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Úvod 

Předložená bakalářská práce se zabývá hospodařením měst a obcí. Rozpočet je 

hlavním nástrojem jejich finančního hospodaření. Je nutné, aby vyjadřoval všechny 

vnější i vnitřní finanční vztahy, které města a obce mají. Vnější vztahy můžeme rozlišit 

podle toho, ke kterému subjektu se vztahují - ke státu, k ostatním městům a obcím, 

k právnickým osobám, které obec sama založila nebo zřídila, k ostatním právnickým 

osobám a k fyzickým osobám zejména občanům města nebo obce.  

Mezi tzv. univerzální zásady, které mají platnost pro celou soustavu veřejných 

rozpočtů patří úsilí o dosažení maximálních příjmů a optimální využívání a úspornost 

při vynakládání výdajů, vyrovnaný rozpočet tj. rovnost mezi příjmy a výdaji v daném 

časovém úseku, povinné provádění změn schváleného rozpočtu formou rozpočtových 

opatření, vymezení odpovědnosti za rozpočtové hospodaření a v neposlední řadě  

i účelové vynakládání rozpočtových prostředků. 

Cílem této práce je komplexně analyzovat nejdůležitější prvky a vztahy příjmů  

a výdajů rozpočtu města Adamova. A na základě dosažených výsledků pak zhodnotit 

hospodaření města a navrhnout taková opatření, která povedou ke zlepšení. 

Tato práce je pro zvýšení přehlednosti rozdělena do tří základních částí. První 

část je teoretická. Obsahuje rámcové poznatky o obcích a tvorbě jejich veřejných 

rozpočtů, slouží jako podklad pro porovnání teorie se zjištěnými skutečnostmi ve 

sledovaném městě v daném časovém období.  

Ve druhé části je na základě sběru informací provedena analýza příjmů a výdajů 

města Adamova. Je zde představen rozpočet v časové řadě s popisem stavu, který 

v důležitých paragrafech rozpočtu města nastal během zkoumaného období. V podstatě 

je v této části práce zachycen konkrétní stav hospodaření Adamova, který je podkladem 

pro vlastní návrhy řešení. 

Třetí část práce se zabývá konkrétními návrhy na zlepšení hospodaření města 

Adamova. Tyto návrhy vychází z poznatků uvedených v teoretické a analytické části 

bakalářské práce. Každý návrh na zlepšení hospodaření obsahuje i důvod, proč jsou tato 

opatření doporučována a pokud je to možné, obsahuje návrh i ekonomický přínos pro 

město. 
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1 Teoretická část 

1.1 Obec, rozpočet obce 

Obec je základní územní jednotkou státu a základním článkem samosprávy.  

V právním smyslu je obec vymezena třemi základními znaky: 

a) územím 

b) občany s trvalým či přechodným pobytem, občané s čestným občanstvím 

obce, právnické osoby a podnikatelé se sídlem na území obce 

c) samosprávou veřejných záležitostí v obci 

Obec plní funkce vymezené zákonem o obcích, především vlastní samosprávní 

funkci obce, tzv. samostatná působnost v záležitostech, o kterých může samostatně 

rozhodovat.  

Obec má právo na samosprávu, právo samostatně rozhodovat v mnoha oblastech 

veřejné správy - a to ve věcech územní samosprávy. Obec vykonává veřejnou správu  

v samostatné působnosti, tzn. volené orgány obce - zastupitelstvo obce, které svým 

rozhodnutím svěřují vlastní realizaci svým výkonným orgánům. V některých zemích 

plní i přenesené funkce, v ČR tzv. přenesená působnost, v rámci vykonávání státní 

správy v tzv. smíšeném modelu místní správy. Vykonávají ji výkonné orgány obcí  

a jsou v této činnosti podřízeny a kontrolovány orgány státní správy. V České republice 

vykonává obecní úřad v přenesené působnosti státní správu v rozsahu vymezeném 

zákonem o obcích. Charakteristickým rysem územní samosprávy je hospodaření  

s vlastním rozpočtem. 

Rozpočet obce je v odborné literatuře1
 charakterizován jako: 

a) decentralizovaný peněžní fond, který se tvoří, rozděluje a používá na principu 

nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti 

b) účetní bilance, která bilancuje příjmy a výdaje rozpočtu 

c) rozpočtový plán na rozpočtové období - kalendářní rok 

                                                 
1 PEKOVÁ,J., PILNÝ,J., JETMAR, M.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru,  

2. přepracované vydání, ASPI, a.s., Praha 2005, 556 stran, ISBN 80-7357-052-1 
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d) nástroj obecní a regionální politiky, který slouží ke splnění volebních 

programů 

Hospodaření obcí během rozpočtového období je možné znázornit vztahem  

F1 + P - V = F2, kde F1 = stav peněžních prostředků na počátku roku, P = příjmy,  

V = výdaje, F2 = stav peněžních prostředků na konci roku. 

Je-li F2 > F1 , tzn. přebytek hospodaření, je vytvořena finanční rezerva pro 

hospodaření v dalším rozpočtovém roce, je-li F1 > F2, hospodaření skončilo se 

záporným schodkem, který bylo nutno vyrovnat z minulých rezerv, resp. obec musí 

hledat další finanční prostředky, např. úvěr na vyrovnání rozpočtu jako bilance. 

Dlouhodobým cílem hospodaření obce by tedy měl být vyrovnaný rozpočet, kdy 

P = V, případně přebytkový rozpočet, kdy P > V, kdy se tvoří rozpočtová rezerva. 

Dlouhodobě schodkový rozpočet, kdy P < V, se musí vyrovnat návratnými finančními 

prostředky, vede k zadlužení obce. 

Třídění příjmů a výdajů municipálních rozpočtů podléhá závaznému členění 

podle rozpočtové skladby, platné pro celou soustavu veřejných rozpočtů. Jednotná 

rozpočtová skladba2
 umožňuje zabezpečit přehlednost a porovnatelnost rozpočtů, jejich 

konsolidaci na vyšších úrovních správy a analýzu finančního hospodaření za celou 

rozpočtovou soustavu. 

Příjmy a výdaje jsou členěny z hlediska: 

a) organizačního - do kapitol  

Toto členění respektuje návaznost na kapitoly státního rozpočtu. Na municipální 

úrovni jsou kapitoly přizpůsobeny řízení hospodářství municipalit. 

b) odvětvového - do skupin, oddílů a paragrafů  

Toto členění umožňuje sledovat uvnitř kapitol původ příjmů a využití výdajů. 

c) druhového - do položek popř. seskupení položek 

Tento způsob členění sleduje ekonomický druh příjmů a výdajů. 

 

                                                 
2 Opatření MF ČR č.j. 114/117849/2000, o rozpočtové skladbě 
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Rozpočet územní samosprávy - finanční plán obsahuje: 

a)  krátkodobý rozpočet - poněvadž územní samospráva není ve svém 

hospodaření soběstačná, je důležité dobře krátkodobě plánovat peněžní příjmy a výdaje, 

peněžní toky a jejich časové rozložení během rozpočtového roku. Tím se získá přehled, 

kolik bude třeba peněžních prostředků týdně nebo měsíčně apod., aby bylo možné 

uhradit výdaje. Nebudou-li v určitém období k dispozici vlastní příjmy v rozpočtu, bude 

nutné použít dodatečné finanční prostředky, například úvěr. V opačném případě bude 

možné krátkodobě investovat dočasně volné finanční prostředky, například formou 

krátkodobého termínovaného vkladu. Je důležité zajistit v každém okamžiku likviditu 

obce. 

b) střednědobou a dlouhodobou rozpočtovou prognózu - ta je především 

důležitá pro financování nákladných investic ve veřejném sektoru, a to i v souvislosti se 

střednědobou a dlouhodobou investiční strategií obce. Souvisí s ní však i problémy a to: 

1) schopnost odhadu budoucích příjmů a výdajů, budoucího vývoje lokálního  

a regionálního veřejného sektoru 

2) vyjasnění koncepce finančních vztahů rozpočtu obce k ostatním článkům 

rozpočtové soustavy, zejména ke státnímu rozpočtu a jejich delší platnost (např. 

dlouhodobější platnost daňového určení apod.) 

3) organizační oblast, tj. zlepšení spolupráce mezi volenými a výkonnými 

orgány, kvalita auditu apod. 

Rozpočet je nástrojem prosazování cílů obecní politiky, jejímž subjektem je 

volený orgán obce - zastupitelstvo obce. Je nástrojem realizace koncepce územní 

samosprávy, nástrojem prosazování lokálních a regionálních zájmů a preferencí 

obyvatelstva, které žije na daném území obce, nástrojem zabezpečení a financování 

úkolů územní samosprávy, a to jak v samostatné působnosti, tak i v rámci přenesené 

působnosti. 
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1.2 Příjmy rozpočtu obce 

Příjmy rozpočtu obce můžeme členit jako u jakéhokoliv veřejného rozpočtu. 

