
 



 



 

 



Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření Statutárního města Přerov 

v letech 2004 – 2008. Cílem této práce je na základě analýzy rozpočtových příjmů a 

výdajů zhodnotit finanční situaci obce a dle zjištěných skutečností předložit návrhy, 

které povedou ke zlepšení jejího hospodaření. 

Abstract 

The bachelor’s thesis is aimed at economy evaluation of the corporate town Prerov in 

years 2004 – 2008. The aim of this work is estimation financial position of municipality 

on the basis analyse of the budget revenue and expenditure, presentation of suggestions 

according to ascertained facts for economy improvement of the municipality. 
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Úvod 

Jedním z projevů demokratizace společnosti je delegování výkonu veřejné správy na 

tzv. nestátní subjekty. Znamená to přenesení pravomocí a odpovědnosti za vlastní 

záležitosti na občany, kterým je skrze územní samosprávu umožněno uplatnit své právo 

na spravování určitého území pomocí vlastní samosprávy. 

 

Jednou z klíčových funkcí územní samosprávy je zabezpečovat pro své obyvatelstvo 

veřejné statky, tedy statky, které jsou užitečné celé společnosti, a proto je také v zájmu 

veřejných samospráv je pro své občany obstarat. Územní samospráva je reprezentantem 

svých občanů, hájí jejich zájmy a preference. Stejně tak by měla s občany spolupracovat 

v zájmu správného zacílení poskytovaných veřejných statků.  

 

Cílem této bakalářské práce je pomocí teoretických znalostí, analýzy jednotlivých 

příjmů a výdajů a následně pomocí vybraných metod finanční analýzy zhodnotit 

minulou i současnou finanční situaci města a způsob jeho hospodaření se svěřenými 

prostředky. Na základě takto získaných poznatků budou poté formulovány návrhy, které 

by mohly vést k zefektivnění hospodaření města. 

 

Bakalářská práce je rozdělena na tři části. První část je zaměřena zejména na právní 

vymezení obcí, především statutárních měst, jejich orgánů, pravomocí a způsobu jejich 

fungování. Je nastíněna i struktura procesu sestavení rozpočtu obce a také struktura 

jednotlivých příjmů a výdajů, které jsou součástí obecního rozpočtu. Druhá část 

obsahuje základní informace o Statutárním městě Přerov, jeho hospodaření a majetku, 

zhodnocení finanční situace města pomocí analýzy jednotlivých druhů příjmů a výdajů 

jeho rozpočtu a podrobnější pohled na situaci pomocí finanční analýzy. Mezi metody 

použité v této práci patří zejména analýza zadluženosti města podle ukazatele dluhové 

služby, analýza míry samofinancování, analýza finanční soběstačnosti města pomocí 

ukazatelů autarkie a analýza jednotlivých příjmů a výdajů rozpočtu města. Poslední část 

je zaměřena na návrhy, které by měly vést ke zlepšení hospodaření Statutárního města 

Přerov, tzn. ke zvýšení příjmů nebo ke snížení výdajů. 
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Veřejná správa 

Na veřejnou správu a její strukturu lze pohlížet ze dvou hledisek: 

� z pohledu výkonu veřejné správy - tu vykonává stát pomocí svých orgánů 

jakožto státní správu nebo ji přenechává nestátním veřejnoprávním korporacím, 

které je spravují na samosprávném principu 

� z geografického hlediska – zde se poté jedná buď o ústřední, územní nebo místní 

správu [6, str.11] 

1.1.1 Členění dle výkonu veřejné správy 

Zde dochází k členění na dvě oblasti a to oblast státní správy a tzv. veřejné samosprávy. 

Státní správa je pak vykonávána státem přímo, prostřednictvím souhrnu institucí, nebo 

zprostředkovaně, což zajišťuje zmiňovaná veřejná samospráva. Hlavním cílem 

zprostředkované státní správy je delegovat soubor pravomocí a povinností na úroveň 

územních samospráv a zároveň je také vybavit kompetencemi, které by na ně přenesly 

odpovědnost za jejich rozhodování. To samozřejmě v konečném důsledku znamená i 

snahu přiblížit státní správu v rámci přenesené působnosti občanům. [5] 

1.2 Územní samospráva 

Územní samosprávou je realizováno právo občanů na vlastní samosprávu. Územní 

samospráva vykonává veřejnou správu na území menším než je stát a to v rámci 

stanovené působnosti či jiných podmínek. V ČR z hlediska územní samosprávy existuje 

dvoustupňový systém, ve kterém je základní územně samosprávní jednotkou určena 

obec a vyšším samosprávným stupněm kraj. Tyto jednotky vykonávají jak samosprávu, 

tak v přenesené působnosti správu státní. Územní samospráva není postavena na 

principu nadřízenosti a podřízenosti, jelikož žádný územně samosprávný celek nemá 

právo zasahovat do kompetencí jiného územně samosprávného celku. [6] 
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1.3 Obec 

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je obec základním článkem 

územní samosprávy. Je vymezena územím, které je od jiné územně samosprávné 

jednotky odděleno hranicí, a společenstvím občanů žijících na tomto území. Je tzv. 

veřejnoprávní korporací, tedy člensky organizovaným subjektem veřejné správy, 

kterému byla svěřena moc samostatně plnit veřejné úkoly. [11] 

 

Obec vlastní majetek, s ním má právo hospodařit tak, aby podporovala rozvoj obce i 

občanů. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost, která 

z těchto vztahů vyplývá.  

