, 

 právních přepisů, upravujících výši rozpočtových příjmů a výdajů, 
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 objektivních skutečností působících na plnění rozpočtu. 

 

2.4.3 Závěrečný účet obce a audit 

Po skončení rozpočtového období je povinností obce sestavit tzv. závěrečný účet, který 

je souhrnným přehledem o celoročním hospodaření obce. Závěrečný účet v sobě 

zahrnuje údaje o skutečném plnění rozpočtových příjmů a výdajů, členěných dle  

rozpočtové skladby, informace o dalších finančních operacích včetně tvorby a použití 

fondů a to v podrobném členění, ze kterého bude možné jasně získat představu o 

hospodaření obce a jí založenými právnickými osobami. Závěrečný účet obsahuje také 

vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům, státnímu rozpočtu a dalším veřejným 

a jiným rozpočtům. Plnění rozpočtu zahrnuje jen příjmy a výdaje skutečně realizované 

během rozpočtového období. Závěrečný účet musí projít schvalovací procedurou 

obecního zastupitelstva a jeho návrh musí být před projednáváním zveřejněn minimálně 

po dobu 15 dnů.  

 

Podle zákona 218/2000, o obcích, je povinností každé obce nechat si přezkoumat své 

hospodaření za uplynulý kalendářní rok auditorem, nebo krajským úřadem. Zpráva o 

výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu při projednávání obecním 

zastupitelstvem. 14 

 

2.5 Shrnutí   

Hospodaření na municipální úrovni je vykonáváno na základě rozpočtu, jež je 

sestavován vždy na jedno rozpočtové období. Obecní rozpočet je součástí veřejných 

rozpočtů, pro které je typické fungování na základě principu nenávratnosti, 

neekvivalence a nedobrovolnosti. Jednotlivými složkami rozpočtu jsou příjmy, výdaje a 

ostatní peněžní operace a to jen pokud neprobíhají mimo rozpočet. Závazným 

dokumentem pro klasifikaci rozpočtových příjmů a výdajů je rozpočtová skladba, která 

je třídí z hlediska odpovědnostního, druhového, odvětvového a konsolidačního. Členění 

výdajových a příjmových prostředků na běžné a kapitálové má svůj význam z pohledu 

jejich časového rozlišení. Běžné zahrnují pravidelně opakující se příjmy a výdaje. 

Naopak kapitálové prostředky jsou spojeny zpravidla s jednorázovými investicemi. 
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Nejrozsáhlejší položku příjmové části obecního rozpočtu tvoří daňové příjmy, 

konkrétně podíl na daních sdílených, jehož velikost upravuje tzv. rozpočtové určení 

daní. Do kategorie daňových příjmů dále spadají výnosy z daní svěřených, místní a 

správní poplatky. Méně významnou, avšak ne méně důležitou částí příjmových 

prostředků rozpočtu obce, tvoří nedaňové příjmy, kterými jsou příjmy z vlastního 

podnikaní, uživatelské poplatky (poplatky za služby), dotace, návratné finanční 

výpomoci a ostatní příjmy.  Výčet výdajů municipálního rozpočtu je zakotven v zákoně 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 

předpisů. Kategorie členění výdajů jsou obdobná jako v případě příjmových prostředků, 

přičemž výdaje lze členit také na plánované a neplánované. Rozpočtovým procesem je 

nazývána soustava kroků vedoucích od návrhu rozpočtu, přes jeho schválení a plnění, 

ke stanovení tzv. závěrečného účtu a kontroly hospodaření. Celý tento proces přesahuje 

v době trvání jedno rozpočtové období.  
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3 Analýza městského rozpočtu 

Tato kapitola zahrnuje obecné informace o Městě Česká Třebová, dále pak údaje 

o rozpočtových příjmech a výdajích a porovnání vyrovnanosti rozpočtu v minulých 

obdobích.  

 

3.1 Město Česká Třebová 

Se současným počtem 16469 obyvatel se město Česká Třebová řadí mezi největší města 

Pardubického kraje. Z hlediska dopravy plní Česká Třebová funkci významného 

železničního uzlu, který je spojnicí mezi třemi nejvýznamnějšími tratěmi na území 

České republiky. Zahraniční styky jsou udržovány na základě partnerských smluv 

s několika zahraničními městy, mezi které patří polská Olawa, italské Agrate Brianza a 

slovenský Svit. S těmito městy jsou navázány kontakty zejména v oblasti kulturní, 

sportovní, ale také v rámci rozvoje města.  

 

Oblast školství je v České Třebové zastoupena téměř všemi stupni vzdělávacích 

institucí, od mateřských škol až po Dislokované pracoviště Dopravní  fakulty Jana 

Pernera. Zdravotní péči občanům zajišťuje Městská poliklinika a několik menších 

zdravotnických zařízení. Zdravotní péče vyššího rozsahu je poskytována 

v Orlickoústecké nemocnici.  Domov pro seniory, pečovatelská služba a několik druhů 

stacionářů zabezpečují sociální služby na území města. Po technické stránce je město 

udržováno společností Ekobi s.r.o., která mimo jiné provozuje řadu městských 

sportovišť. Nabídka kulturních a sportovních příležitostí byla v posledních letech 

značně rozšířena, zejména díky výstavbě zimního stadionu, skiareálu pro sjezdové 

lyžování, nebo prostřednictvím zrekonstruované Malé scény, která se stala doplňkovou 

divadelní scénou již několik let fungujícímu Kulturnímu centru. Pracovní příležitosti na 

území města vytvořily především České dráhy a společnost Korado a.s., kteří jsou 

největšími zaměstnavateli v blízkém okolí.  

 

Město Česká Třebová je veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem,  územním 

samosprávným celkem, který v právních vztazích vystupuje svým jménem v souladu se 

zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  Jako obec má právo 
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na samosprávu - úkoly řešené v tzv. „samostatné působnosti“ v rozsahu stanoveném 

výše uvedeným zákonem, dále pak zajišťuje výkon státní správy, v  tzv. „přenesené 

působnosti“ (je tedy obcí s rozšířenou působností se správním obvodem). Do tohoto 

správního obvodu v rámci rozšířené působnosti spadají obce Rybník, Semanín, Přívrat a 

Třebovice.  

 

V čele města stojí starosta pan Jaroslav Zedník, jehož v nepřítomnosti zastupují dva 

místostarostové a to paní Ing. Jaromíra Žáčková a pan Dobromil Keprt. Mezi další 

orgány obce patří Zastupitelstvo, které je tvořeno 27 členy různých politických stran a 

seskupení. V rámci zastupitelstva funguje několik výborů, z nichž nejvýznamnější je 

výbor kontrolní a finanční. Dalšími jsou výbory tzv. osadní. Výkonným orgánem obce 

je Rada města, která je složena ze starosty, místostarostů a dalších členů Zastupitelstva 

s celkovým počtem 9 členů. Plnění některých funkcí, souvisejících s údržbou a 

technickými službami, zabezpečují společnosti s majetkovou účastí města. Jedná se o 

Vodárenskou společnost Česká Třebová s.r.o., společnost TEZA s.r.o. a také firmu 

Ekobi s.r.o.,  zajišťující technické služby a provoz některých sportovišť.   