Závazně je člení rozpočtová skladba. Schématicky můžeme příjmy rozpočtu obce 

znázornit takto: 

Schéma č. 1: Příjmy rozpočtu obce 

 

Zdroj: PEKOVÁ,J., PILNÝ,J., JETMAR, M.: Veřejná správa a finance veřejného 

sektoru, 2. přepracované vydání, ASPI, a.s., Praha 2005, 556 stran, ISBN  

80-7357-052-1 

 

1.2.1 Vlastní daňové příjmy 

Daňové příjmy rozpočtů obcí byly v roce 2002 naplňovány podle novely zákona 

č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Velkou změnou v rozpočtovém určení daní 

byla novela výše uvedeného zákona ve znění zákona č. 387/2004 Sb. s účinností od  

1. ledna 2005. Obce v ČR mají velmi omezenou daňovou pravomoc. V současné době 

mají malou daňovou pravomoc u daně z nemovitostí, relativně větší daňovou pravomoc 

mají u místních poplatků (jako typu místních či obecních daní). Daně vždy spravuje  

a vybírá místně příslušný finanční úřad, který tento daňový výnos posílá obci na její 

účet převodním příkazem. Lhůty převodu daní upravuje zákon o rozpočtovém určení 

daní.   
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Daňový výnos 

V České republice je většinou daňový výnos nerovnoměrně rozložen. To 

způsobuje často velké rozdíly v míře finanční soběstačnosti mezi obcemi a oblastmi. 

Proto je nutné využít jiné finanční nástroje na zmírnění těchto rozdílů, prostřednictvím 

přerozdělovacích procesů uvnitř rozpočtové soustavy. Nerovnosti v daňovém výnosu 

mezi obcemi ovlivňuje nerovnoměrné rozložení základu příslušné daně. I osvobození  

a úlevy na dani snižují daňový výnos. 

Místní poplatky 

Vedle majetkových a důchodových daní jsou příjmem rozpočtu obcí tzv. místní 

poplatky3
. Nejsou uzákoněny v soustavě daní, ale zákonem o místních poplatcích. Tyto 

poplatky si vybírají obecní úřady samy. Místní poplatky mají fakultativní charakter. To 

znamená, že obecní zastupitelstvo rozhoduje o tom, zda obec bude vybírat od fyzických 

či právnických osob místní poplatky a jaké. Obce mají omezenou daňovou pravomoc 

při stanovení konkrétní sazby poplatku, neboť v zákoně o místních poplatcích jsou 

upraveny náležitosti místních poplatků, včetně zpravidla maximálně možné sazby nebo 

rozpětí sazeb. 

Obecní zastupitelstvo rozhoduje v mezích zákona i o případných úlevách, 

prominutí poplatku, vzniku a zániku poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnosti, 

způsobu vedení průkazné evidence, splatnosti, způsobu kontroly a případných sankcích 

při nesplnění poplatkové povinnosti. Rozhodnutí musí obecní úřad zveřejnit obecně 

závaznou vyhláškou o místních poplatcích na úřední desce obce.  

 

                                                 
3 V současné době upravuje soustavu místních poplatků zákon č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle zákona jsou v soustavě místních poplatků tyto místní 

poplatky: poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného 

prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za povolení k vjezdu  

s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. 

Od 1.1.2002 v rámci novelizace zákona vstoupily v platnost dva nové druhy poplatků, a to: poplatek za 

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

a poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. 
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Správní poplatky 

Jedná se o poplatky za úkony, které plní orgány územní samosprávy v rámci 

přenesené působnosti. Podle rozsahu přenesené působnosti provádějí nejčastěji orgány 

obcí takové úkony, jako jsou výpisy z matrik, vystavení stavebního povolení, ověření 

pravosti dokladů nebo podpisů atd. Výše těchto poplatků je stanoveny zákonem4. Výnos 

správních poplatků představuje jen malou část celkových příjmů místních rozpočtů. 

 

1.2.2 Vlastní nedaňové příjmy 

Mezi vlastní nedaňové příjmy rozpočtu územní samosprávy patří: 

• příjmy z podnikání 

• uživatelské poplatky 

• pokuty a penále 

• ostatní příjmy 

1.2.2.1 Příjmy z podnikání 

K příjmům z podnikání patří: 

- Zisk municipálních podniků. Příjem závisí především na charakteru činnosti, 

která je podnikem provozována. Municipální podniky hospodaří většinou na 

neziskovém principu, čemuž odpovídá cena za poskytované služby. Zisk těchto podniků 

jako příjem rozpočtu obce je spíše výjimečný a nepravidelný. 

- Podíly na zisku, plynoucí z majetkové účasti obce na podnikání jiných subjektů 

soukromého sektoru. 

- Příjmy z pronájmu a prodeje obecního majetku. Za nejvýznamnější majetek 

obcí jsou považovány pozemky. Zatímco prodejem získává obec jednorázový příjem, 

pronájem je pak stabilním příjmem z dlouhodobého hlediska. 

- Příjmy z obchodování s cennými papíry. Zpravidla se jedná o méně významný 

příjem rozpočtů obcí. Obchodování předpokládá především volné finanční prostředky  
                                                 
4 Zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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a odborné znalosti a zkušenosti. Volné finanční prostředky jsou proto častěji ukládány 

na méně  rizikovější termínované vklady. Obce však mohou ve svém portfoliu držet 

cenné papíry, které nabyly bezplatně. 

1.2.2.2 Uživatelské poplatky 

Uživatelský poplatek představuje cenu za spotřebu měrné jednotky veřejných 

statků. Často však není měření lokální spotřeby možné. Bývá proto volen různě velký 

poplatek a cena veřejného statku je ve větší či menší míře dotována z obecního 

rozpočtu. Uživatelské poplatky jsou tedy často stanoveny ve výši ekonomicky nutných 

nákladů, které jsou vynaloženy na zajištění veřejných statků bez ziskové přirážky. 

Nejčastěji se jedná o tyto poplatky - vodné, stočné, hřbitovní služby. 

1.2.2.3 Pokuty 

Příjmem rozpočtu obce je pokuta uložená orgány obcí v přestupkovém řízení. 

Jsou obtížně plánovatelné. Většinou nahodilé. Obce je vyměřují za takové chování 

subjektů, které je v rozporu s obecně závaznými předpisy. 

1.2.2.4 Ostatní příjmy 

Sem patří např. příjmy ze sdružování finančních prostředků, dary, výnosy ze 

sbírek apod. 

 

1.2.3 Dotace 

Dotace tvoří významnou část příjmů rozpočtů územní samosprávy, neboť plná 

finanční soběstačnost municipálních rozpočtů je nemožná. V současné době se 

projevuje trend snižování podílu dotací na celkových příjmech a zvyšování finanční 

soběstačnosti obcí neboť dotace vedou zpravidla k růstu veřejných výdajů a ke snížení 

zájmu o efektivní využití příjmů. Dotace jsou poskytovány na základě zákona o státním 

rozpočtu. Státní rozpočet poskytuje do rozpočtu na nižších úrovních veřejné správy 

především: 

a) nenávratné dotace (které mohou být poskytnuty jako účelové nebo 

neúčelové dotace) 

b)  návratné finanční výpomoci  (které jsou zpravidla poskytovány účelově) 
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Účelové i neúčelové dotace mají charakter běžných dotací, které jsou 

poskytované na financování běžných, pravidelně se opakujících (neinvestičních) potřeb 

v rozpočtovém období, nebo kapitálových dotací, tj. jednorázových, pravidelně se 

neopakujících na financování dlouhodobých (neinvestičních) potřeb. 

1.2.3.1 Účelové dotace 

Poskytnutí účelové dotace je vázáno na splnění podmínek použití. Umožňují 

vyšší vládní úrovni intenzivněji zasahovat do rozhodování nižších orgánů a ovlivňovat 

tak, jaké potřeby obyvatelstva budou zabezpečovány. Nevyužité dotace se zpravidla 

vracejí do státního rozpočtu. 

Běžné účelové dotace jsou poskytovány na zabezpečení požadovaného rozsahu  

a kvality služeb, jejichž zajišťování je přeneseno ze státu na obce, a dále na nutné 

zajištění standardní úrovně veřejných statků. Do této kategorie patří příspěvek  

k částečné úhradě výdajů spojených s výkonem státní správy, dotace na školství, dotace 

na lůžko v zařízení sociální péče, dotace na vybraná zdravotnická zařízení, dotace na 

dopravní obslužnost, dotace na správní výdaje systému státní sociální podpory apod. 

Kapitálové účelové dotace se poskytují zpravidla na financování obecní 

investiční výstavby, která umožní lepší nebo vyšší využití uspokojení poptávky po 

veřejných statcích, na financování investic, které svým významem přesahují danou 

lokalitu, nebo na financování záměrů státní politiky.  

1.2.3.2 Neúčelové dotace 

Jejich poskytování není vázáno na předem vymezený účel a na předem 

vymezené podmínky. Tyto dotace mohou obce používat podle svého uvážení. Zpravidla 

bývá pouze vymezeno zda se jedná o dotaci na běžné či kapitálové výdaje. Nevyčerpané 

dotace nepropadají.  

 

1.2.4 Návratné příjmy 

Jelikož daňové příjmy přicházejí na příjmový účet rozpočtu obce až v průběhu 

rozpočtového období, mohou se obce dostat na počátku roku do obtížné finanční 

situace. 
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Nemají-li své finanční rezervy, např. ve fondu rezerv a rozvoje, jsou nuceny 

využívat úvěr a s tím spojenou platbu úroků. 