 

Obec se může stát městem, má-li alespoň 3000 obyvatel a schválí-li to na její návrh 

předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. [9] 

1.3.1 Statutární města 

Zvláštní kategorií měst, které upravuje zákon o obcích, jsou tzv. statutární města, jejichž 

vnitřní poměry jsou upraveny statutem, který vydává město v obecně závazné vyhlášce 

a od správy měst se liší především samosprávou městských částí. [7] 

 

Ve statutu uvádí statutární města zejména: 

� výčet městských obvodů a městských částí včetně vymezení územního rozsahu 

� pravomoc vymezenou městským obvodům a částem v samostatné i přenesené 

působnosti, pravomoci města v rámci těchto územních celků a dále upravuje 

vzájemnou součinnost mezi městem a jeho částmi 

� zdroje příjmů a druhy výdajů vznikající městským částem při plnění jejich úkolů 

v samostatné a přenesené působnosti 

� výčet majetku města svěřeného městským částem a rozsah oprávnění pro 

nakládání s tímto majetkem a při výkonech s tímto souvisejících a další záležitosti 

stanovené tímto nebo zvláštním zákonem [9] 
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Městské obvody a části jednají za statutární město v záležitostech, které jim stanovuje 

zákon, a jsou samozřejmě omezeny statutem vydaným příslušným statutárním městem. 

Nemají ovšem pravomoc vydávat obecně závazné vyhlášky a nařízení, mohou se pouze 

podílet na projednávání jejich návrhů, je-li takto stanoveno ve statutu města. 

1.3.2 Působnost obce 

Působnost vyjadřuje souhrn záležitostí, o nichž může konkrétní orgán veřejné správy 

rozhodovat a v nichž může prosazovat svou vůli v rámci platných právních předpisů. 

 

Působnost obcí se dělí na samostatnou, tedy správu záležitostí obce v jejím zájmu a 

v zájmu občanů, kterou vykonávají orgány dané obce samostatně, a přenesenou, kterou 

na obec deleguje stát v rozsahu stanoveném zákony. 

Samostatná působnost 

V rámci samostatné působnosti spravuje obec záležitosti, které jsou v zájmu obce a 

jejích občanů, sama, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o 

přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem 

svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do 

samostatné působnosti obce svěří zákon. Obec by měla pečovat v souladu s místními 

předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a 

pro uspokojování potřeb svých občanů. Jedná se především o uspokojování potřeby 

bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a 

vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. [9] 

 

Samostatná působnost se dále dělí na veřejnoprávní část samosprávy, v níž je 

uplatňována vůle volených orgánů obce vůči občanům (ta je regulována normami 

veřejného práva), a na soukromoprávní část samosprávy. Tato část vychází z pojetí obce 

jako právnické osoby, s vlastnickým právem a vstupující na trh jako rovnoprávný 

subjekt, a také jako zaměstnavatele fyzických osob. [7] 
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Přenesená působnost 

Přenesenou působnost vykonávají orgány obce jménem státu ve věcech, které stanoví 

zvláštní zákony, v základním rozsahu, pro svůj správní obvod, který je totožný 

s územním obvodem obce. Za kvalitu výkonu této působnosti vůči veřejnosti odpovídá 

stát, který je na orgány obce delegoval. Její výkon je prováděn orgány obce 

s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností. Obec s rozšířenou 

působností je zároveň i obcí s pověřeným obecním úřadem. [7] 

 

V rámci výkonu přenesené působnosti se u obcí jedná o tyto činnosti: 

� vydávání nařízení obce 

� rozhodování o místních a účelových komunikacích 

� projednávání přestupků 

� jsou vodoprávním úřadem a spravují drobné toky 

� jsou povodňovým orgánem 

� jsou orgánem ochrany přírody a ochrany ovzduší atd. [6, str. 30] 

 

Obce s pověřeným obecním úřadem mají pravomoc rozhodovat v prvním stupni ve 

správním řízení, rozhodovat o poskytnutí půjček a peněžitých dávek, zajišťují volby aj. 

U obce s rozšířenou působností se jedná např. o vedení evidence a registru obyvatel, 

vydávání občanských průkazů, řidičských průkazů a cestovních dokladů, vyplácení 

dávek a poskytování sociálních služeb, zřizování živnostenského úřadu, starost o 

dopravu a silniční hospodářství pro silnice II. a III. třídy aj. [7] 

1.3.3 Orgány obce 

Aby byl zajištěn jeden z klíčových principů demokracie, tedy podílení se občanů na 

veřejné správě, musí být umožněn všem občanům rovný přístup k samosprávě. V ČR se 

tento princip promítá skrze možnost podílet se přímo či nepřímo na řízení obce, 

potažmo kraje. Nepřímo zejména prostřednictvím volených orgánů obce, vzešlých 

z komunálních voleb a následných povolebních jednání, a přímo obzvláště dobrovolnou 

účastí na různých schůzích pořádaných městem, místních referendech či členstvím 

v komisích. 
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Mezi orgány obce zabezpečující souhrn úkolů, které se přímo dotýkají občanů obce, 

zejména pak zabezpečování veřejných statků pro občany, patří zastupitelstvo obce, rada 

obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce (v případě statutárních měst jsou to 

pak primátor, magistrát a zvláštní orgány města). [9] 

Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvu obce je, jako kolektivně volenému orgánu obce, přidělena hlavní 

rozhodovací pravomoc v rámci samostatné působnosti. Díky této pravomoci může 

rozhodovat o všech záležitostech obce s výjimkou těch, jež patří do působnosti vyššího 

samosprávného celku, tedy kraje. Členové zastupitelstva jsou voleni v komunálních 

volbách konaných jednou za 4 roky, mohou jimi být zástupci jednotlivých politických 

stran i nezávislí členové. Počet členů obecního zastupitelstva je vymezen v zákoně o 

obcích v rozmezí od 5 do 55 členů v závislosti na počtu obyvatel obce. Členové 

zastupitelstva pak z řad svých členů volí členy rady obce. Pokud není tato rada zřízena, 

vydává jednotlivá nařízení obce, obvykle spadající do kompetencí rady, zastupitelstvo. 