 

Městský Úřad v České Třebové (dále jen MěÚ) je institucí, která vykonává samosprávní 

činnost a státní správu pro  Město Česká Třebová a obce spadající do správního obvodu 

obce s rozšířenou působností. MěÚ tedy plní veškeré  funkce související s 

hospodařením města a poskytováním služeb pro občany a musí se  při své činnosti řídit 

řadou zákonů. MěÚ je tvořen kanceláří tajemníka a 10 samostatnými odbory, které mají 

na starosti např. finance, dopravu, školství, rozvoj města a řadu dalších oblastí. V rámci 

kanceláře tajemníka působí několik oddělení a také Bezpečnostní rada, nebo krizový 

štáb. 5 

 

3.2 Rozpočet Města Česká Třebová 

Návrh rozpočtu na příslušné rozpočtové období je sestavován finančním odborem MěÚ. 

Při sestavování návrhu se bere v potaz předpokládaný vývoj jednotlivých složek 

rozpočtu jak na příjmové, tak na výdajové straně. Městský rozpočet je zpravidla 

schvalován Zastupitelstvem města až po 1. lednu rozpočtového období, pro které je  
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schvalován. Z tohoto důvodu se městský rozpočet řídí rozpočtovým provizoriem až do 

doby schválení příslušného rozpočtového návrhu. Po skončení rozpočtového období si 

Město Česká Třebová, podle zákona 218/2000, o obcích, nechává přezkoumat 

hospodaření za uplynulý kalendářní rok auditorem a sestavuje tzv. závěrečný účet. 

Tento prochází schvalovací procedurou Zastupitelstva. 2 

 
 
 
 

3.2.1 Analýza příjmů 

Při sestavování  příjmové stránky rozpočtového návrhu vychází Město Česká Třebová 

z předpokládaných sum, které stanovuje s ohledem na skutečnosti, jež tyto příjmy 

ovlivňují. V případě daňových příjmů se vychází z rozpočtového určení daní na 

příslušný rok, dále se stanoví předpokládaná výše nedaňových příjmů a dotací.  

 

Analýza příjmů slouží ke zjištění struktury příjmové části městského rozpočtu, 

identifikaci složek s největším zastoupením mezi příjmy. U těchto nejvýznamnějších 

finančních zdrojů bude zkoumán jejich vývoj a stabilita během tří předchozích let. 

Příjmy jsou v městském rozpočtu rozčleněny následovně: 

 

Vodní hospodářství a životní prostředí   

třídění odpadu 

 

Školství 

Příspěvky na neinvestiční náklady MŠ s ZŠ  

Nájemné 

 

Vnitřní správa 

Policie 

Pokuty a ostatní příjmy  

 

Místní hospodářství 

Nájemné z nebytových prostor 
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Nájemné z pozemků 

Nájemné z pronájmu bytů- oblast Borek 

Ostatní příjmy 

 

Všeobecná pokladní správa  

Daňové příjmy 

Místní poplatky 

Správní poplatky  

Prodej pozemků 

Prodej ostatního majetku 

Ostatní příjmy 

Globální a účelové dotace 

Odvod z odpisů- Sociální služby 2 

 

Vedle rozpočtových zdrojů financování stojí na příjmové straně rozpočtu položka 

‚Financování‘, která v sobě zahrnuje přijaté úvěry, popřípadě zapojení přebytku 

minulých let. 

 

První tři skupiny rozpočtových příjmů (podle členění MěÚ) mají ve vztahu k celkové 

výši zanedbatelnou hodnotu a spolu s některými příjmy ze Všeobecné pokladní správy 

je lze zahrnout do příjmů nedaňových. Největší složku finančních zdrojů  představuje 

kapitola Všeobecné pokladní správy, která zahrnuje celou řadu příjmů, z nichž největší 

zastoupení mají příjmy daňové spolu s účelovými dotacemi. Členění příjmů na daňové, 

nedaňové a dotační je stanoveno pro účely této analýzy. 

 

3.2.1.1 Daňové příjmy 

Daňové příjmy tvoří nejdůležitější část celkových finančních prostředků, plynoucích do 

rozpočtu města. Jedná se o podíly na daních sdílených a o daně svěřené. Jejich výše se 

odvíjí od rozpočtového určení daní, které stanovuje podíl na daních sdílených, přičemž 

výnos z daní svěřených plyne do rozpočtu obce v plné výši. Mezi nejdůležitější faktory, 

ovlivňující velikost podílu na sdílených daních, patří velikost obce a počet jejích 
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obyvatel. Z hlediska počtu obyvatel je stanoveno 14 velikostních kategorií. Česká 

Třebová spadá do kategorie s rozmezím počtu obyvatel 10001-20000. Zákon č. 

243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, definuje klíč podle kterého se vypočítá 

procentuální podíl obcí na celostátním hrubém výnosu daní sdílených. 

 

 

Graf 1  

Poměr celkových a daňových příjmů městského rozpočtu
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Zdroj: Údaje Finančního odboru MěÚ  

 
 

Za sledovaná období se daňové příjmy pohybovaly v rozmezí 40- 55% z celkových 

rozpočtových příjmů. Údaje z roku 2008 nebyly k dispozici. Daňové příjmy představují 

pro městský rozpočet  stabilní a významný finanční zdroj.  
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Graf 2  

Zastoupení jednotlivých složek daňových příjmů za rok 
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Zdroj: Údaje Finančního odboru MěÚ   

 
Předchozí graf znázorňuje, jakým poměrem se na celkové sumě podílí jednotlivé 

daňové příjmy. Údaje jsou použity pro rok 2007, v ostatních sledovaných obdobích bylo 

uspořádání daňových příjmů obdobné. Nejvýznamnějším daňovým příjmem je daň 

z přidané hodnoty, která v roce 2007 dosahuje 40% podílu. Daň z příjmu právnických 

osob a daň z příjmů ze závislé činnosti mají na daňových příjmech rovněž důležitý 

podíl. 

 

Dalšími příjmy daňového charakteru jsou místní poplatky, jejichž výběr je plně 

v kompetenci obce. Zákon č 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů stanovuje taxativní výčet místních poplatků spolu s maximálními hodnotami 

těchto poplatků, které obce mohou na svém území vybírat. Záleží na obci jaké poplatky 

a v jaké míře bude od svých občanů vybírat. Město Česká Třebová vybírá poplatky ze 

psů, z užívání veřejného prostranství, ze vstupného, za provozovaný výherní hrací 

přístroj a z komunálních odpadů. V celkovém úhrnu tvoří všechny jmenované poplatky 

v jednotlivých letech částku okolo 10 mil Kč, jedná se tedy o příjem pravidelný a 

stabilní, nicméně nepříliš výrazný. 2 
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3.2.1.2 Nedaňové příjmy 

 
Tato skupina zahrnuje veškeré příjmy, kromě  daňových a dotačních zdrojů financování. 

V rozpočtu města je zastoupena především příjmy plynoucími z nakládání s majetkem, 

z pokut, nebo např. z třídění odpadu. Následující graf popisuje jejich vývoj ve 

sledovaných obdobích. 