O poskytnutí úvěru musí obec žádat peněžní ústav. Využití úvěru a tudíž 

zadlužení, schvaluje zastupitelstvo obce. Úvěr se využívá na základě uzavřené úvěrové 

smlouvy s peněžním ústavem a schváleného umořovacího plánu splácení jistiny i úroku 

z výdajů rozpočtu obce.  

 

1.3 Výdaje rozpočtu obce 

Územní samospráva se významně podílí na zabezpečování a financování 

veřejných statků pro občany daného území. Je to důsledkem decentralizace některých 

netržních činností státu, decentralizace veřejné správy a posilování role územní 

samosprávy. Rozhodující část výdajů rozpočtu územní samosprávy jsou proto alokační 

výdaje na zabezpečení veřejných statků. 

Výdaje rozpočtů územní samosprávy se člení obdobným způsobem, jako je 

tomu u ostatních veřejných rozpočtů. Závazně člení výdaje rozpočtová skladba. 

Schematicky můžeme výdaje rozpočtu obce znázornit takto: 

Schéma č. 2: Výdaje rozpočtu obce 

 

Zdroj: PEKOVÁ,J., PILNÝ,J., JETMAR, M.: Veřejná správa a finance veřejného 

sektoru, 2. přepracované vydání, ASPI, a.s., Praha 2005, 556 stran, ISBN  

80-7357-052-1 
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Důležité je členění výdajů z hlediska rozpočtového plánování na 

•  plánované 

• neplánované např. pokuty za porušení rozpočtové kázně, finanční pomoc 

občanům postiženým živelními pohromami  

Největší skupinu výdajů rozpočtů územní samosprávy tvoří alokační výdaje. 

Mohou být: 

• běžné 

• kapitálové 

 

1.4 Mimorozpočtové fondy obcí 

Vedle rozpočtu může územní samospráva vytvářet i další decentralizované 

mimorozpočtové peněžní fondy, a to 

a)   neúčelové, např. fond rezerv a rozvoje obce, 

b) účelové, které se vytvářejí z předem účelově vymezených příjmů,  

a prostředky soustředěné v příslušném fondu se používají pouze na financování předem 

určených potřeb. Mnoho účelových peněžních fondů nemusí být pro obec ideální, neboť 

dochází k příliš velkému drobení veřejných příjmů. Obvykle obce vytvářejí fond 

sociální, který je tvořen procentuelním přídělem z objemu vyplacených mezd. 

Fond rezerv a rozvoje představuje důležitou rezervu v hospodaření obce pro 

úhradu schodku rozpočtu obce, a to nejen jako výsledku hospodaření za celé rozpočtové 

období, ale i dočasného schodku v některých obdobích rozpočtové roku a pro 

financování neplánovaných potřeb. 

 

1.5 Rozpočtový proces obce 

Sestavení návrhu příslušného veřejného rozpočtu, jeho projednání a schválení, 

hospodaření podle rozpočtu během rozpočtového období a kontrola plnění rozpočtu, ať 



 

20 

již průběžná během rozpočtového období, nebo následná po skončení rozpočtového 

období, představují etapy rozpočtového procesu.  

Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů by obce při 

zpracování ročního rozpočtu měly vycházet z rozpočtového výhledu, který slouží pro 

střednědobé finanční plánování. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů  

a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje 

roční rozpočet. 

 

1.5.1 Návrh, projednání a schvalování rozpočtu 

Práce spojené se sestavováním návrhu veřejného rozpočtu začínají zpravidla půl 

roku i dříve před začátkem nového rozpočtového období. Sestavení návrhu rozpočtu je 

nejsložitější etapa rozpočtového procesu, má-li být rozpočet reálným finančním plánem. 

Existuje určitá posloupnost prací na návrhu rozpočtu územního samosprávného celku 

směrem od vyššího rozpočtu k rozpočtu nižšího stupně. Obec ovšem nemusí čekat se 

schválením svého rozpočtu zastupitelstvem obce až do chvíle, kdy dojde ke schválení 

státního rozpočtu Poslaneckou sněmovnou. Jestliže k takové situaci dojde, musí si 

územně samosprávný celek, který na vyšší rozpočet nečeká, být vědom toho, že se jeho 

schválený rozpočet pravděpodobně liší ve vyjádření svých dotačních příjmů od částek, 

které pro něho závazně vyplynou z později schváleného vyššího rozpočtu. Bude muset 

tyto rozdíly odstranit, a to rozpočtovým opatřením (viz. dále) 

Při sestavování návrhu rozpočtu se postupuje tak, že se bere v úvahu vývoj 

příjmů a výdajů v minulých letech, skutečný vývoj příjmů a výdajů od začátku roku do 

doby, kdy se začne pracovat na návrhu rozpočtu, tzn. většinou za tři čtvrtletí běžného 

roku. Na základě zkušeností s vývojem příjmů a výdajů v minulých letech a v běžném 

roce se provede odhad plnění příjmů a výdajů v závěrečné části roku, tzv. očekávané 

plnění rozpočtu do konce roku. Při sestavování návrhu rozpočtu na další rok se bere  

v úvahu vliv přepokládané inflace, vliv případné změny daňového určení a vliv 

uvažovaných změn v potřebách a vliv dalších faktorů. Na základě tohoto odhadu se 

naplánují příjmy a výdaje rozpočtu na další rok. 
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Kvalita rozpočtu, jeho splnění, resp. výše odchylek skutečného hospodaření 

proti schválenému rozpočtu, závisí na kvalitě odborného odhadu: 

a) výnosů ze svěřených a sdílených daní, v rozpočtu obce i místních poplatků, 

dotací, nedaňových příjmů, nových příjmů, 

b) výdajů rozpočtu, tj. na kvalitním odborném odhadu budoucích potřeb, 

investičních i neinvestičních, souvisejících především se zajišťováním veřejných statků. 

Neinvestiční potřeby jsou většinou z dlouhodobého hlediska velmi stabilní, resp. mají 

tendenci růst. V běžných výdajích jsou to zejména tzv. mandatorní (nárokové) výdaje, 

tzn. ze zákona (např. na zabezpečení základního vzdělání, na zákonem stanovené 

sociální transfery apod.). Plánované dokončení investice ve většině případů vyvolá růst 

běžných neinvestičních výdajů v budoucnu 

c) výdajů na financování nových potřeb, zejména s ohledem na plánovaný 

sociálněekonomický rozvoj, vyplývající z volebních programů apod. To ovlivňuje 

reálnost splnění sestaveného rozpočtu. 

Problémem je naplánovat zcela nové příjmy, které se zatím nevyskytovaly, např. 

v souvislosti se zavedením zcela nových místních poplatků. Podobně je tomu  

i v případě zcela nových výdajů. Kvalita odhadu nových příjmů a výdajů ovlivní plnění 

rozpočtu a případné dodatečné úpravy rozpočtu během rozpočtového období.  

Návrh rozpočtu obce sestavuje příslušný výkonný orgán obce, finanční odbor. Je 

to jedna z nejobtížnějších etap, mají-li být příjmy i výdaje rozpočtu reálné, splnitelné. 

Rozpočet obce projednává a schvaluje zastupitelstvo a příslušné výbory, zejména 

finanční. Schválený rozpočet obce zahrnuje plánované dotace ze státního rozpočtu. 

Důležité je, aby obce znaly plánovanou výši celoroční dotace ze státního rozpočtu co 

nejdříve, aby s ní mohly počítat při plánování celkových příjmů jejich rozpočtu, a aby si 

tudíž mohly stanovit své rozpočtové omezení.  

Územně samosprávný celek musí umožnit občanům obce, aby se seznámili 

s návrhem rozpočtu ještě před jeho projednáním na zastupitelstvu. 
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1.5.2 Rozpočtové provizorium 

Není-li rozpočet obce schválen před začátkem rozpočtového období, hospodaří 

obec až do schválení rozpočtu podle rozpočtového provizoria. Poněvadž na začátku 

rozpočtového období nemusí ještě obec znát objem dotací, které dostane ze státního 

rozpočtu, případně z ostatních rozpočtů a peněžních fondů v rozpočtové soustavě, je 

rozpočtové provizorium dosti časté, i když nemusí být příliš dlouhé. Může nastat 

situace, kdy státní rozpočet byl včas schválen tzn. celostátní rozpočtové provizorium 

nevzniklo, ale nedošlo včas ke schválení rozpočtu obce na jejím zastupitelstvu. 

V tomto případě je zákonnou povinností zastupitelstva obce vyhlásit „územní 

rozpočtové provizorium“. K tomu musí stanovit taková pravidla finančního 

hospodaření, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodářského života, a to na úrovni 

vlastních orgánů i nižších stupňů rozpočtové soustavy, včetně příspěvkových organizací 

a dalších subjektů závislých na jeho rozpočtu.  

 

1.5.3 Plnění rozpočtu, změny rozpočtu 

Za plnění rozpočtu jako finančního plánu odpovídají ty orgány, které 

sestavovaly návrh rozpočtu. Ty také průběžně kontrolují plnění rozpočtu a analyzují 

příčiny neplnění rozpočtu voleným orgánům - u obcí to je zastupitelstvo obce. Důležitá 

je i následná kontrola plnění rozpočtu voleným orgánem. 

Roční rozpočet by měl být stabilní. Není však nedotknutelným, samozřejmě 

může docházet ke změnám schváleného rozpočtu. Může jít o změny organizační, 

metodické (včetně cenových) nebo věcné. 