Podle zákona o obcích je zastupitelstvo povinno konat svou schůzi minimálně jednou za 

tři měsíce. Toto jednání je veřejné a řídí se schváleným jednacím řádem. [6] 

 

Zastupitelstvo v rámci samosprávy rozhoduje pak zvláště: 

� o rozpočtu a závěrečném účtu obce, schvaluje rozpočtový výhled a program 

rozvoje obce, hlasuje o rozpočtových opatřeních 

� o správě peněžních fondů obce 

� o vzniku a zániku příspěvkových organizací a organizačních složek obce, o 

zakládání obchodních společností, ve kterých je obec zakladatelem nebo 

spoluzakladatelem 

� o vydávání závazných vyhlášek obce a vyhlášení místního referenda 

� o volbě a odvolání starosty, místostarosty a dalších členů rady obce (radní) z řad 

zastupitelstva, stanovuje počet členů rady obce, atd. 

� o zřízení a zrušení obecní policie 

� o poskytnutí půjčky, přijetí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace [9] 
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Zastupitelstvo obce dále jedná za obec v jejích majetkových záležitostech a to 

v nakládání s nemovitostmi (např. nabytí a převod nemovitostí, převod bytů a 

nebytových prostor, zřízení věcného břemene, zastavení nemovitosti apod.), nakládání 

s věcmi movitými (bezúplatný převod, zastavení movitých věcí), majetkových účastech 

na podnikání jiných subjektů a další.  

 

Umožňuje-li to zákon, může zastupitelstvo přenést některé pravomoci na radu obce. [4] 

Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem. V rámci samostatné působnosti se ze své činnosti 

zodpovídá zastupitelstvu obce, v přenesené působnosti obce jí pak přísluší rozhodovat 

na základě zákona. Pokud není rada v obci volena, vykonává její pravomoc starosta, 

nestanoví-li zákon jinak. Na rozdíl od zastupitelstva obce jsou jednání rady obce 

neveřejná. Rada je tvořena starostou, místostarostou či místostarosty a dále členy 

zvolenými zastupitelstvem obce z jeho řad (ve statutárních městech jsou to pak 

primátor, náměstci primátora a ostatní členové). Počet členů rady musí být lichý, 

v rozmezí 5 až 11 členů. Jejich počet by neměl přesáhnout třetinu členů zastupitelstva 

obce. V obcích, jejichž zastupitelstva mají méně než 15 členů, se rada nevolí. Rada obce 

předkládá návrhy pro jednání zastupitelstva a dohlíží na plnění přijatých usnesení. [4] 

 

Rada obce: 

� zabezpečuje hospodaření dle schváleného rozpočtu a dodržování přijatých 

rozpočtových opatření 

� zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva obce 

� vydává nařízení obce v přenesené působnosti 

� rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce 

� rozhoduje ve věcech obce jako jediného zakladatele nebo spoluzakladatele 

� zřizuje potřebné výkonné orgány obecního úřadu a další [9] 

 

Rada obce také dále rozhoduje ve všech ostatních záležitostech, které patří do 

samostatné působnosti obce, pokud v nich nerozhoduje zastupitelstvo obce. 
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Starosta (primátor) a místostarostové (náměstek) 

Starostu (primátora) stejně jako radu obce volí ze svých řad zastupitelstvo obce. 

Starosta (primátor) je představitelem obce a zastupuje ji navenek. Z výkonu své funkce 

se zodpovídá zastupitelstvu obce a je uznáván za statutární orgán obce. V obcích, ve 

kterých není zřízena funkce tajemníka, plní tuto funkci starosta. Jeho kontrole podléhá 

obecní úřad a všichni jeho pracovníci. [6] 

 

Starosta (primátor) dále: 

� svolává a řídí zasedání zastupitelstva a rady obce 

� jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu (magistrátu) se souhlasem ředitele 

krajského úřadu 

� zodpovídá za řádné a přesné objednání a přezkoumání hospodaření obce za 

uplynulý rok (auditu) 

� je odpovědný za informování veřejnosti o činnosti obce 

� plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele zaměstnanců obce [9] 

 

Místostarostové (náměstek primátora) jsou voleni zastupitelstvem obce, jemuž se stejně 

jako starosta (primátor) z výkonu své funkce zodpovídají. Zastupují starostu (primátora) 

v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta (primátor) nevykonává svou 

funkci. Spolu se starostou podepisují schválené předpisy obce. [4] 

Obecní úřad (magistrát) 

Je orgánem výkonu územní samosprávy a státní správy v přenesené působnosti, kterou 

vykonávají starosta (primátor), místostarostové (náměstek), tajemník obecního úřadu 

(magistrátu), pokud je v rámci dané obce tato funkce zřízena, a zaměstnanci výkonných 

orgánů obecního úřadu (magistrátu), tzn. odborů a oddělení. [7] 

 

Obecní úřad: 

� plní úkoly uložené mu zastupitelstvem a radou obce, pomáhá komisím a 

výborům v jejich činnosti v oblasti samostatné působnosti 
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� v přenesené působnosti vykonává státní správu, jejíž rozsah je vymezen 

zákonem o obcích [9] 

 

Funkce tajemníka je zřizována zejména v obcích s pověřeným obecním úřadem a v 

obcích s rozšířenou působností. Tajemník je v tomto případě zaměstnancem obce. 