 

Vysoká hodnota nedaňových příjmů v roce 2005 je zapříčiněna  prodejem majetku. 

V letech 2006 a 2007 dosahovaly nedaňové příjmy vyrovnaných hodnot a během 

sledovaných let tvořily podíl na celkových rozpočtových příjmech v hodnotách 14-22%. 

Jelikož se mezi nedaňovými příjmy nachází položky s pravidelným a stabilním 

výnosem, lze považovat nedaňové příjmy městského rozpočtu celkově za stabilní. 

Graf 3  

Nedaňové příjmy ve sledovaných obdobích
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Zdroj: Údaje Finančního odboru MěÚ   

 

3.2.1.3 Dotace 

Dotace jsou svým charakterem příjmem nedaňovým. Pro účely analýzy příjmů jsou 

vedeny samostatně a to z důvodu jejich poměrně velkého vlivu na celkovou příjmovou 

stránku rozpočtu. Během sledovaného období se dotace podílely na celkových 

rozpočtových příjmech v rozsahu 25-40%. Dotační příjmy v sobě zahrnují účelové a 

neúčelové dotace ze státního rozpočtu a také účelové dotace ze zdrojů Evropské unie. 

Všechny tyto typy dotací Město Česká Třebová ve sledovaném období čerpalo.  
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Graf 4  

Vývoj dotačních příjmů za sledovaná období
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Zdroj: Údaje Finančního odboru MěÚ   

 
 

3.2.2 Analýza výdajů 

Při sestavování výdajové stránky rozpočtu město vychází z předpokládaných investic, 

z požadavků jednotlivých odborů MěÚ a z požadavků neziskových organizací, spolků, 

občanů a jiných fyzických a právnických osob, popřípadě z predikovaných sum 

některých pravidelných výdajů.  

 

Tato analýza si klade za cíl stanovení struktury výdajové části městského rozpočtu, 

určení její nejvýznamnější položky a stanovení vývoje těchto položek během 

sledovaných období, kterými jsou, stejně jako u analýzy příjmů, roky 2005-2007. Rok 

2008 je vynechám z důvodu, že pro toto období nejsou k dispozici potřebné údaje. 

Klasifikace rozpočtových výdajů podle Finančního odboru MěÚ Česká Třebová je 

následující:  

 

 

Vodní hospodářství a životní prostředí 

 Služby zajišťované odborem živ. prostř. 

 Odpadové hospodářství 

 Služby zajišťované Ekobi s.r.o. 
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Doprava 

 Opravy a údržba komunikací 

 Čištění města a posyp komunikací 

 

Investice, údržba a opravy 

 

Školství 

 MŠ 

 ZŠ 

 Školství a mládež 

 

Kultura a sport 

 Sport a tělovýchova 

 Kulturní akce 

Vnitřní správa 

 Městská policie 

 Kancelář tajemníka 

 Správní oddělení 

 

Práce a sociální věci 

 

Místní hospodářství 

 Odbor majetku 

 Služby zajišťované Ekobi s.r.o. 

 

Výstavba 

 

Všeobecná pokladní správa  

 

Nejvýraznější rozdíly během sledovaných let vykazuje položka ‚Investice údržba a 

opravy‘, na kterou mají největší vliv investiční činnosti. V průběhu sledovaného období 
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je za nejrozsáhlejší investici v rámci investičních výdajů na území města považována 

výstavba zimního stadionu a výstavba SKI areálu. Ostatní skupiny výdajů byly během 

sledovaných let poměrně stabilní a nevykazovaly výrazné odchylky za jednotlivá 

období. Následující graf ukazuje vývoj výdajů na investice údržbu a opravy. 

Graf 5  

Výdaje na investice údržbu a opravy za sledované 
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Zdroj: Údaje Finančního odboru MěÚ    

 

3.2.3 Analýza vyrovnanosti rozpočtu 

Rozpočet může být schválen jako přebytkový, vyrovnaný, nebo deficitní. Vyrovnanost 

rozpočtu je z dlouhodobého hlediska žádoucím faktorem. Úkolem této analýzy je zjistit,  

jakým způsobem  Město Česká Třebová hospodařilo v předchozích rozpočtových 

obdobích.  

 

Město se v posledních letech věnuje rozvoji v nejrůznějších oblastech. Tento rozvoj je 

také doprovázen stavebními investicemi, které se projevují v rozpočtu města. Splátky 

úvěrů za rok 2005 se týkaly rekonstrukce krytého plaveckého bazénu a výstavby 

tělocvičny a jídelny ZŠ Nádražní.  Rozpočet za rok 2006 je zatížen splátkami úvěrů na 

rekonstrukci krytého plaveckého bazénu, výstavbu tělocvičny a jídelny ZŠ Nádražní a 

v neposlední řadě na investici v podobě SKI areálu Peklák. Struktura úvěrového zatížení 

rozpočtu pro rok 2007 doznala oproti předchozímu roku určitých změn. Přibyl úvěr na 
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výstavbu zimního stadionu a naopak došlo již k celému splacení úvěru na výstavbu SKI 

areálu. V roce 2008 byly spláceny stejné úvěry jako v předešlém roce. 

 

Graf 6 

Stav nesplacených přijatých půjček a úvěrů k 31.12.
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  Zdroj: Údaje Finančního odboru MěÚ  

 

Z předchozího grafu je zřejmé, že je městský rozpočet  v posledních letech pravidelně  

zatížen splátkami úvěrů, které se týkají výstavby realizované Městem Česká Třebová. 

V roce 2009 byla zahájena výstavba Multifunkčního dopravního terminálu, který bude 

částečně financován z přijatého úvěru. Město také  do budoucna plánuje pokračovat 

v investiční činnosti. Tyto skutečnosti nasvědčují tomu, že se zatížení městského 

rozpočtu úvěrovými prostředky v budoucnu výrazně nezmenší, spíše naopak. 

 

tabulka 3 

Schválené rozpočty a jejich plnění v tis. Kč. 

       

 Schválené Skutečné plnění 

Rok Příjmy Výdaje Saldo Příjmy Výdaje Saldo 

2005 287 294,00 298 597,00 -11 303,00 296 515,40 285 020,00 11 495,40

2006 261 157,40 329 553,80 -68 396,40 262 587,80 314 445,10 -51 857,30

2007 322 914,00 371 456,00 -48 542,00 304 069,00 335 958,70 -31 889,70

Zdroj: Údaje Finančního odboru MěÚ   
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Předchozí tabulka znázorňuje informace o rozpočtu za sledované období. V každém 

roce byl rozpočet schválen jako deficitní, přičemž skutečné plnění vykazovalo kladný 

rozdíl mezi příjmy a výdaji v letech 2006 a 2007. V roce 2005 město hospodařilo 

s kladným přebytkem, ačkoliv byl rozpočet schválen jako deficitní. Dělo se tak 

z důvodu neuskutečnění některých plánovaných výdajů a jejich přesunu do dalšího 

roku. V příslušných letech byl deficit financován za pomocí úvěrů a zapojením přebytku 

minulých let. Deficitní hospodaření souvisí s investiční činností města a potřebou tuto 

činnost financovat pomocí návratných finančních výpomocí. Do budoucna se 

předpokládá obdobný trend, zejména z důvodu přijetí poměrně vysokého úvěru na 

výstavbu multifunkčního dopravního terminálu. 