Organizační změny jsou zpravidla natolik závažné, že mění výčet příjemců 

rozpočtových prostředků, subjektů, jimž jsou určeny závazné ukazatele, tj. dotace, 

příspěvky nebo limity výdajů. Patří sem změny v hospodářsko-právním postavení 

organizací založených obcemi. Častější jsou změny metodické, které jsou vyvolány 

změnou právních předpisů, ovlivňujících finanční hospodaření územního 

samosprávného celku. 

Nejčastějšími změnami ovlivňujícími územní rozpočty jsou věcné změny. Patří 

sem např. změna počtu osob majících nárok na sociální pomoc z územního rozpočtu, 
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počet žáků, lůžek v ústavech sociální péče nebo změny ve všech jiných ukazatelích 

sloužících jako kritéria pro výpočet různých dotací ze státního rozpočtu.  

Všechny změny v rozpočtu se provádějí tzv. rozpočtovým opatřením, čímž se 

rozumí: 

a)  přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy a výdaje 

navzájem ovlivňují tak, že se nezměnil jejich celkový objem, 

b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, 

rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, 

c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním 

rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje. 

Je nutné rozlišovat pokladní a účetní plnění rozpočtu. Pokladní plnění rozpočtu 

se uskutečňuje na účtech u peněžního ústavu.  

Během plnění rozpočtu v rozpočtovém období může běžně docházet k saldu rozpočtu, 

ať již přebytkovému, či schodkovému, a to vlivem časového nesouladu mezi tokem 

příjmů a tokem výdajů rozpočtu. Krátkodobý deficit rozpočtu obce zpravidla kryje 

banka krátkodobým úvěrem, tzv. kontokorentním.  

 

1.5.4 Závěrečný účet, audit 

Po skončení rozpočtového období se sestavuje závěrečný účet. Jde o přehled 

skutečného plnění příjmů a výdajů rozpočtu. Závěrečný účet, spolu se zdůvodněním 

odchylek v plnění rozpočtu, je opět projednáván a schvalován v zastupitelstvu. Údaje ze 

závěrečných účtů územních rozpočtů se spojují ve zpracování závěrečného účtu státu  

a předkládají se k projednání vládě. V závěrečném účtu každého územního 

samosprávného celku jsou obsaženy všechny údaje o plnění rozpočtu a o dalších 

finančních operacích, včetně hospodaření s peněžními fondy v podrobném členění  

a obsahu. 

Zvlášť je zdůrazněno, že obsahem závěrečného účtu je také vyúčtování 

finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, ke státním fondům, k jiným rozpočtům  

a k hospodaření dalších osob. Při tomto vyúčtování se vyhodnotí, jak bylo použito 
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různých dotací, příspěvků a podobných vztahů, a zda z nich např. nevzniká povinnost 

vrácení nevyčerpaných zůstatků těchto prostředků. 

Územně samosprávný celek si musí nechat přezkoumat své hospodaření za 

uplynulý rok5. Předmětem tohoto přezkoumání je hospodaření podle rozpočtu, 

hospodaření s ostatními finančními prostředky a nakládání s majetkem. Obsah  

a podmínky přezkoumání stanoví Ministerstvo financí vyhláškou6.  

Povinnost přezkoumání je závazná a její nesplnění je postihováno pokutou. 

Obcím může na jejich požádání přezkoumání uskutečnit příslušný krajský úřad nebo 

může obec k tomu přizvat auditora. Výsledky přezkoumání se zpracovávají do zprávy, 

která je součástí závěrečného účtu, a to jak při jeho projednávání v orgánech územního 

samosprávného celku, tak i při jeho zveřejnění po dobu 15 dnů, které tomuto projednání 

musí předcházet. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením buďto 

bezvýhradného souhlasu s celoročním hospodařením anebo souhlasem s výhradami. To 

v případě, že se v něm prokázaly takové nedostatky v hospodaření, z nichž je nutné 

vyvodit závěry vůči osobám, které způsobily škody územnímu samosprávnému celku. 

Přijaté závěry musí obsahovat také návrhy na nápravu zjištěných chyb a nedostatků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
5 dle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
6 vyhláška č. 41/2002 o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků  

a dobrovolných svazků obcí 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1  Město Adamov 

Adamov leží na Drahanské vrchovině v zalesněných údolí řeky Svitavy  

a Křtinského potoka a na jejich svazích 13 km severně od okraje Brna a 7 km jižně od 

Blanska na železniční trati Brno - Česká Třebová. Východně od Adamova se rozkládá 

atraktivní chráněná krajinná oblast Moravský kras.  

Adamov je relativně mladým průmyslovým městem, jehož funkce ve struktuře 

osídlení jsou neoddělitelně spjaty s jediným velkým podnikem - Adamovskými 

strojírnami, nyní ADAST a.s. Průmyslový areál zaujímá ústřední část údolí kolem 

mlýnského náhonu a mezi ním a řekou Svitavou, zatímco obytné okrsky jsou rozloženy 

ve dvou od sebe oddělených zónách na svazích údolí. 

Katastr Adamova zaujímá plochu pouhých 308 ha, na kterých žije 4 790 

obyvatel7. Důsledkem je prostorová stísněnost města a z ní vyplývající obtíže. Výrazně 

největší podíl katastru zaujímají lesy (56,5 % rozlohy). Zastavěná plocha je menší, než 

by odpovídalo počtu obyvatel města, a hustota obyvatelstva na zastavěnou plochu 

dosahuje poměrně vysoké hodnoty 231 osob na hektar.  

Na jednoho obyvatele připadá 10,8 m2 zeleně. Struktura zastavěných ploch je 

rovněž netypická, neboť na průmysl připadá větší plocha (9 ha) než na objekty bydlení 

(8 ha). Zbytek zastavěných ploch tvoří plochy pod objekty občanské vybavenosti. 

Katastr města je výrazně protažen v délce asi 3,7 km podél Svitavy. Maximální 

nadmořská výška na katastru Adamova dosahuje 445 m, minimální výšku 235 m má 

údolní dno Svitavy v místech, kde řeka opouští městský katastr. Údolí Svitavy je 

hluboké až 260 m, s příkrými, často skalnatými, svahy. Městská zástavba zaujímá 

plochu poříční kotliny s údolním dnem Svitavy a Křtinského potoka, maximálně však 

dosahuje nadmořských výšek 325-330 m.  

Ve městě se nachází dvě velké společnosti s více jak 200 zaměstnanci, a to 

ADAST a.s. a ADAMOV – SYSTEMS, a.s. a několik menších firem, které 

zaměstnávají od 10 do 30 zaměstnanců. Ve dvou z těchto společností má město 
                                                 
7 počet obyvatel dle přílohy č.1 – Sdělení o počtu obyvatel (MěU/844/07/SSV/MAT) 
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Adamov většinový majetkový podíl. Jsou to ADAVAK, s.r.o. (100% podíl města)  

a Zásobování teplem města Adamova (54% podíl města). 

Dále jsou v současnosti ve městě dvě příspěvkové organizace. Základní  

a mateřská škola v Adamově, příspěvková organizace a Městské kulturní středisko, 

příspěvková organizace. Základní a mateřská škola provozuje činnost ve čtyřech 

budovách, které má ve výpůjčce (tj. bezplatný pronájem). Městské kulturní středisko má 

ve výpůjčce jednu budovu a několik nebytových prostor v majetku města Adamova. 

Do 31. 12. 2006 mělo město Adamov ještě jednu příspěvkovou organizaci 

s názvem Sportovní zařízení města Adamova, která měla ve zřizovací listině jako svoji 

činnost péči o sportoviště v majetku města. Tato příspěvková organizace byla zrušena 

rozhodnutím zastupitelstva Adamova.   

Z další občanské vybavenosti se nachází v Adamově Česká pošta, dětská 

lékařka, několik ordinací  praktický lékařů pro dospělé a zubních lékařů, rentgen  

a ultrazvuk.  

Město je také začleněno do integrovaného dopravního systému jihomoravského 

kraje. Jak v železniční, tak i v autobusové dopravě. Toto začlenění značně zjednodušuje 

dopravu občanům města za prací do Blanska a Brna.  

Graf č. 1: Počet obyvatel trvale žijících v Adamově v letech 2002 - 2005  
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2.2 Rozpočet města   

Vypracování rozpočtu města Adamova vycházelo z podkladů a žádostí 

jednotlivých odborů městského úřadu, organizací zřízených a založených městem  

a dalších příjemců dotací od města. Byly v něm respektovány úvahy rozpočtového 

výhledu a platné smluvní závazky a pohledávky. 

V místech, kde nebylo možné vycházet z uzavřených smluv, příslibů  

a zákonných předpisů, byly příjmy a výdaje stanoveny na základě odborného odhadu. 

Tento odhad, stejně jako zbylou část rozpočtu města Adamova vytvářel ekonomický 

odbor, který po celou dobu přípravy rozpočtu spolupracoval s jednotlivými příkazci  

a s finančním výborem, jako poradním orgánem zastupitelstva města. Takto vytvořený 

odhad respektoval zásadu opatrnosti, přihlížel k zajištění základního poslání městského 

úřadu a města jako takového. Především požadavek na jejich kontinuitu, neomezené 

trvání a dlouhodobě udržitelný rozvoj města. 