Tajemník zodpovídá za plnění úkolů přidělených mu zastupitelstvem obce, radou obce 

nebo starostou (primátorem) jak v samostatné tak v přenesené působnosti. Řídí a 

kontroluje zaměstnance obecního úřadu (magistrátu). Zúčastňuje se jednání 

zastupitelstva a rady obce, kde má poradní hlas. [4] 

Ostatní orgány 

Mezi další orgány obce patří pak výbory, zřizované zastupitelstvem obce jako jeho 

iniciativní a kontrolní orgány (např. finanční výbor, kontrolní výbor, osadní výbor, 

výbor pro národnostní menšiny a další) a dále pak komise, tedy poradní a iniciativní 

orgány zřizované radou obce. [4] 

1.3.4 Majetek obce 

Základním existenčním kritériem územní samosprávy je vlastnictví majetku. Obci jsou 

přiděleny pravomoci pro nakládání s majetkem jí svěřeným a to jak za účelem 

zabezpečování veřejných statků pro její občany, tak pro doplňkové podnikatelské a jiné 

účely. O využití majetku rozhodují především volené orgány. Občané tak velmi snadno 

mohou kontrolovat hospodaření s obecním majetkem, jelikož tyto orgány se zodpovídají 

za svá rozhodnutí právě jim. Územní samospráva je subjektem s plnou právní 

subjektivitou. Vstupuje proto do smluvních vztahů svým jménem a na svou vlastní 

odpovědnost. Může nakupovat, prodávat i pronajímat vlastní movitý i nemovitý 

majetek. Jistou výjimku zde tvoří od státu bezplatně nabytý majetek, který slouží 

veřejným účelům, výkonu samosprávy či podnikání. Dále je samozřejmě povinností 

územní samosprávy svůj majetek chránit, pečovat o něj a zajišťovat jeho údržbu a 

opravy. [6] 
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1.4 Rozpočty územní samosprávy 

Nejdůležitějším článkem v oblasti zajištění činnosti územní samosprávy je územní 

rozpočet. Jeho optimálnost ovlivňují dva základní ukazatele, míra samofinancování a 

míra finanční soběstačnosti. V prvním případě se jedná o posouzení toho, jak je obec či 

vyšší územní samosprávný celek schopna z vlastních zdrojů včetně rozpočtově 

určených daňových příjmů zabezpečovat veřejné statky pro své občany. Míra finanční 

soběstačnosti je pak charakterizována poměrem vlastních příjmů obce (kraje) a 

celkových příjmů rozpočtu. [4] 

1.4.1 Rozpočet obce 

Rozpočet územního samosprávného celku je finančním plánem, jímž se řídí financování 

činnosti územního samosprávného celku. Jedná se o decentralizovaný fond, který stejně 

jako u rozpočtu státního je vystavěn na principech nenávratnosti, nedobrovolnosti a 

neekvivalence. Sestavuje se na rozpočtový rok, jenž je v ČR shodný s rokem 

kalendářním. Zároveň je také účetní bilancí příjmů a výdajů vzniklých činností územně 

samosprávných celků. Důležitou roli hraje pak především v prosazování lokálních a 

regionálních zájmů a preferencí obyvatelstva daného celku. Zpracování rozpočtu 

vychází z rozpočtového výhledu. [4] 

Rozpočtový výhled 

Rozpočtový výhled slouží obcím jako pomocný nástroj pro střednědobé finanční 

plánování rozvoje hospodářství dané obce. Zpravidla je sestavován na 2 až 5 let 

následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné základní 

údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o 

finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. [10] 
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Rozpočtový proces 

Samotný rozpočtový proces je zpravidla delší než rozpočtové období. Trvá asi 1,5-2 

roky Zahrnuje několik etap od sestavení návrhu rozpočtu až po sestavení přehledu o 

skutečném vývoji.  

 

Jednou z nejobtížnějších etap rozpočtového procesu je její návrh, jehož sestavení spadá 

do kompetencí příslušného výkonného orgánu obce (finanční odbor). Dlouhodobým 

cílem obce (kraje) je hospodaření s vyrovnaným rozpočtem, tzn. příjmy = výdaje, 

popřípadě s rozpočtem přebytkovým, příjmy > výdaje. Navržený rozpočet poté 

schvaluje usnesením zastupitelstvo obce (kraje) a vyjadřují se k němu jednotlivé 

výbory, zejména pak výbor finanční. Pokud není rozpočet schválen před začátkem 

rozpočtového období, hospodaří obec (kraj) až do jeho schválení podle rozpočtového 

provizoria. Za následné plnění rozpočtu jsou vůči obcím (krajům) odpovědné výkonné 

orgány. Ty danou situaci analyzují a příčiny neplnění předkládají zastupitelstvu. Po 

skončení rozpočtového období je pak výkonnými orgány sestaven závěrečný účet, tedy 

přehled skutečných příjmů a výdajů za rozpočtové období, včetně jeho zdůvodnění. Ten 

je poté předložen ke schválení zastupitelstvu obce či kraje. [6] 

 