 

3.3 Shrnutí 

Návrh rozpočtu na příslušné rozpočtové období je sestavován finančním odborem MěÚ. 

Při sestavování návrhu se bere v potaz předpokládaný vývoj jednotlivých složek 

rozpočtu jak na příjmové, tak na výdajové straně. Město Česká Třebová nechává podle 

zákona 218/2000, o obcích, přezkoumat auditorem hospodaření za uplynulý kalendářní 

rok a sestavuje tzv. závěrečný účet. Tento prochází schvalovací procedurou 

Zastupitelstva. Při sestavování  příjmové stránky rozpočtového návrhu vychází Město 

Česká Třebová z předpokládaných sum, které stanovuje s ohledem na skutečnosti, jež 

tyto příjmy ovlivňují. V případě daňových příjmů se vychází z rozpočtového určení daní 

na příslušný rok, dále se stanoví předpokládaná výše nedaňových příjmů a dotací. Vedle 

rozpočtových zdrojů financování stojí na příjmové straně rozpočtu položka 

‚Financování‘, která v sobě zahrnuje přijaté úvěry, popřípadě zapojení přebytku 

minulých let. Daňové příjmy představují pro městský rozpočet  stabilní a významný 

finanční zdroj, jejich podíl na celkových rozpočtových příjmech je zhruba 40- 55%. 

Nejvýznamnějším daňovým příjmem je daň z přidané hodnoty. Místní poplatky mají 

v rozpočtových příjmech pravidelný a stabilní podíl, nicméně jejich výše není příliš 

výrazná. Nedaňové příjmy se na celkových příjmech za sledované období podílely 14-

22%. V rozpočtu města je tato skupina zastoupena především příjmy plynoucími 

z nakládání s majetkem, z pokut, nebo např. z třídění odpadu. Během sledovaného 

období se dotace podílely na celkových rozpočtových příjmech v rozsahu 25-40%. Při 

sestavování výdajové stránky rozpočtu město vychází z předpokládaných investic, 
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z požadavků jednotlivých odborů MěÚ a z požadavků neziskových organizací, spolků, 

občanů a jiných fyzických a právnických osob, popřípadě z predikovaných sum 

některých pravidelných výdajů. Za sledované období mělo Město Česká Třebová 

nevyšší výdaje na investiční výstavbu, konkrétně na zimní stadion, nebo SKI areál. 

Kromě účelových dotací na výdaje, pro něž byly přiděleny, neexistuje mezi 

rozpočtovými příjmy a výdaji účelová vázanost. Rozpočet obce může být schválen jako 

přebytkový, vyrovnaný, nebo deficitní. V každém roce, během sledovaných let, byl 

rozpočet schválen jako deficitní. Deficit byl financován za pomocí úvěrů a zapojením 

přebytku minulých let. Deficitní hospodaření souvisí s investiční činností města a 

potřebou tuto činnost financovat pomocí návratných finančních výpomocí. Do 

budoucna se předpokládá obdobný trend, zejména z důvodu přijetí poměrně vysokého 

úvěru na výstavbu multifunkčního dopravního terminálu. 
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4 Analýza financování obecních projektů  

Předmětem této analýzy je porovnání možných zdrojů finančních prostředků pro 

realizaci obecních projektů a dále také rozbor konkrétních způsobu financování 

investičních projektů Městem Česká Třebová. 

 

4.1 Analýza možností financování projektů obcemi    

Pro realizaci svých projektů hledají obce vždy vhodné zdroje financování, které 

odpovídají charakteru projektu a současným možnostem obce. Zároveň potřebují 

stanovit vhodnou strukturu finančních zdrojů těchto projektů.V této sekci bude 

provedena analýza nejobvyklejších způsobů financování, jichž obce využívají při 

realizaci investičních projektů,  a určení jejich výhod a nevýhod. 

 

 

4.1.1 Dotace 

Dotace představují pro obce významné finanční prostředky, pomocí kterých mohou 

financovat svoji investiční činnost. V poslední době se staly dotace oblíbeným zdrojem 

financí pro obecní projekty. V současné době mohou obce využívat dotační programy 

Evropské unie, nebo žádat o dotace ze státního rozpočtu České republiky.  

 

Výhody 

 Možnost obcí realizovat projekty, na které by jinak neměly dostatek finančních 

prostředků. 

 Bezrizikový zdroj financování, v případě dodržení podmínek čerpání dotací. 

 Nenávratná finanční výpomoc od poskytovatele. Není tedy povinností obce 

obdrženou dotaci vrátit, samozřejmě zase při dodržení podmínek čerpání.  

 

Nevýhody 

 Rozsah projektů, na které je možné dotační prostředky použít, je omezený. 

 Jedná se o zdroj financování, který pokrývá náklady projektu zpravidla jen 

z části. 
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 Čerpání dotace je vázáno na kladné stanovisko o jejím přidělení příslušnou 

institucí. 

 Administrativní náročnost související s procesem žádání o dotaci. 

 U rozsáhlejších projektů se jedná o finanční náročnost zpracování žádosti o 

dotaci, z tohoto důvodu jsou např. malé obce znevýhodněny, neboť nedisponují 

takovými finančními prostředky jako obce většího typu a nemohou si tak dovolit 

na zpracování žádosti spolupracovat s poradenskými subjekty. 

 Potencionální možnost ztráty nároku na dotaci, v případě nedodržení podmínek 

jejího čerpání. 

 Nutnost financování projektu během jeho realizace jinými prostředky, neboť 

dotace bývají převáděny žadateli až po dokončení projektu. 

 

 

4.1.2 Návratné finanční výpomoci 

Obce mohou také využít možnosti vypůjčení finančních prostředků pro realizaci 

projektů . Jedná se o způsob velmi častý a hojně užívaný. Nejčastěji obce využívají tuto 

variantu ve formě přijatých úvěrů. Poskytováním úvěrů se v dnešní době zabývá velká 

řada finančních institucí, z toho plyne také jejich dostupnost a široká škála.  

 

Výhody 

 Snadno dostupná metoda financování. 

 Možnost přizpůsobit konkrétním požadavkům, například v oblasti  doby 

splácení, výše splátek,  odkladu splácení, formy úročení atd. 

 Poměrně rychlá dostupnost finančních prostředků. 

 Tuto formu financování lze využít na celý projekt, nebo na jeho část. 

 

Nevýhody 

 Ve většině případů nutnost ručení, nejčastěji majetkem. 

 Riziko ztráty předmětu ručení v případě platební neschopnosti. 

 Nevýhoda v podobě úrokového zatížení, které zvyšuje náklady na projekt. 

 Administrativní náročnost  při vyřizování žádosti o úvěr. 
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V oblasti návratných finančních výpomocí lze využít ještě například emisi komunálních 

obligací, která je využívána spíše obcemi většího územního rozsahu. Nevýhoda spočívá 

ve finanční náročnosti emise cenných papírů, a proto je vhodná spíše ke krytí 

nákladnějších investic. 