Rozpočet města Adamova byl sestavován v letech 2002 - 2005 vždy jako vyrovnaný. 

2.2.1 Analýza příjmů města   

Tabulka č. 1: Příjmy před konsolidací v letech 2002 – 2005 (v tis. Kč) 

Porovnání příjmů v letech 2002 - 2005 

       

   rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 

       

PŘÍJMY: 170 464,772 151 104,988 92 945,475 138 150,115

A. Vlastní příjmy  (třída 1,2,3) 43 366,161 35 569,591 41 563,592 46 443,215

Třída 1  -  Daňové příjmy 29 425,564 28 625,679 32 048,333 36 535,094

1111  daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5 861,150 5 958,390 6 823,909 7 248,072

1112  daň z příjmů FO ze SVČ 3 453,979 2 207,589 2 593,485 3 332,976

1113  daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 403,066 372,647 447,203 377,519

1121  daň z příjmů PO 5 372,320 6 334,514 7 027,200 7 795,251

1122  daň z příjmů PO za obce 0,000 0,000 286,359 515,200

1211  daň z přidané hodnoty 9 821,637 9 779,129 10 356,304 12 260,818

1335  poplatky za odnětí lesní půdy 0,000 8,307 1,685 0,160

1337  poplatek za komunální odpad 1 863,394 1 911,515 2 139,163 2 178,743

1339  poplatky za znečišť. životního prostředí 0,000 0,000 0,000 1,700

1341  poplatek ze psů 92,375 91,826 121,233 99,413

1343  poplatek za užívání veřejn. prostranství 43,798 53,300 62,320 73,905



 

28 

1344  poplatek ze vstupného 2,882 1,535 1,273 1,313

1345  poplatek z ubytovací kapacity 113,100 95,350 77,290 326,689

1346  poplatek za povolení k vjezdu 0,000 0,000 0,000 0,000

1347  poplatky za provozovaný výher.automat 604,443 530,243 427,967 345,802

1351  odvod z výtěžku provozování loterií 0,000 216,680 229,929 243,280

1361  správní poplatky 627,621 403,054 461,934 394,210

1511  daň z nemovitostí 1 165,799 661,600 991,079 1 340,043

    

Třída 2  -  Nedaňové příjmy 12 483,497 6 409,682 9 442,259 9 200,768

    

Třída 3  -  Kapitálové příjmy 1 457,100 534,230 73,000 707,353

    

B. Přijaté dotace  (třída 4) 127 098,611 115 535,396 51 381,883 91 706,900

    

4111  neinv. přij. dotace z všeob.pokl.spr. SR 189,930 114,000 227,912 0,000

4112  neinv. přij. dotace ze SR v rámci SDV 7 693,288 6 902,200 7 616,600 6 608,400

4116  ost. neinvestiční přijaté dotace ze SR 12 105,400 142,000 0,000 0,000

4122  neinvestiční přijaté dotace od krajů 0,000 16 789,690 16 594,715 147,240

4129  ost. neinv. přij. dotace od rozp. úz. úr. 0,000 71,150 0,000 0,000

4134  převody z rozpočtových účtů 83 968,370 82 414,617 0,000 83 452,249

4139  převody z vlastních fondů j.n. 228,409 0,000 0,000 0,000

4211  inv. přijaté dotace z všeob.pokl.spr. SR 0,000 0,000 700,000 0,000

4213  inv. přijaté dotace ze státních fondů 11 513,214 8 791,739 21 750,661 801,322

4216  ostatní investiční přijaté dotace ze SR 11 400,000 310,000 4 491,995 697,689

    

FINANCOVÁNÍ: 6 492,390 2 216,466 4 888,243 1 328,671

    

8115  změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ 2 235,355 1 621,353 63,184 -2 479,443

8116  aktiv. krátkodob. operace řízení likvidity 2 140,000 0,000 0,000 0,000

8123  dlouhodobé přijaté půjčky 4 215,000 796,000 4 733,566 6 239,363

8124  uhrazené splátky dlouhod. přijat.půjček -1 679,200 -825,092 -911,368 -2 136,743

8226  aktivní dlouh. operace řízení likvidity -116,838 0,000 0,000 0,000

8228  aktiv.dlouhodob. operace řízení likv. - V 0,000 500,000 0,000 0,000

8901  oper. z pen.účtů organ. bez char. P a V -166,024 124,205 1 002,861 -294,506

8902  nerealizované kurzové rozdíly -135,903 0,000 0,000 0,000

Zdroj: Výkazy  pro hodnocení plnění rozpočtu města Adamova z let 2002 – 2005 

Město Adamov pracovalo s příjmy rozpočtů před konsolidací, které byly v roce 

2002 ve výši 170 464 772 Kč, v roce 2003 ve výši 151 104 988 Kč, v roce 2004 ve výši 

92 945 475 Kč a v roce 2005 ve výši 138 150 114 Kč.  
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V roce 2002 dosáhly daňové příjmy (třída 1) města 29,43 mil. Kč, z toho daň  

z nemovitostí na území města Adamova 1,17 mil. Kč a daně z příjmů 15,09 mil. Kč.  

V roce 2003 byly daňové příjmy města z celostátního hrubého výnosu daní nižší a to ve 

výše 28,63 mil. Kč, z toho daň z nemovitostí na území města jen 662 tis. Kč a daně  

z příjmů 14,87 mil. Kč. V roce 2004 dosáhly daňové příjmy města z celostátního 

hrubého výnosu daní již 32,05 mil. Kč, z toho daň z nemovitostí na území města 991 tis. 

Kč a daně z příjmů 17,18 mil. Kč a v roce 2005 dosáhly daňové příjmy města  

z celostátního hrubého výnosu daní výše 36,54 mil. Kč, z toho daň z nemovitostí na 

území města 1,34 mil. Kč a daně z příjmů 19,27 mil. Kč. 

V závěru roku 2004 byly daňové příjmy v rozpočtu přehodnoceny a odhadnuty 

podle predikce Ministerstva financí ČR. Rozdíl mezi predikcí a skutečností  

k 31.12.2004 byl asi 0,5 mil. Kč. Je to dáno podhodnocením daňových příjmů, které 

byly o 0,7 mil. Kč vyšší, avšak nadhodnocením výnosu z DPH, který byl o 1,6 mil. Kč 

nižší. Rozdíl u DPH je pravděpodobně způsoben tím, že v červnu 2004 nastal 

mimořádný pokles celostátního inkasa DPH, což bylo způsobeno dopadem 

legislativních změn v souvislosti se vstupem ČR do EU. V dalším roce již k opakování 

tohoto stavu u DPH nedošlo. Naopak zvýšený podíl u ostatních daní je pravděpodobně 

způsoben celostátním inkasem daní, které bylo o 15,3 mld. Kč8 vyšší než původní 

předpoklady. 

Další důležitou položkou příjmů města jsou místní poplatky, jejichž výběr se 

v letech 2002 a 2003 řídil obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2001 o místních 

poplatcích. V roce 2002  dosáhly výše 2,72 mil. Kč a v roce 2003 výše 2,91 mil. Kč. 

V roce 2004 a 2005 byla v platnosti již nová vyhláška o místních poplatcích a to 5/2003.  

V roce 2004 byly vybrány místní poplatky ve výši 3,06 mil. Kč a v roce 2005 ve výši 

3,27 mil. Kč. Největší podíl náleží poplatku za likvidaci komunálního odpadu  

a poplatku za provozovaní výherních hracích přístrojů. 

Správní poplatky a poplatky ostatní se pohybují v rozmezí od 394 tis. Kč 

do 628 tis. Kč. Jde zejména o správní poplatky související se správním řízení matriky  

a stavebního úřadu. 

                                                 
8 internetové stránky Českého statistického úřadu - www.csu.cz 
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Mezi nedaňové příjmy (třída 2) města Adamova patří zejména příjmy  

z pronájmu movitého a nemovitého majetku, přijaté splátky půjček, úroky a dividendy  

a přijaté sankce. V roce 2002 dosáhly nedaňové příjmy města 12,48 mil. Kč. Ovšem 

v následujícím roce už jen 6,41 mil. Kč a v letech 2004 a 2005 byly nedaňové příjmy 

9,44 mil. Kč respektive 9,20 mil. Kč.  

Tento výkyv v nedaňových příjmech byl zapříčiněn rekultivací skládky 

v Adamově v roce 2002. Na tuto rekultivaci přispěl tehdejší provozovatel firma Selio, 

a.s. částkou 5,58 mil. Kč, která byla zaúčtovaná na paragraf 3743 Rekultivace půdy  

a tím došlo k navýšení těchto příjmů. V roce 2003 naopak vlivem intenzifikace čistírny 

odpadních vod nemohlo město pronajmout tuto čistírnu a tím byly sníženy nedaňové 

příjmy o 1,65 mil Kč. 

Kapitálové příjmy (třída 3) města v letech 2002 - 2005 tvořily především příjmy 

z prodeje pozemků v majetku města Adamova. Tyto příjmy jsou ovšem v porovnání 

s daňovými a nedaňovými příjmy velmi malé. Největší výše dosáhly v roce 2002 a to 

1,46 mil. Kč. V roce 2003 byly ve výši 534 tis. Kč a roce následujícím už pouze 73 tis. 