1.5 Příjmy a výdaje rozpočtů obcí 

1.5.1 Rozpočtová skladba 

Aby byl zajištěn správný, jednotný a komplexní pohled na soustavu příjmů a výdajů a 

tedy na finanční hospodaření nejen státu ale i územně samosprávných jednotek, existuje 

tzv. rozpočtová skladba, která upravuje způsob třídění peněžních operací (tedy příjmů a 

výdajů) veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů v ČR. Rozpočtová skladba 

slouží zejména k dlouhodobé analýze vývoje rozpočtů a tím umožňuje lépe agregovat a 

sumarizovat příjmy a výdaje. [6] 
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Využívá se zejména těchto druhů třídění: 

� odpovědnostní 

� druhové 

� odvětvové  

� konsolidační [5, str. 242] 

 

Nejdůležitějším systémem třídění v rozpočtové skladbě je třídění druhové, které třídí 

peněžní operace do tří základních okruhů: 

� příjmy 

� výdaje  

� financování [3, str. 227] 

 

Dále také umožňuje třídit rozpočet na běžný a kapitálový. O běžném rozpočtu mluvíme 

jako o bilanci běžných příjmů a výdajů, z nichž většina se každoročně opakuje. Je 

důležité sestavovat běžný rozpočet jako vyrovnaný, popř. přebytkový, jelikož 

dlouhodobý deficitní běžný rozpočet je nežádoucí. [4] 

 

1.6 Příjmy obce 

Příjmy územně samosprávných celků jsou členěny obdobným způsobem jako ostatní 

veřejné rozpočty a to pomocí rozpočtové skladby. Je důležité odlišit příjmy, které může 

obec ovlivnit a které nemůže, jelikož o nich rozhoduje stát. [6] 

 

Nejdůležitějšími příjmy územních rozpočtů jsou příjmy nenávratné, které zároveň tvoří 

největší část příjmů obcí. 
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Schéma 1. Příjmy rozpočtu obce (Zdroj: PEKOVÁ,J., PILNÝ,J., JETMAR, M.: Veřejná 

správa a finance veřejného sektoru. 3. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008.) 

 

1.7 Daňové příjmy 

Rozhodující podíl běžných příjmů tvoří příjmy daňové, které jsou vymezeny 

tzv. daňovým určením, tedy jsou vybírány podle celostátně platných zákonů a jejich 

výnos pak plyne celý (jedná-li se o daně svěřené) nebo jen jejich podíl (jde-li o daně 

sdílené) do rozpočtu obce. Zákon také vymezuje tzv. daně municipální, které může obec 

využít na svém území. 

Místní poplatky 

Kromě daní sdílených a svěřených, jsou příjmem místních rozpočtů také místní 

poplatky. Soustava místních poplatků je definována v zákoně o místních poplatcích. 

Místní poplatky mají tzv. fakultativní charakter, tzn. zastupitelstva obcí sama rozhodují, 

zda a jaké poplatky budou vybírat na svém území, stejně tak rozhodují o úlevách 

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

povinnosti a dalších náležitostech spojených s místními poplatky. Své rozhodnutí 

vydávají v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích. Tyto poplatky ovšem 
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nepředstavují pro obce žádný markantní příjem. V průměru nepřesahují 2% z celkových 

příjmů obcí v ČR. [6] 

Správní poplatky 

Jedná se o příjmy za správní úkony, které obce vykonávají v rámci své přenesené 

působnosti. Rozsah úkonů, které mohou vykonávat obce, je stanoven zákonem o obcích 

a kompetenčním zákonem. Nejčastěji se jedná o úkony pro různé subjekty např. 

vystavení dokladů, výpisy z matrik, ověření pravosti podpisů apod. Výše správních 

poplatků je stanovena v sazebníku zákona o správě daní a poplatků. [7] 

1.7.1 Nedaňové příjmy 

Příjmy z majetku 

Mezi nejvýznamnější příjmy patří příjmy z pronájmu a prodeje majetku. Jejich výše 

závisí na tom, jaký majetek obec vlastní. Je také ovlivněna oceněním příslušného 

majetku. Prodejem majetku získává územní samospráva jednorázový příjem, který se už 

ale nebude opakovat, proto je z dlouhodobějšího hlediska výhodnější pronájem majetku, 

jelikož do budoucna zajišťuje pravidelné příjmy. Před podniknutím kroků směřující 

k uzavření smlouvy k pronájmu či prodeji je nutná důkladná ekonomická analýza, která 

určí, co bude či nebude pro obec výhodné. [6] 

 

Mezi příjmy z majetku lze také dále zahrnout příjmy z majetku finančního. Územní 

samospráva může svůj majetek dále zvyšovat také finančními investicemi, např. 

nákupem cenných papírů. Z jejich držby a obchodování může v budoucnu získat příjmy 

pro rozpočet obce. Jedním z nejbezpečnějších druhů investování je stále nákup státních 

dluhopisů.  

 

Jednou z dalších možností ukládání přebytečných finančních prostředků, je dočasné 

využití termínovaných účtů u peněžních ústavů. [6] 
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Příjmy z vlastního podnikání 

Jednotlivé příjmy mívají charakter jak běžných, tak kapitálových příjmů. Jedná se 

zejména o příjmy ze zisků municipálních podniků a příjmy z podílů na zisku 

s podnikovým vkladem obce. 

 

� Zisk z municipálních podniků – tyto příjmy závisejí zejména na velikosti a počtu 

těchto podniků, jejich činnosti a ceny za služby poskytující občanům. 