4.1.3 Financování z obecního rozpočtu 

Pokrýt investiční výdaje je možné také prostřednictvím obecního rozpočtu. Rozsah 

investic, který je možné takto financovat, se odvíjí od velikosti obce a od jejího 

hospodaření. Rozsáhlejší investiční projekty budou tedy snáze, pomocí rozpočtu, 

financovat obce disponující většími prostředky na příjmové straně rozpočtu.  

 

Výhody 

 Nižší náklady na investice, oproti financování z cizích zdrojů, které jsou 

zpravidla zatíženy náklady v podobě úroků z přijatých prostředků. 

 Odpadají rizika spojená s financováním z cizích zdrojů. 

 

Nevýhody 

 Omezení výdajů na ostatní položky obecního rozpočtu. 

 Omezení realizace ostatních investičních projektů. 

 

 

 

4.1.4 Public Private Partnership 

Tento pojem vyjadřuje spolupráci veřejného a soukromého sektoru, jejímž cílem je 

výstavba, renovace, údržba nebo správa veřejné infrastruktury, či poskytování 

veřejných služeb. Důležité je zdůraznit, že se obvykle jedná o spolupráci na realizaci 

veřejných projektů a služeb. Nejedná se tedy o způsob financování, který by se dal 

aplikovat na projekt jakéhokoliv druhu. 
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Výhody 

 Mobilizace soukromého kapitálu, respektive zapojení soukromého kapitálu, 

který řeší problém v podobě nedostatku finančních prostředků na realizaci 

projektů. 

 Rychlejší realizace v podobě přenesení zodpovědnosti za vypracování projektu 

na soukromý sektor. 

 Přilákání většího počtu zájemců o realizaci projektu. 

 

 

Nevýhody 

 Konflikt kvality a zisku, možnost snížení nákladů na projekt ze strany 

soukromého sektoru, jež bude mít za následek sníženou kvalitu služeb pro 

koncového zákazníka. 

 Omezená dispozice s majetkem 6 

 

Obce mohou využít také kombinaci některých výše uvedených forem financování pro 

realizaci svých projektů. 

 

 

4.2 Analýza financování projektů Městem Česká Třebová 

V této části bude analyzováno, jakým způsobem město financuje svou investiční 

činnost. Účelem analýzy je zjistit, z jakých zdrojů Město Česká Třebová získává 

prostředky na své projekty. Analýza bude provedena na projektech realizovaných 

v horizontu 5 let.  

 

Tabulka na následující straně popisuje formy financování jednotlivých projektů. Město 

se pro financování projektů snaží využívat dotační zdroje v maximální možné  míře tak, 

aby finanční účast města na realizaci projektu byla co nejmenší. Pomocí úvěrů město 

financuje projekty velkého rozsahu, které by nebylo možné pokrýt z rozpočtových 
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zdrojů. Náklady na projekty menšího rozsahu, nepřesahujících 20 mil Kč., hradí Město 

Česká Třebová z rozpočtových zdrojů. 

 

 

 
tabulka 4 

zdroje použité při financování 

název projektu rok ukončení  dotace  úvěr
rozpočtové 

zdroje města 
ostatní finanční zdroje celkové náklady 

Zimní stadion - 
všechny etapy 
dohromady 

2007 ANO ANO NE NE 
108 818 816,- Kč vč. 

DPH 

SKI areál Peklák 2008 ANO ANO ANO Dotace- Pardubický kraj 
41 678 869,- Kč vč. 

DPH  

Rekonstrukce Malé 
scény 

2006 NE NE ANO NE 
14 998 816,- Kč vč. 

DPH 

Rekonstrukce ZŠ 
Nádražní - s 
tělocvičnou 

2004 ANO ANO NE NE 
38 278 000,- Kč vč. 

DPH 

MKDS - všechny 
etapy dohromady 

2005-2008 ANO NE  ANO NE 
5 522 476,- Kč vč. 

DPH 

Osvětlené lyž. 
okruhy Peklák + 
Kozlov 

rozpracováno 

Multifunkční 
dopravní terminál 
Bezruč. Nám. 

2010 ANO ANO ANO  NE 
327 060 537,- Kč vč. 

DPH 

Rekonstrukce ZŠ 
Ústecká - s 
kotelnou 

2008 ANO NE ANO NE 
5 659 996,- Kč vč. 

DPH 

Výstavba OS 
Kateřinská - posl. 
etapa 

2008 NE NE ANO NE 
5 541 193,- Kč vč. 

DPH  

Rekonstrukce chal. 
Maxe Švabinského 

2006 ANO NE ANO Dotace- Pardubický kraj 
2 673 300,- Kč vč. 

DPH 

 

Zdroj: Údaje Investičního odboru MěÚ 
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5 Projekt a jeho financování 

 

5.1 Informace o projektu 

Jedná se o výstavbu infrastruktury a přípravu parcel pro rodinné domy v okrajové části 

České Třebové. Jediným investorem je Město Česká Třebová. Projekt počítá 

s výstavbou 36 parcel o celkové rozloze 38.823,81 m2 . Komunikační plochy jsou o 

celkové ploše 8.350,0 m2. Odhadovaná doba výstavby je 5 měsíců. 

 

5.1.1 Předběžné náklady 

Vyčíslení předběžných nákladů uvádí následující tabulka. Jedná se o přibližnou hodnotu 

nákladů. Město Česká Třebová se v případě realizace projektu musí řídit  zákonem č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Podle této právní úpravy je povinností obce při 

realizaci investice tohoto typu provést výběrové řízení, pokud hodnota projektu 

přesahuje 2 mil. Kč13. Předpokládaná výše nákladů, stanovená v této sekci, se tedy 

může odlišovat od cenové nabídky vítěze výběrového řízení na realizaci projektu. 

Rovněž nejsou zařazeny náklady spojené  s financováním projektu z cizích zdrojů apod. 

 

 

tabulka 5 

Položka Nákladová cena v kč. 

Veřejné osvětlení 982 069 

Elektroměrové skříně 301 475 

El. přípojky 150 000 

Plynovod a plynovodní přípojky 1 234 421 

Vodovod 2 754 352 

Kanalizace  4 027 743 

Komunikace – obytná zóna 9 521 089 

Cena celkem 18 971 149 

Zdroj: Údaje Investičního odboru MěÚ  
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5.1.2 Předběžné výnosy 

Předběžný odhad výnosnosti projektu vychází z prodejní ceny za m2. Tato cena byla 

stanovena na  550 Kč/m2. Jelikož se předpokládá převis poptávky po zainvestovaných 

pozemcích nad její nabídkou, město hodlá v takovém případě přistoupit k prodeji 

pozemků formou veřejné dražby. Veřejná dražba by výnosnost výrazným způsobem 

zvýšila. U obdobného projektu, který město realizovalo v minulosti se průměrná cena za  

m2 ve veřejné dražbě pohybovala kolem 970 Kč./m2 Pokud by prodejní cena parcel 

zůstala na hodnotě 550 Kč/m2, pak by prodej z těchto pozemků činil celkem 21 353 096 

Kč, tato hodnota se tedy může brát jako nejnižší možná. S ohledem na očekávaný 

prodej prostřednictvím veřejné dražby lze předpokládat výnos z prodeje vyšší než 

nejnižší možný. Celkové náklady na investici nelze dopředu stanovit, jejich výše by se 

odvíjela od cenové nabídky vyhotovitele, formě financování a dalších nákladů 

spojených s realizací projektu a následným prodejem pozemků. 