Kč. V roce 2005 byly ve výši 707 tis. Kč.  

Z výše uvedené tabulky č. 1 lze vypozorovat, že významnou položkou 

v příjmové části rozpočtů v uvedených letech jsou přijaté dotace (třída 4), které po 

konsolidaci (tj. po odečtu §4134 a §4139 od  přijatých dotací) v roce 2002 tvořily  

49% celkových příjmů, v roce 2003 již 48% celkových příjmů, v roce 2004 pak 55% 

celkových příjmů a v roce 2005 byly 17% celkových příjmů rozpočtu města Adamova.  

Veškeré tyto dotace byly použity na investice do majetku města Adamova. Šlo 

zejména o investiční akce: rekultivace skládky, intenzifikace čistírny odpadních vod 

Adamov, přestavba bývalého internátu na 53 nových bytových jednotek, přestavba 

objektu bývalé školky na dům s pečovatelskou službou, revitalizace panelového sídliště 

Horka, zabezpečení skalního zářezu a v neposlední řadě modernizace systému 

centrálního vytápění ve městě. 

Samozřejmě, každá dotace s sebou nese též potřebu dofinancování. Proto jsem 

dle metodiky Jihomoravského krajského úřadu, vydané dne 21. 12. 2006 s názvem 
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„Regulace zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby“9  

vypočítal ukazatel dluhové služby pro jednotlivé roky. Tento ukazatel ani v jednom 

z výše uvedených let nepřesáhl 8%.  

Graf č. 1: Struktura příjmů po konsolidaci v letech 2002 - 2005 (v %) 
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Graf č. 2: Struktura příjmů po konsolidaci v letech 2002 - 2005 (v tis. Kč) 
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9 internetové stránky Jihomoravského krajského úřadu – www. kr-jihomoravsky.cz 
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Dále lze z grafu č. 2 a přílohy č.1 dopočítat, že v přepočtu na jednoho obyvatele 

města byly daňové příjmy v roce 2002 ve výši 5 928,- Kč, v roce 2003 ve výši 

5 858,- Kč v roce 2003 vzrostly na 6 555,- a roce 2005 dosáhly dokonce částky 

7 542,- Kč. Z velké části je ovlivnily zejména přerozdělené daně státem, jelikož výběr 

místních poplatků a správních poplatků byl ve výše uvedených letech zhruba stejný. 

2.2.2 Analýza výdajů města   

Tabulka č. 2: Výdaje před konsolidací v letech 2002 – 2005 (v tis. Kč) 

Porovnání výdajů v letech 2002 - 2005 

     

 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 

     

VÝDAJE: 176 957,161 153 321,454 97 833,718 139 478,786

§ 1014  Ozdravování hosp. zvířat 0,000 0,664 10,585 43,190

§ 2140  Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1 455,032 105,760 423,784 24,998

§ 2212  Silnice 1 597,772 1 764,267 1 864,026 1 469,768

§ 2219  Ost. záležitosti pozemních komunikací 1 262,568 841,480 991,254 1 331,137

§ 2221  Provoz veřejné silniční dopravy 712,310 539,884 694,713 653,729

§ 2310  Pitná voda 366,760 1,941 482,103 0,000

§ 2321  Odvádění a čištění odpadních vod 800,427 11 346,852 33 900,963 358,781

§ 3111  Předškolní zařízení 2 553,716 5 264,148 4 749,781 3 297,548

§ 3113  Základní školy 12 536,923 13 568,693 14 649,896 4 226,864

§ 3141  Školní stravování 2 752,264 2 548,003 2 513,500 365,500

§ 3143  Školní družiny a kluby 938,000 1 264,000 1 112,000 0,000

§ 3299  Záležitosti vzdělávání a výzkumu j.n. 29,400 109,000 122,000 0,000

§ 3314  Činnosti knihovnické 40,000 0,000 0,000 0,000

§ 3319  Ost. záležitosti kultury 2 290,000 1 907,354 1 510,509 1 618,025

§ 3341  Rozhlas a televize 520,502 379,658 6,250 184,100

§ 3349  Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0,000 0,000 0,000 70,802

§ 3399  Sbor pro občanské záležitosti 437,959 342,550 82,214 70,012

§ 3412  Sportovní zařízení v majetku obce 0,000 0,000 436,398 24,027

§ 3419  Ost. tělovýchovná činnost 658,127 711,641 223,314 1 476,968

§ 3513  Lékařská služba první pomoci 0,000 0,000 0,000 13,800

§ 3541  Prevence před drogami, alk., nikot. a  j. 50,000 30,000 30,000 30,000
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§ 3611  Programy podpory indiv. bytové potřeby 651,276 1 385,885 601,700 793,518

§ 3612  Bytové hospodářství 24 182,566 1 336,322 1 744,633 1 029,626

§ 3613  Nebytové hospodářství 0,000 2 091,337 461,680 1 368,398

§ 3631  Veřejné osvětlení 1 095,424 1 055,474 1 171,236 1 454,327

§ 3632  Pohřebnictví 69,539 402,843 79,452 497,385

§ 3635  Územní plánování 224,910 0,000 0,000 0,000

§ 3634  Lokální zásobování teplem 0,000 0,000 0,000 2 365,252

§ 3639  Komunální služby a územní rozvoj j.n. 621,096 901,308 4 961,494 6 567,293

§ 3722  Sběr a svoz komunálních odpadů 2 687,820 2 391,011 2 279,241 3 055,215

§ 3743  Rekultivace půdy 13 966,145 33,600 0,000 0,000

§ 3745  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 833,208 648,153 566,196 1 728,158

§ 4174  Dávky sociální péče pro staré občany 0,000 137,657 145,388 150,860

§ 4175  Dávky sociální péče pro rodinu a děti 0,000 3 866,596 4 060,304 3 313,939

§ 4176  Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené 0,000 37,574 5,562 4,840

§ 4179  Dávky sociální podpory j.n. 3 632,077 0,000 0,000 0,000

§ 4180  Dávky zdravotně postiženým občanům 1 917,172 0,000 0,000 0,000

§ 4181  Příspěvek při péči o osobu blízkou 0,000 738,962 759,904 760,210

§ 4182  Příspěvek na zvláštní pomůcky 0,000 274,000 244,600 235,580

§ 4186  Příspěvek na individuální dopravu 0,000 84,000 90,951 72,000

§ 4314  Pečovatelská služba 558,019 885,910 809,637 831,673

§ 5212  Civilní ochrana - nevojenská část 20,647 8,999 22,923 19,310

§ 5311  Bezpečnost a veřejný pořádek 1 919,611 2 325,974 2 569,831 2 260,164

§ 5512  Požární ochrana - dobrovolná část 548,361 2 654,992 3 076,096 2 943,113

§ 6112  Místní zastupitelské orgány 1 444,814 1 543,279 1 471,922 1 725,730

§ 6114  Volby do parlamentu ČR 83,710 60,162 0,000 0,000

§ 6115  Volby do zastupitelstev ÚSC 106,220 0,000 152,601 0,000

§ 6117  Volby do Evropského parlamentu 0,000 0,000 92,913 0,000

§ 6171  Činnost místní správy 7 673,084 6 880,102 7 842,876 8 204,792

§ 6310  Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 182,577 237,550 319,650 369,185

§ 6320  Pojištění funkčně nespecifikované 75,274 81,230 81,230 81,230

§ 6330  Převody vlastních fondů v rozp. úz.  84 196,779 82 414,617 0,000 83 452,248

§ 6399  Finanční operace j.n. 0,000 0,000 286,359 515,200

§ 6402  Finanční vypořádání minulých let 0,000 0,000 0,000 420,291

§ 6409  Ostatní činnost j.n. 1 265,072 118,022 132,049 0,000

Zdroj: Výkazy  pro hodnocení plnění rozpočtu města Adamova z let 2002 – 2005 
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Největší podíl výdajů (mimo použití dotačních prostředků) tvoří běžné výdaje, 

tj. ty, které jsou spojeny s provozem městského úřadu, města Adamova a organizací, 

jejichž je město zřizovatelem nebo zakladatelem. Dále jde o neinvestiční dotace 

neziskovým organizacím TJ Sokol Adamov, TJ Spartak Adamov a FK Adamov.  

Velké meziroční rozdíly ve výdajích lze pozorovat v paragrafu 2321, do kterého 

se promítly náklady spojené s výše uvedenou intenzifikací adamovské čistírny 

odpadních vod v letech 2003 a 2004, náklady na intenzifikaci byly ve výši 42 mil. Kč, 

ze kterých bylo 33,5 mil. dotačních ze Státního fondu životního prostředí a zbylá část 

byla hrazena z prostředků města.  

Pokud se podíváme na výdaje z výše uvedených let z pohledu časové 

posloupnosti je potřeba vysvětlit zejména výdaje na paragrafech, které se týkají 

předškolních a školních zařízení. V roce 2002 byl součet výdajů na těchto paragrafech 

18,8 mil. Kč, v roce 2003 byl součet 22,6 mil. Kč a roce následujícím dokonce ve výši 

23 mil. Kč. Ovšem v roce 2005 byl součet těchto paragrafů pouze 7,9 mil. Kč.  

Tento pokles v čerpání byl způsoben přeposíláním mzdových nákladů přímo 

z Jihomoravského kraje na základní a mateřské školy. 