� Podíly na zisku s podnikovým vkladem obce – příjmy vyplývající z majetkové 

účasti obce v těchto podnicích. O této účasti rozhoduje zastupitelstvo. Jsou 

významným příjmem, který je ale velmi často spojen s určitým rizikem. [4] 

Uživatelské poplatky 

Jedná se o poplatky, které plynou přímo provozovateli zajišťujícímu veřejné statky pro 

občany, tudíž je-li jím obec, jsou součástí rozpočtu obce. O jejich výši vždy rozhoduje 

zastupitelstvo obce. Často je ve větší či menší míře dotován z daňového výnosu. 

Nejčastěji jsou vybírány za klasické lokální služby jako např. vodné, stočné a podobné 

služby. V průměru se pohybují na 10% z celkových příjmů rozpočtu obce. [6] 

Přijaté sankční pokuty 

Velmi obtížně se plánují. Jsou většinou nahodilé a malé, mají charakter doplňkových 

příjmů. Plynou zejména z ukládání pokut obcemi v rámci přenesené působnosti např. 

v přestupkovém řízení, za nepořádek, tedy za chování, které je v rozporu s obecně 

závaznými předpisy. Předpokladem je zřízení přestupkové komise. [6] 

Příjmy z mimorozpočtových fondů 

Jedná se o příjmy z jiných zpravidla účelových peněžních fondů zřízených obcí. 

Zejména pokud hrozí schodek hospodaření či je potřeba finančně pokrýt neplánované 

potřeby, může obec využít tyto fondy k jejich krytí. [4] 
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Ostatní příjmy 

K těmto příjmům náleží dále ostatní nedaňové příjmy plynoucí do rozpočtu obce, 

obzvláště: 

� příjmy ze sdružování finančních prostředků 

� dary, výnosy ze sbírek apod. [3, str. 288] 

1.7.2 Dotace 

Vzhledem k tomu, že financování z vlastních příjmů obcí je nedostatečné, je nutné 

dofinancovávat jejich rozpočty pomocí dodatečných příspěvků zejména ze státního 

rozpočtu. Dochází k tomu i z důvodu přenesení jistých úkolů za státu na obce v rámci 

přenesené působnosti, a proto je zapotřebí, přerozdělit část příjmů v rámci veřejných 

rozpočtů. [6] 

 

Dotace mohou být obcím poskytovány jako: 

� účelové (specifické) 

� neúčelové (všeobecné, globální) [3, str. 294] 

Účelové dotace 

Díky běžným účelovým dotacím jsou schopny obce zajišťovat veřejné služby v rámci 

přenesené odpovědnosti a udržovat jejich standardní úroveň. Jedná se o financování 

běžných, pravidelně se opakujících potřeb, zejména o preferované veřejné statky, jako 

např. střední školství apod. 

 

Kapitálové účelové dotace jsou pak poskytovány zpravidla na konkrétní investice 

dočasných potřeb, které se neopakují. Jsou to např. finance na investiční výstavbu (pro 

uspokojování preferovaných veřejných statků) nebo investice přesahující danou lokalitu 

(dopravní infrastruktura). Jsou často podmíněny využitím i vlastních zdrojů obce. 

 

Účelové dotace jsou podmíněny splněním stanovených podmínek jejich využití. 

Nevyužité nebo nesprávně použité dotace jsou navráceny do státního rozpočtu. 
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Nejčastěji jsou poskytovány na financování vzdělání, bydlení, údržbu komunikací, 

policii, hasiče apod. [4] 

Neúčelové dotace 

Nejsou poskytovány na žádný konkrétní účel a nejsou vymezeny splněním žádných 

podmínek. Obce je mohou využívat dle svého uvážení. Ušetřená účelová dotace 

nepropadá zpět státnímu rozpočtu. Často ale hrozí nebezpečí, že obec bude využitím 

dotace na určitý veřejný statek opomíjet statek jiný. [4] 

1.7.3 Návratné příjmy 

Během rozpočtového roku se obec může dostat do situace, kdy nemá dostatek 

nenávratných finančních prostředků. Proto je zapotřebí využít zdrojů návratných, mezi 

které patří: 

� úvěr od peněžního ústavu (krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý) 

� příjmy z emise obligací (tzv. komunální obligace) 

� návratné půjčky a finanční výpomoci (od jiných subjektů v rámci rozpočtové 

soustavy) [5, str. 273] 

 

Návratné příjmy jsou spojeny s úrokovým zatížením, které může značně zatěžovat 

hospodaření obce. 

1.8 Výdaje obce 

Územní samospráva zajišťuje čím dál více veřejných státků. Není proto divu, že musí 

na jejich alokaci vynakládat stále více finančních prostředků. Detailní členění výdajů 

územních rozpočtů udává závazná rozpočtová skladba. 

 

Za základní lze považovat rozdělení na: 

� výdaje na alokační činnost  

� výdaje na redistribuční činnost 

� výdaje na stabilizační činnost [3] 
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Největší skupinou výdajů jsou již zmíněné alokační výdaje, které jsou dále děleny na 

běžné a kapitálové. 