 

5.1.3 Dotace na výstavbu infrastruktury 

 

Město Česká Třebová může pro realizaci projektu využít dotaci Ministerstva pro místní 

rozvoj v rámci programu ‚Podpora výstavby technické infrastruktury‘. Cílem tohoto 

programu je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu 

bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. 

 

5.1.3.1 Charakter a výše dotace 

Dotační podpora je poskytována obcím jako účelová investiční dotace na realizaci 

vybraných akcí a na výstavbu technické infrastruktury. Maximální výše dotace je 50 tis. 

Kč na jeden byt následně postavený na zainvestovaném pozemku. 

 

5.1.3.2 Podmínky pro poskytnutí dotace 

a) Žádost o dotaci je podána na Ministerstvo pro místní rozvoj v termínu stanoveném 

správcem programu; 

b) žádost o dotaci splňuje všechny základní povinné náležitosti žádosti;  
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c) obec, na jejímž území bude provedena výstavba technické infrastruktury a následná 

výstavba příslušného počtu bytů, bude výstavbu technické infrastruktury výlučně 

financovat a realizovat; finanční prostředky na výstavbu technické infrastruktury 

obec nesdruží s žádnou fyzickou nebo právnickou osobou s výjimkou jiné obce; 

d) pozemek, na kterém bude provedena výstavba technické infrastruktury, je ve 

vlastnictví obce a na pozemku nevázne zástavní právo ve prospěch třetí osoby, nebo 

je vztah k pozemku zajištěn smlouvou mezi obcí a vlastníkem pozemku ve vztahu k 

budoucí technické infrastruktuře; 

e) obec má na výstavbu technické infrastruktury vydaný platný doklad o povolení 

stavby  dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a  stavebním řádu v platném 

znění; 

f) obec nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu 

ke státnímu rozpočtu, nebo ke státním fondům; to platí i pro obec, která sdruží 

finanční prostředky podle písm. c);  

g) obec má zdůvodněnou potřebnost výstavby technické infrastruktury; to platí i pro 

obec, která sdruží finanční prostředky podle písm. c); 

h) obec doloží zdroje financování výstavby technické infrastruktury; 

i) na pozemky, které jsou předmětem dotace, nebyla poskytnuta dotace na výstavbu 

nájemního bytu na nezainvestovaném území podle zvláštního právního předpisu, 

nebo na výstavbu nájemního bytu na nezainvestovaném území pro příjmově 

vymezené osoby podle zvláštního právního předpisu;  

j) dotaci nelze poskytnout na akci ukončenou před datem vydání Pokynu k nastavení 

rozpočtového limitu; 

k) dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle 

pravidla ‚de minimis‘. 

 

5.1.3.3 Podmínky, za nichž je možné dotaci použít 

 

a) Příjemce dotace je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající ze znění textu 

programu "Podpora výstavby technické infrastruktury pro příslušný rok "; 
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b) příjemce dotace je povinen akci realizovat v souladu s doklady předloženými se 

žádostí o poskytnutí dotace a v souladu s posledním vydaným "Rozhodnutím o 

poskytnutí dotace" a zároveň v souladu s obecně závaznými předpisy; 

c) stavební práce budou zahájeny do konce příslušného roku, kdy je dotace přidělena; 

d) na zainvestované rozvojové ploše pro bydlení bude postaven příslušný počet bytů 

(výstavba bytů a technické infrastruktury může probíhat současně), za splnění této 

podmínky odpovídá obec;  

e) termín ukončení realizace stavby technické infrastruktury stanovený v Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace (dále Rozhodnutí) je stanoven  nejpozději do 3 let od data vydání 

tohoto Rozhodnutí (termín ukončení realizace akce znamená  předání díla, který 

účastník programu doloží předávacím protokolem); 

f) do 10 let od ukončení výstavby technické infrastruktury bude ukončena následná 

výstavba bytových jednotek. Ukončení výstavby znamená v souladu se zákonem  

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, že stavba je 

schopna samostatného užívání: 

 na základě kolaudačního souhlasu u staveb, na které bylo vydáno stavební 

povolení; 

 na základě oznámení stavebnímu úřadu u ohlášených staveb;  

g) faktury za provedené práce a dodávky zhotovitele výstavby, na které byla 

poskytnuta dotace, jsou hrazeny z účtu, který si příjemce dotace otevře u UniCredit 

Bank; 

h) výše vlastních finančních prostředků obce, která pokrývá dofinancování celkových 

nákladů akce k dotaci o maximální výši 50 tis. Kč na následně vybudovanou 

bytovou jednotku, není v  Rozhodnutí závazná; 

i) ve zvlášť odůvodněných případech může ministr pro místní rozvoj udělit výjimku 

z podmínek programu. 

 

Žadatel o dotaci je povinen přiložit k žádosti náležité podklady a řídit se stanoveným 

postupem. Ministerstvo může vykonat kontrolu plnění dodržování podmínek poskytnutí 

a použití dotace a to od podání žádosti. 9 
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5.2 Návrhy financování projektu 

 

5.2.1 Financování za pomocí rozpočtu a dotace 

Navržený způsob financování vychází z kombinace účelové dotace a prostředků 

městského rozpočtu. Použití dotace je vhodný způsob pro snížení výdajů, na realizaci 

projektu, poskytnutých z městského rozpočtu. Maximální hodnota dotace Ministerstva 

pro místní rozvoj na tento projekt činí 1 800 000 Kč. Přidělení dotace a její výše je plně 

v kompetenci příslušných orgánů ministerstva a nelze ji tedy charakterizovat jako jistý 

zdroj. V případě, že by dotace byla přidělena v plné výši, pak by její podíl na celkových 

odhadovaných nákladech činil zhruba 9,5 %, zbylá část by byla hrazena z městského 

rozpočtu. Vzhledem k neexistující účelové vazbě mezi rozpočtovými příjmy a výdaji 

(kromě účelových dotací) a vzhledem ke stabilitě rozpočtových příjmů myslím, že je 

město schopné realizovat tento projekt pomocí rozpočtových prostředků. Analýza 

financování městských projektů toto tvrzení dokládá, protože projekty obdobných 

nákladů byly uskutečňovány pouze za pomoci finančních prostředků městského 

rozpočtu.  