Dále z tabulky č. 2 můžeme zjistit, že město v průběhu let 2002 – 2005 snížilo 

výdaje na kulturu (§3319) ve městě o 672 tis. Kč. To je částka, o kterou se snížil 

neinvestiční příspěvek Městskému kulturnímu středisku, příspěvková organizace. 

Naopak částka věnovaná sportovním aktivitám (§3419) na území města se 

rapidně navýšila a to z původních 658 tis. Kč v roce 2002 na 1,48 mil. Kč v roce 2005 

(nárůst o 44,5%). Toto navýšení bylo způsobeno zřízením nové příspěvkové organizace 

s názvem „ Sportovní zařízení města Adamova“, jejímž hlavním úkolem je starost  

o sportoviště v majetku města Adamova.  

Další velkou položkou je částka 24,1 mil. Kč v § 3612 v roce 2002. Jde o již 

zmiňovanou přestavbu budovy bývalého internátu na nových 53 bytů – druhou etapu. 

Investice z této částky je asi 23 mil Kč. Velké rozdíly v čerpání jsou patrné i v paragrafu 

Komunální služby a územní rozvoj (§3639), do kterého se v letech 2004 a 2005 

promítla revitalizace panelového sídliště Horka, a to souhrnnou částkou 10 mil. Kč. 
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Rozdíly v čerpání lze vyčíst i v  sociálních dávkách a příspěvcích, kde se 

vyplácení dávek a příspěvků měnilo se změnou rozpočtové skladby10 jde o §4174 – 

§4186. 

Dále bych se rád zastavil u paragrafu Převody vlastních fondů v rozp. úz. 

(§6330), který se zúčtovává oproti paragrafům Převody z rozpočtových účtů (§4134)  

a  Převody z vlastních fondů (§4139) na příjmové části. Jde vlastně o převody peněz 

mezi jednotlivými účty města. Jak jsem již výše uvedl, při konsolidaci je třeba tyto 

paragrafy na straně příjmů a výdajů odečíst od přijatých dotací na straně příjmové  

a celkových výdajů na straně výdajové. 

Z časové řady výdajů lze dále dopočítat, že město Adamov využilo v letech 

2002 – 2005 dotace v celkové výši 136 887 554 Kč. 

Graf  č. 3: Výdaje po konsolidaci v letech 2002 - 2005 (v tis. Kč) 
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Z grafu 3 jsou patrné absolutní částky celkových výdajů  po konsolidaci v letech 

2002 – 2005. V roce 2002 dosáhly výdaje města Adamova 92 760 382,- Kč, v roce 2003 

                                                 
10 KINŠT, J: Rozpočtová skladba po novele v roce 2003 a praktické příklady, Pragoeduca, Praha 

2002, 1. vydání, 204 stran, ISBN 80-7310-006-1 
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to bylo 70 906 837,- Kč, v roce 2004 byly výdaje nejvyšší a to 97 833 718,- Kč a v roce 

následujícím 56 026 538,- Kč.  

Graf č. 4: Struktura výdajů po konsolidaci v letech 2002 - 2005 (v %) 
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Z grafu 4 lze vyčíst, že kapitálové výdaje z rozpočtů města Adamova v letech 

2002 – 2005 se pohybovaly v prvních třech letech okolo 50 %. Zatímco v roce 2005 

byly pouze 17 % z celkových výdajů. 
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3 Návrhy na zlepšení hospodaření města 

V této části bakalářské práce bych se chtěl zaměřit na konkrétní návrhy, jak 

zlepšit hospodaření města Adamova. Jde především o vynakládání peněžních 

prostředků na vymáhání dlužných částek, změnu výše sazby místního poplatku ze psů 

vybíraného na území Adamova tak, aby odpovídala trendu okolních měst a obcí, dále 

pak prodej nevyužívaných nemovitostí spojených s nemalými finančními náklady a na 

závěr o účelnějším hospodaření s volnými finančními prostředky města.  

Tabulka č. 3: Srovnání předpisů a úhrad poplatků v letech 2002 - 2005 

Místní poplatek ze psů 

Rok Předpis (Kč) Skutečná úhrada (Kč) Plnění (%) 

2002 97 223,00 80 891,00 83,2 

2003 102 932,00 83 242,00 80,9 

2004 115 847,00 99 136,00 85,6 

2005 113 832,00 88 468,00 77,7 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Rok Předpis (Kč) Skutečná úhrada (Kč) Plnění (%) 

2002 1 959 181,00 1 716 014,00 87,6 

2003 1 947 375,00 1 697 219,00 87,2 

2004 2 185 135,00 1 933 242,00 88,5 

2005 2 419 836,00 2 052 263,50 84,8 

Zdroj: správa daní a poplatků. ekonomický odbor, MÚ Adamov 

Z výše uvedených vybraných poplatků vybíraných na území města Adamova je 

patrné, že se úspěšnost při jejich výběru pohybuje v rozmezí od 77,7% do 88,5%. 

Z těchto čísel vyplývá, že město musí vynakládat další náklady na vymáhání zbylých 

částek. Město Adamov spolupracovalo v letech 2002 – 2005 při vymáhání těchto 

dlužných částek s advokátní kanceláří. Postup byl následující: město vyzvalo dlužníka 

na základě ustanovení § 73 zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů, k úhradě nedoplatku v náhradní patnácti denní lhůtě. Pokud 

dlužník neuhradil svůj dluh ve stanovené lhůtě, byla celá záležitost předána advokátovi, 



 

38 

který podal návrh na exekuci a následně předal exekuční titul k vymáhání soudnímu 

exekutorovi.    

Tabulka č. 4: Náklady na advokáta v letech 2002 – 2005  

Náklady na advokáta 

Rok Náklady celkem (Kč) Náklady na vymáhání (Kč) Plnění (%) 

2002 123 750,00 112 613,00 91,0 

2003 120 000,00 102 000,00 85,0 

2004 175 361,00 163 086,00 93,0 

2005 176 490,00 157 076,00 89,0 

Zdroj: ekonomický odbor, MÚ Adamov 

Z výše uvedených údajů v tabulce č.4 je patrné, že spolupráce s advokátem na 

vymáhání dlužných částek je pro město nevýhodné.  

Dle tohoto názoru by mělo město Adamov postupovat při vymáhání nedoplatků 

u místních poplatků ve spolupráci se soudním exekutorem, kdy pracovník 

ekonomického odboru vydá exekuční titul, který následné předá soudnímu exekutorovi 

k vymáhání. Ve smlouvě s tímto soudním exekutorem by měl být zakotven postup bez 

úhrad záloh na tyto úkony. Tento postup je možný dle § 73 odst. 3 zákona 337/1992 

Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

Další možností, jak ušetřit finanční prostředky při vymáhání dlužných částek, 

zejména při vymáhání dluhů na nájmu z obecních bytů a nebytových prostor v majetku 

města Adamova, je využití soudního exekutora při sepsání zápisu o přímé 

vykonatelnosti. 

V podstatě soudní exekutor sepíše na žádost věřitele nebo dlužníka exekutorský 

zápis o dohodě, kterou se dlužník zaváže splnit pohledávku vyplývající ze závazku vůči 

věřiteli a v této dohodě svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon 

rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. 

Dosavadní praxe v Adamově byla obdobná, jako při vymáhání nedoplatků  

u místních poplatků, tj. ve spolupráci s advokátem. V tomto případě muselo město 

Adamov podat žalobu na soud prostřednictvím advokáta a uhradit soudní poplatek ve 
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výši 4% z předmětu sporu. Po nalézacím řízení a pravomocném rozhodnutí tohoto sporu 

soudem (ve lhůtě i několika let) v jeho prospěch se  mohlo město domáhat plnění  

v exekučním řízení. 

Dle mého návrhu si město Adamov nechá zpracovat exekutorem zápis, v němž 

dlužník souhlasí s vykonatelností tohoto zápisu, pokud řádně a včas nesplní svoji 

smluvní povinnost (např. za povolení splátkového kalendáře na dlužnou částku). Pokud 

dlužník svoji povinnost nesplní, obrátí se město Adamov na soudního exekutora  

a prakticky ihned (po pověření exekutora soudem, zde je zákonná lhůta 15 dnů) 

následuje exekuce, bez nalézacího řízení a placení soudních poplatků. 