 

 

Schéma 2. Výdaje rozpočtu obce (Zdroj: PEKOVÁ,J., PILNÝ,J., JETMAR, M.: 

Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008. str. 276) 

1.8.1 Běžné výdaje 

Z běžných výdajů se financují běžné, pravidelně se opakující potřeby v rozpočtovém 

období. Často se o nich hovoří jako o neinvestičních nebo provozních výdajích. Jsou 

určeny na platy zaměstnanců, nákup materiálu, vody, paliv a energie, nákup služeb a 

sociální dávky. [7] 

 

Dle rozpočtové skladby se rozdělují na: 

� neinvestiční nákupy – výdaje za zboží a služby, které nejsou investicí, včetně 

úroků, a náklady, které souvisí s pracovní silou (mzdy, pojistné, aj.), 

� neinvestiční transfery – výdaje na neinvestiční účely jako jsou dotace, příspěvky 

poskytované mimo rozpočtovou jednotku a dávky jiným subjektům, 

� neinvestiční půjčky – nenávratné poskytnutí peněžních prostředků jiným 

subjektům na neinvestiční účely. [1] 
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1.8.2 Kapitálové výdaje 

Slouží především k financování dlouhodobých, běžně se neopakujících, převážně 

investičních potřeb obcí, které přesahují jedno rozpočtové období. Jsou zpravidla 

jednorázové. Často souvisejí se splácením půjček poskytovaných na financování 

investic. [7] 

 

Můžeme je dále dělit na: 

� investiční nákupy – výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, akcií a majetkových účastí 

� kapitálové transfery – výdaje na investiční účely v podobě dotací a příspěvků 

poskytované jiným subjektům mimo rozpočtovou jednotku, 

� investiční půjčky – nenávratně poskytnuté prostředky jiným subjektům na 

investiční účely. [1] 

 

Důležité je na výdaje nahlížet také z hlediska rozpočtového plánování a to jako na 

výdaje plánované (plánovatelné), které se dají poměrně přesně určit a výdaje 

neplánované, mající nahodilý charakter a vyskytují se v průběhu rozpočtového období 

(porušení rozpočtové kázně, podpora při živelných pohromách). Je nutné, aby většina 

výdajů obce byla plánovatelná. 

 

Výdaje mohou mít také charakter výdajů na infrastrukturu (ekonomickou, sociální) 

nebo výdajů na investice. Výdaje na ekonomickou infrastrukturu zahrnují výdaje určené 

na výrobní účely, tj. zejména pro obecní podniky zabezpečující služby. Do této skupiny 

výdajů lze dále zařadit případné dotace a půjčky soukromému sektoru na podporu 

podnikání, na zvýšení zaměstnanosti, na výstavbu a údržbu veřejných komunikací apod. 

Výdaje na sociální infrastrukturu zahrnují výdaje na vzdělání a péči o zdraví, na sociální 

peněžní transfery apod. [7] 
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2 Analytická část 

2.1 Statutární město Přerov 

Město Přerov je jedním z nejstarších měst na Moravě. Osídlení této lokality sahá až do 

pravěku, o čemž svědčí celosvětově známé archeologické naleziště sídliště lovců 

mamutů v Přerově – Předmostí. Přerov leží v Olomouckém kraji. Rozkládá se uprostřed 

Moravy po obou březích řeky Bečvy. K městu je připojeno dvanáct místních částí: 

Předmostí, Lověšice, Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Henčlov, Lýsky, 

Popovice, Vinary, Žeravice a Penčice. 

 

Město Přerov získalo 1.7.2006 statut statutárního města a přiřadilo se tak k dalším 23 

městům (včetně Prahy), která smějí být takto označována a jimž z tohoto stavu 

vyplývají jisté pravomoci (např. možnost svěřit statutem městskému obvodu nebo 

městské části na úseku samostatné působnosti zejména rozhodování o majetkoprávních 

úkonech či schvalování programu rozvoje městského obvodu nebo městské části) 

 

Celková rozloha města Přerov činí asi 5 849,5 ha. Více než polovinu (přibližně 61 %) 

tvoří zemědělská půda. Téměř 10 % plochy je zalesněno a pouze 5,4% představuje 

zastavěnou oblast.  

 

Graf 1. Charakter území města Přerov 

Zdroj: Profil Statutárního města Přerov [online]. ©2008-2009 
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2.1.1 Hospodářství města 

Město Přerov je možno charakterizovat jako průmyslově-zemědělskou oblast 

s rozvinutými službami. K hospodářskému rozmachu a vývoji města přispělo zavedení 

železnice v roce 1841. To dopomohlo i k rozvoji průmyslových odvětví, zejména 

strojírenství, pivovarnictví a cukrovarnictví. Následoval vznik chemického průmyslu, 

výroby koženého zboží firmy Kazeto a lehkého průmyslu jemné mechaniky a optiky 

Meopta. 

 

V místních částech není průmysl zastoupen, jedná se o oblasti s převahou ploch pro 

bydlení v rodinných domech. Pokud je zde zastoupena výroba, jedná se většinou pouze 

o zemědělské areály. 

Průmysl 

Skladba průmyslových odvětví je rozmanitá a významná je i existence několika velkých 

prosperujících podniků, které jsou často umístěny přímo v centru města. Průmysl ve 

městě Přerov je zaměřen převážně na strojírenství, chemii, elektrotechniku a optiku a na 

doplňující textilní, potravinářský a lehký průmysl. Dalším velmi významným 

hospodářským odvětvím Přerovska je doprava. Zároveň je zde také vyšší zaměstnanost 

ve veřejných službách (školství, zdravotnictví). 

 

Významné průmyslové podniky: 

� strojírenství – PSP Engineering a.s., Montáže Přerov a.s., Astron Buildings,s.r.o. 

� chemický průmysl – PRECHEZA a.s. Přerov, PRECOLOR a.s., Kemifloc a.s., 

ZOMAplast s.r.o. 

� optický průmysl – Meopta - optika, s.r.o., Olympus Service Facility Czech, s.r.o. 

� doprava a spoje – ČD, a.s., Veolia Transport a.s. 

� kožedělný průmysl – Kazeto spol. s r.o. Přerov 

� potravinářský průmysl – Pivovar Zubr, a.s. 