 

Výnosy z prodeje zainvestovaných pozemků by v tomto případě převýšily náklady na 

ně vynaložené. Při výpočtu jsem vycházel z předpokládaných nákladů a nejnižší 

prodejní ceny za m2. Náklady v tomto případě činí 18 971 149 Kč a výnosy částku 21 

353 096 Kč. V případě výnosů se očekává suma vyšší a to z důvodu předpokládaného 

převisu poptávky po parcelách nad nabídkou a následného prodeje pozemků 

prostřednictvím veřejné dražby. Přesná hodnota nákladů se bude odvíjet od konkrétních 

nabídek zhotovitelů, přihlášených do výběrového řízení. V případě, že by nedošlo 

k přidělení dotace na realizaci projektu, tak bych doporučil i přesto projekt financovat 

z městského rozpočtu, jelikož výše dotace nepředstavuje významný procentní podíl na 

celkových nákladech a také proto, že se předpokládá, i při minimální prodejní ceně, 

převis výnosů nad náklady projektu. 
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5.2.2 Financování prostřednictvím úvěru a dotace 

Protože žadatel o dotaci musí prokázat, jakým způsobem pokryje náklady projektu, volil 

jsem  variantu financování prostřednictvím úvěru, který je, pro projekt tohoto rozsahu, 

optimální návratnou finanční výpomocí. Stanovit, který konkrétní úvěrový produkt bude 

využit není možné vzhledem ke skutečnosti, že se město v tomto případě musí řídit  

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Úvěrový produkt by tedy byl 

stanoven na základě výběrového řízení mezi přihlášenými finančními institucemi.  

 

Pro stanovení odhadované  výnosnosti této varianty vycházím ze stejných nákladů jako 

v předchozím případě, avšak doplněných úrokovým zatížením z důvodu přijetí úvěru. 

Výnosy jsou stanoveny stejně jako u varianty financování pomocí rozpočtu. Úrokovou 

míru investičních účelových úvěrů si banky stanovují samy. Může být fixní či 

pohyblivá. Její výše se zpravidla skládá ze dvou částí, přičemž její první část se často 

odvíjí od mezibankovní úrokové sazby PRIBOR10. Tato mezibankovní sazba může 

být určena pro časové intervaly v řádech dnů, popřípadě měsíců. Druhou část úrokové 

míry si stanovují banky individuálně na základě vlastních kritérií. Mezi tato nejčastější 

kritéria patří důvěryhodnost klienta, nebo např. zda-li je již klientem toho daného 

finančního ústavu. Pro účely stanovení úrokového zatížení jsem vycházel z úrokové 

míry 4,24%, která se sestává z mezibankovní úrokové míry PRIBOR 6m a přirážky 

1,6%. Tato úroková míra byla stanovena na základě vítězné nabídky pro poskytnutí 

obdobného úvěru Městu Česká Třebová. V případě, že by byl přijat úvěr v hodnotě 19 

000 000 Kč by úroky představovaly částku 805 600 Kč. Jedná se pouze o odhadované 

částky, jejich skutečná výše by se odvíjela cenových nabídek v rámci výběrového řízení 

na zhotovitele a poskytovatele úvěru. Je tedy zřejmé, že i v tomto případě, by přibližné 

náklady nedosahovaly hodnoty minimálních odhadovaných výnosů z realizace projektu, 

a to i v případě, že by nedošlo k přidělení dotace. 

 

 

5.2.3 Porovnání variant financování 

Obě varianty počítají s financováním prostřednictvím dotace Ministerstva pro místní 

rozvoj, přičemž se liší ve způsobu financování převážné části celkových nákladů. První 
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z variant zajišťuje vetší výnosnost, a to  i v případě nepřidělení dotace.Druhá 

z navrhovaných variant počítá s přijetím úvěru. Náklady projektu by tedy, v tomto 

případě,  byly zatíženy úroky plynoucími z přijetí úvěru. Tento fakt by vedl ke snížení 

výnosnosti projektu.   

 

Rozhodl jsem se tedy stanovit jako prioritní, metodu financování za pomocí rozpočtu a 

dotace. Financování prostřednictvím úvěru  bych doporučoval u projektů většího 

rozsahu, přijetí úvěru pro realizaci tohoto projektu mi přijde nevýhodné. Úvěr bych 

doporučil v případě, že by město nebylo schopné financovat celou částku z rozpočtu a i 

přesto by mělo zájem na realizaci projektu. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo stanovit optimální strukturu zdrojů potřebných pro financování 

investičního záměru Města Česká Třebová. Při řešení zadaného úkolu jsem vycházel 

z analýzy městského rozpočtu a analýzy, jež zkoumá z jakých zdrojů Město Česká 

Třebová financuje svou investiční činnost. Z rozpočtové analýzy vyplývá, že rozpočet je 

pravidelně sestavován jako deficitní. Tento trend souvisí s poměrně rozsáhlou investiční 

výstavbou, které se město v poslední době věnuje. Rozpočtový deficit je kryt úvěry, 

nebo přebytky min. let. Úvěrové zatížení rozpočtu má ,během posledních několika let, 

vyrovnanou tendenci. Příjmová stránka městského rozpočtu vykazuje stabilní charakter. 

Nejvýznamnějším zástupcem rozpočtových příjmů města je podíl na celostátním výnosu 

sdílených daní a výnos z daní svěřených. Výdajová stránka je nejvíce ovlivněna 

investičními výdaji, které  jsou v posledních letech reprezentovány především 

výstavbou sportovních, kulturních a jiných zařízení sloužícím občanům města. Účelová 

vázanost mezi příjmovou a výdajovou stranou rozpočtu existuje pouze v případě 

účelových investic. 

 

Analýza financování jednotlivých projektů napověděla, že se město pro financování 

projektů snaží využívat dotační zdroje v maximální možné míře tak, aby jeho finanční 

účast  na realizaci projektu byla co nejmenší. Pomocí úvěrů město financuje projekty 

velkého rozsahu, které by nebylo možné pokrýt z rozpočtových zdrojů. Náklady na 

projekty menšího rozsahu, nepřesahujících 20 mil Kč., hradí Město Česká Třebová 

z rozpočtových zdrojů. 

 

Za nejvhodnější strukturu finančních zdrojů pro realizaci výstavby parcel pro rodinné 

bydlení jsem zvolil kombinaci dotace Ministerstva pro místní rozvoj a rozpočtových 

prostředků. Alternativní návrh vychází z nemožnosti realizace projektu z rozpočtových 

zdrojů. Jeho podstatou je úvěrový produkt stanovený na základě výběrového řízení. I 

v tomto případě bych doporučil využít jako jeden ze zdrojů dotaci poskytovanou 

v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj. 
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Příloha č. 1 
 
 

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Tomáš FRIŠ 
Lidická 404, 560 02 Česká Třebová, tel. 465 325 864, 737 482 580 

 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

Studie zastavitelnosti území - lokalita RUDOLTIČKY, 

Česká Třebová 
 
 
Investor: Město Česká Třebová 

 

Jedná se o prověření zastavitelnosti území, které je určeno územním plánem jako 

lokalita pro výstavbu rodinných domků. 

 

Lokalita se nachází na východní straně zastavěného území Města Česká Třebová. 

Území má půdorysný tvar trojúhelníka. Ze strany SZ je území ohraničeno 

českotřebovským hřbitovem s krematoriem a zahradnictvím, ze strany JZ hranicemi 

parcel stávající zástavby rodinných domků. Hranice na SV je dána hranicí 

zastavitelnosti určenou v územním plánu z důvodů plánovaných staveb silnice R35 a 

průplavu Labe-Odra-Dunaj. Pozemky jsou dnes zemědělskou půdou a jsou využívány 

jako pastviny a louky. Území je rovinaté s trvalým mírným sklonem k JZ. 