Dalším návrhem na zlepšení hospodaření města Adamova je zvýšení sazby 

místního poplatku ze psů. Tento poplatek se ve sledovaném období 2002 – 2005 řídil 

obecně závaznou vyhláškou města Adamova č. 1/2001 o místních poplatcích (pro roky 

2002 a 2003) a obecně závaznou vyhláškou města Adamova č. 5/2003 o místních 

poplatcích (pro roky 2004 a 2005). Sazby tohoto poplatku byly shodné v obou výše 

citovaných obecně závazných vyhláškách a jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 5: Sazba místního poplatku ze psů v letech 2002 - 2005 

Sazba místního poplatku ze psů v letech 2002 - 2005 

Text   Sazba (Kč) 

 Za psa chovaného v rodinném domě 120 

 Za psa chovaného v ostatních obytných domech 700 

 Za psa chovaného v rodinném domě - důchodce   30 

 Za psa chovaného v ostatních obytných domech - důchodce 150 

Zdroj: obecně závazné vyhlášky města Adamova č. 1/2001a č.5/2003 

Z tabulky je zřejmé, že sazby místního poplatku ze psů jsou velice nízké a již 

v roce 2002 nemohly pokrýt náklady na odstraňování psích exkrementů a úklid města 

po znečištění psy. V okolních městech se sazby tohoto místního poplatku pohybují 

v násobcích výše sazeb v Adamově. Pro příklad uvádím sazby místního poplatku ze psů 

města Blanska. 
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Tabulka č. 6: Sazba místního poplatku ze psů v Blansku 

Sazba místního poplatku ze psů v Blansku 

Text  Sazba (Kč) 

 Za psa chovaného v rodinném domě 400 

 Za psa chovaného v ostatních obytných domech    1200 

 Za psa chovaného v rodinném domě - důchodce 200 

 Za psa chovaného v ostatních obytných domech - důchodce 200 

Zdroj: obecně závazná vyhláška města Blanska č. 4/2003 

Pro přehlednost uvádím grafické znázornění výše sazeb v Adamově a v Blansku 

Graf č. 5: Výše sazeb místního poplatku ze psů v Adamově a v Blansku (v Kč) 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Adamov Blansko

za psa chovaného v rodiném
domě

za psa chovaného ostatních
obytných domech

za psa chovaného v rodiném
domě - důchodce

za psa chovaného ostatních
obytných domech -
důchodce

 

Zdroj: obecně závazné vyhlášky města Adamova č. 1/2001a č.5/2003 a obecně závazná 

vyhláška města Blanska č. 4/2003 

Dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, může město Adamov využít maximální výši sazby místního 

poplatku ze psů až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, 

jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého 

důchodu (důchodce), který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího 

důchodu, činí až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec 

horní hranici sazby zvýšit až o 50 %. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok 
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se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních 

měsíců11. 

Dále bych se chtěl věnovat oblasti málo využívaných nemovitostí v majetku města 

Adamova. Jde zejména o budovy bývalé základní školy na ulici Osvobození, budovu  

č. 99 na Smetanově náměstí a část budovy bývalé pekárny též na Smetanově náměstí. 

V níže uvedené tabulce jsou vyčísleny náklady města Adamova na budovu bývalé 

základní školy a výnosy z ní. 

Tabulka č. 7: Náklady a výnosy budovy bývalé ZŠ v majetku města Adamova 

Náklady a výnosy budovy bývalé ZŠ v majetku města Adamova 

Rok Náklady (Kč) Výnosy (Kč) Rozdíl (Kč) 

2002 234 310,- 0,- - 234 310,- 

2003 201 716,- 0,- - 201 716,-  

2004 281 167,- 0,- - 281 167,-  

2005 280 198,- 0,- - 280 198,-  

Zdroj: ADAVAK, s.r.o., správce budov 

Z tabulky je patrné, že náklady na provoz této budovy jsou dlouhodobě značně 

vysoké.  Vzhledem k tomu, že budovu má ve výpůjčce (bezplatně) základní umělecká 

škola, nemá město žádný výnos z provozu této budovy. Proto by se měli zastupitelé 

zamyslet nad možností odprodeje této budovy, základní uměleckou školu přestěhovat 

do jiné vhodné nemovitosti a za získané finančních prostředky z prodeje  technicky 

zhodnotit zbylé nemovitosti. 

Poslední oblastí, kterou se chci zabývat v této bakalářské práci, je vhodnější 

ukládání volných finančních prostředků města Adamova. Dle mého názoru Česká 

národní banka svou politikou nulových nebo dokonce mírně záporných reálných 

úrokových sazeb přímo vybízí města a obce, aby ukládaly volné finanční prostředky na 

někdy rizikové účty brokerských společností, které tyto finance používají k tzv. 

maržovým obchodům, tedy k nákupu akcií na úvěr. S tímto ukládáním volných 

finančních prostředků nesouhlasím a myslím si, že vhodnější pro města a obce je 

                                                 
11 Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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nakupování státních pokladničních poukázek nebo obchodování s depozitními 

směnkami u velkých bankovních domů. Každé město nebo obec, kdo se rozhodne 

ukládat volné finanční prostředky na běžném účtu, během času ztrácí ne jejich hodnotě. 

Reálná úroková sazba se již několik let pohybuje pod nulou a nepřímo tedy nutí vedení 

měst a obcí hledat alternativní způsob ukládání volných finančních prostředků.  

Pro příklad uvádím nabídku Komerční banky a.s. pro města a obce k ukládání 

volných finančních prostředků. 

Obchodování s depozitními směnkami – KB, a.s. 

Nabídka spočívá v ukládání volných finančních prostředků na základě 

úročených depozitních směnek. Toto ukládání finančních prostředků je úročeno dle 

splatnosti depozitní směnky. 

ower night (přes 1 noc) - úroková sazba činí 1,44% p.a. 

vklad na 7 dnů - úroková sazba činí 1,70% p.a. 

vklad na 14 dnů – úroková sazba činí 1,71% p.a. 

Za tuto bankovní službu se nehradí poplatky. Je limitována pro každý vklad 

minimální částkou 1 mil. Kč. Uzavřením smlouvy se město nebo obec nezavazuje  

k pravidelnému vkladu volných finančních zdrojů. Veškeré tyto bankovní transakce 

jsou pojištěny. 

Při aktivním využívání této služby během celého roku (využívány by byly mj. 

všechny víkendy) by mohlo dojít k navýšení příjmů rozpočtu města Adamov o úroky  

z vkladů ve výši cca 30.000,-Kč.  

V případě opačné situace, kdy město Adamov nejen že nemá volné finanční 

prostředky, ale potřebuje krátkodobě vyrovnat nesoulad mezi příjmy a výdaji, 

doporučuji vyrovnávání tohoto nesouladu v cash-flow tím, že si město Adamov zřídí 

kontokorentní účet s úvěrovým rámcem do výše 5 mil. Kč. Kontokorentní úvěr, ale 

v žádném případě nesmí suplovat úvěr, neměl by být rozpočtován, neboť by měl sloužit 

pouze k vyrovnávání časového nesouladu plnění příjmů a výdajů rozpočtu města. 

Dále by bylo možné snížit poplatky za vedení účtů u České spořitelny, a.s. a to 

sjednocením dvou dnes používaných účtů (příjmový a výdajový) v jeden. Jelikož 

dochází velice často k převodům finančních prostředků mezi těmito účty automaticky se 
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tím zvyšují poplatky bance. Po převedení těchto účtů na jeden město Adamov ušetří na 

poplatcích až 50 000,- Kč každý rok. 

Nevýhodou tohoto sjednocení účtů je ovšem větší důraz na důsledné dodržování 

nově vytvořené analytiky při provádění plateb.  
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ZÁVĚR 

Rozpočet města má rozhodující vliv na činnost orgánů obce a na poskytování 

veřejných služeb občanům. Rozpočet by měl vycházet z rozpočtového výhledu, který je 

pomocným nástrojem zastupitelů pro střednědobé finanční plánování. V případě města 

Adamova byl ve sledovaném období rozpočet sestavován vždy jako vyrovnaný. 

V rámci celého rozpočtového procesu byly uplatňovány definované rozpočtové 

zásady. Město Adamov má poměrně velké pravomoci při tvorbě svého rozpočtu a závisí 

na rozhodování zastupitelstva obce, respektive jednotlivých zastupitelů, jakým 

způsobem dojde k jejich naplňování. Bohužel, stejně jako v jiných městech a obcích,  

i v Adamově dochází při tvorbě rozpočtu k čilému lobování různých zájmových skupin, 

což se mnohdy negativně projevuje při optimálním využívání a úsporném vynakládání 

výdajů. 

Analýza příjmů a výdajů města Adamova vedla k závěru, že při získávání 

finančních zdrojů města má největší význam daňové určení sdílených, popř. svěřených 

daní a dotace. Daňové příjmy tvoří ve sledovaném období téměř polovinu rozpočtových 

příjmů města Adamova. Role státu a přerozdělovacích procesů je tak důležitá  

a nezastupitelná. 

Struktura finančního systému města Adamova je - dle mého názoru - vytvořena 

účelně. Domnívám se, že důležité otázky tvorby a plnění rozpočtu města by měly být 

více osvětlovány a prezentovány na veřejnosti prostřednictvím např. místního 

zpravodaje nebo webových stránek města, což souvisí i s rozpočtovou zásadou 

publicity, jako důležitým předpokladem veřejné kontroly.  

Co se týče konkrétních návrhů na zlepšení hospodaření města, zaměřil jsem se 

na vynakládání peněžních prostředků na vymáhání dlužných částek. Dále pak změnu 

výše sazby místního poplatku ze psů vybíraného na území Adamova, tak aby 

odpovídala trendu okolních měst a obcí. Doporučil jsem prodej nevyužívaných 

nemovitostí spojených s nemalými finančními náklady. A na závěr jsem vybral jednu 

z možností, jak účelněji hospodařit s volnými finančními prostředky města a doporučil 

jsem sjednocení příjmového a výdajového účtu vedených u České spořitelny, a.s. 
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Myslím si, že by mé analytické části a zejména konkrétních návrhů mohl využít 

pro svoji práci jak finanční výbor, jako poradní orgán zastupitelstva města Adamova, 

tak i starosta a místostarosta města, jako uvolnění zastupitelé.  
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