 

Oproti územnímu plánu byl rozsah lokality ve studii rozšířen o území zastavěné 

objektem bývalé drůbežárny. Objekt je na JZ řešené lokality. Dnes je ve špatném 

technickém stavu a je částečně využíván jako sklady. 

 

Majetkové poměry v lokalitě nebyly ve studii řešeny. Při okrajích lokality se nachází 

nadzemní vedení VN. Ochranná pásma byla při řešení zástavby respektována. Rovněž 

bylo respektováno ochranné pásmo hřbitova (50,0m). 

 

Je navrženo celkem 36 parcel pro výstavbu rodinných domů. Velikost většiny parcel je 

přibližně stejná, okolo 1.000,0 m2. Šíře parcel byla zvolena 30,0, respektive 34,0m z 

 



 

důvodu možnosti umístění dnes požadovaných domů o větší půdorysné ploše. Většina 

parcel je navržena tak, aby bylo možno dům umístit na severovýchodní části parcely. 

 

Celá lokalita byla rozdělena na lichoběžníkové plochy. Komunikace - ulice, či obytné 

zóny jsou zokruhovány ve tvaru těchto lichoběžníků a parcely rodinných domů jsou 

rozmístěny po obou stranách těchto komunikací. Lokalita je tedy řešena klasicky jako 

„zástavba v ulicích“. 

 

Přístup do lokality je možný pouze místními komunikacemi navazujícími na silnici v 

ulici Lidická (směr na Skuhrov). V případě provedení uvažované zástavby bude nutné v 

oblasti mezi ulicí Lidickou a ulicí V Úvoze vyřešit rozšíření některých komunikací a 

úpravu pro jednosměrný provoz. Komunikace ve vlastní navrhované zóně jsou navrženy 

jako komunikační prostory široké 10,0 (resp. místy 8,0m). V tomto prostoru je možné 

umístit klasickou místní obslužnou komunikaci obousměrnou o praktické šířce 5,5m s 

chodníkem po jedné, či obou stranách, nebo zklidněnou komunikaci – obytnou zónu. 

Navržené komunikace navazují na stávající místní komunikace asfaltové a respektují 

stávající cesty pro pěší ( cyklisty i běžkaře) na Studenou Hůru a do Rybníka. Ve studii 

jsou navrženy i cesty pro pěší navazující na stávající cesty a také místa pro vysázení 

ochranné a oddělující zeleně. Zástavbu rodinnými domy lze řešit po etapách. 

 

V lokalitě je navrženo 36 parcel o celkové ploše 38.823,81m2. Komunikační prostory 

uvnitř zóny jsou o celkové ploše cca 8.350,0 m2. Pro výstavu rodinných domů bude 

stanovena uliční čára. Je dána vzdáleností 5,0m od hranice pozemku s komunikačním 

prostorem zóny. S ohledem na stávající zástavbu v okolních ulicích ( Na Slunečné, 

Polní, v Zahrádkách, Jižní), která je řešena velmi stroze a unifikovaně vyhlížejícími 

dvojdomky a řadovými domky s plochými střechami, se nabízí otázka k podobnému 

regulování i této nové zástavby. Pokročilý vývoj v oblasti stavebních materiálů 

umožňuje dnes stavbu kvalitních plochých střech. Přesto vše se domnívám, že 

doporučení, či nařízení formou regulativů k výstavbě objektů s plochou střechou není 

vhodné. 

 

 

 



 

Doporučuji tyto regulativy v nové zóně: 

- uliční čára, 

- vzájemné odstupy domů dané zákonem (vyhláškou), 

- výška zástavby jedno podlaží + vestavěné podkroví, 

- střechy sedlové, valbové, mansardové, případně stanové o minimálním sklonu 

  30 stupňů, 

- garáže pouze jako součást novostavby, případně jeden architektonický 

  celek, 

- hlavní domovní vstup a vjezd do garáží ze strany domu kde je okap, 

- zástavba na parcele by neměla přesáhnou 1/4 plochy parcely, 

- oplocení do ulice bude u všech objektů stejné, či obdobné se zděnou podezdívkou, 

sloupky a   dřevěnou, případně kovovou výplní. Návrh oplocení by měl být součástí 

projektu na výstavbu infrastruktury. 

 

K diskuzi nabízím možnost nařízení likvidace alespoň části dešťových vod na vlastní 

parcele, což je běžnou podmínkou nové výstavby např. v Praze. Je navrhována výstavba 

rybníčků, koupadel a zásobníkových nádrží. 

 

V únoru 2006 

Ing. Tomáš FRIŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Příloha č. 2 
 

Městský úřad   Kancelář tajemníka:  Oddělení informatiky 
 Oddělení personální a mzdové 
 Oddělení provozní 
 Oddělení správních činností 
 Oddělení vnitřní správy 
 Sekretariát 

   Odbor dopravy a silničního hospodářství 
 Odbor finanční 
 Odbor majetku města 

 

   Odbor právní:  Oddělení pro přestupky 
   Odbor rozvoje města a investic  
   Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  Oddělení dávek a služeb sociální péče 

 Oddělení sociálně právní ochrany dětí 
  Odbor školství, kultury a tělovýchovy 

 Odbor výstavby 
 Odbor živnostenský 
 Odbor životního prostředí 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ceska-trebova.cz/mu/
http://www.ceska-trebova.cz/mu/m_odbory/kan_tajemnika/
http://www.ceska-trebova.cz/mu/m_odbory/kan_tajemnika/informatika/
http://www.ceska-trebova.cz/mu/m_odbory/kan_tajemnika/pers_odd_a_mzdy/
http://www.ceska-trebova.cz/mu/m_odbory/kan_tajemnika/provozni/
http://www.ceska-trebova.cz/mu/m_odbory/kan_tajemnika/odd_spravnich_cinnosti/
http://www.ceska-trebova.cz/mu/m_odbory/kan_tajemnika/odd_vnitrni_spravy/
http://www.ceska-trebova.cz/mu/m_odbory/kan_tajemnika/servis/
http://www.ceska-trebova.cz/mu/m_odbory/doprava_silnicni_hosp/
http://www.ceska-trebova.cz/mu/m_odbory/financni_odbor/
http://www.ceska-trebova.cz/mu/m_odbory/majetek_mesta/
http://www.ceska-trebova.cz/mu/m_odbory/pravni_odbor/
http://www.ceska-trebova.cz/mu/m_odbory/pravni_odbor/odd_pro_prestupky/
http://www.ceska-trebova.cz/mu/m_odbory/rozvoj_mest_investic/
http://www.ceska-trebova.cz/mu/m_odbory/soc_veci/
http://www.ceska-trebova.cz/mu/m_odbory/soc_veci/
http://www.ceska-trebova.cz/mu/m_odbory/soc_veci/
http://www.ceska-trebova.cz/mu/m_odbory/skolstvi_telovych_kultura/
http://www.ceska-trebova.cz/mu/m_odbory/vystavba/
http://www.ceska-trebova.cz/mu/m_odbory/ziv_odbor/
http://www.ceska-trebova.cz/mu/m_odbory/odb_ziv_prostredi/


 

Příloha č.3 
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