� elektrotechnický průmysl – Emos, s.r.o. 

 

Průmysl je tradičně nejvýznamnějším zaměstnavatelem obyvatel města Přerova. 
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Zemědělství 

Zemědělství je významné především díky velmi příznivými přírodním podmínkám pro 

zemědělskou výrobu ve větší části okolí Přerova. Půdy v této oblasti patří k 

nejhodnotnějším v ČR. Nejvyšší podíl z rostlinné výroby zastává produkce obilovin, a 

to především pšenice. Dalšími významnými plodinami jsou řepka olejná a technická 

cukrovka. V rámci živočišné výroby je nejdůležitější chov drůbeže, prasat a skotu. 

V posledních letech dochází k útlumu tohoto hospodářského odvětví, což ale odpovídá i 

celorepublikovému trendu. Ve městě Přerov je v současné době registrováno 261 

samostatně hospodařících rolníků1. 

2.1.2 Infrastruktura m ěsta 

Přerov leží na křižovatce silnic I/47, I/55 a II/150, jejichž prostřednictvím je město 

napojeno na hlavní silniční síť. Přes Přerov do Olomouce ve směru z jihu na 

severozápad vede silnice I/55. Město zatím není napojeno na dálnici, ale do budoucna je 

připravována výstavba dálnice D1 a také obchvatu města, který by významně ulehčil 

dnes už téměř katastrofální dopravní situaci ve městě. Ze silnic II. třídy je významná 

silnice II/150, která spojuje Prostějov přes Přerov s Bystřicí pod Hostýnem. [13] 

 

Město Přerov je důležitým dopravním uzlem ve státním i evropském železničním 

systému. Železniční stanice Přerov je součástí II. rychlostního koridoru ČD a VI. 

evropského železničního koridoru. V Přerově zastavují rychlíky z Vídně, Budapešti, 

Varšavy a Prahy (v obou směrech). Přímé spojení je tak zajištěno do celé řady 

evropských měst (Varšava, Krakow, Moskva, Minsk, Košice, Bratislava, Vídeň aj.). 

 

Letiště Přerov, které je základnou vrtulníkového letectva, je umístěno 2 km jihozápadně 

od okraje města Přerova. Podle původního plánu vlády z roku 2003 měla být 

vrtulníková základna zrušena, ale toto rozhodnutí se podařilo nakonec zvrátit. Letiště 

Přerov bude v budoucnu přebudováno na základnu se smíšeným civilně-vojenským 

leteckým provozem. [13] 

                                                 
1 Profil Statutárního města Přerov [online]. ©2008-2009 [cit. 2009-02-22] 



32 

 

2.1.3 Obyvatelstvo 

Od devadesátých let dochází k postupnému úbytku obyvatel města. Naopak 

v posledních letech dochází k přírůstku obyvatel v místních částech, kde lze pozorovat i 

markantní nárůst výstavby nových rodinných domů. Celkový počet obyvatel města 

Přerova však dlouhodobě klesá, což značí i fakt, že od roku 1997 se již Přerov neřadí 

k městům s počtem obyvatel nad 50 000. 

 

Graf 2. Vývoj počtu obyvatel Statutárního města Přerov v letech 2002 - 2008 

Zdroj: Český statistický úřad. Databáze demografických údajů za obce ČR – Přerov. 

2.2 Majetek města 

Celkový majetek obce neustále roste. V posledních letech se tento růst pohybuje 

průměrně okolo 7 až 8%. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v roce 2007 a to asi o 11,6% 

oproti předchozímu roku na 2 715 mil. Kč. 

 

Největší podíl na majetku města (50-60%) zaujímá dlouhodobý hmotný majetek, 

nejvyššího podílu na celkovém majetku dosáhl v roce 2007, kdy jeho výše činila 61,5% 

(asi 1670 mil. Kč). Nezanedbatelnou část tvoří také dlouhodobý finanční majetek (dále 

jen DFM), který je tvořen především majetkovými účastmi v osobách s rozhodujícím 

vlivem. Hodnota tohoto majetku se ustálila na hodnotě 430 mil. Kč. Jeho význam 

v rámci celkového majetku se ovšem snižuje, jelikož jiné položky rok od roku rostou, 
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zatímco hodnota DFM zůstává téměř neměnná. Proto z původních 23,5%, které 

zaujímal v rámci celkového majetku ještě v roce 2004, poklesl v roce 2007 na 15,8%.2 

 

Tabulka 1. Majetek Statutárního města Přerov (v Kč) 

 

Pozn. SMV a SbMV – samostatné movité věci a soubory movitých věcí, DHM – dlouhodobý 

hmotný majetek, DNM – dlouhodobý nehmotný majetek, KFM – krátkodobý finanční majetek 

Zdroj: Výroční zprávy z let 2004 – 2007 Statutárního města Přerov 

 

Nejvýznamnější položku dlouhodobého hmotného majetku tvoří stavby, které zaujímají 

necelých 81%. Největšího nárůstu dosáhla tato položka v roce 2006, kdy oproti 

meziročnímu srovnání její hodnota stoupla o téměř 21,3%. V tomto období byl 

vybudován Památník lovů mamutů (4,7 mil. Kč), kruhový objezd v centru města ve 

dvou etapách (15 mil. Kč), realizovány stavby vodovodů v místních částech Penčicích a 

Čekyni (30,5 mil. Kč) a ukončeny 4. a 5. etapa úprav zámku Přerov (21,5 mil. Kč). 

 

Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku neustále roste a to zejména díky 

rozšiřování využitelnosti informačního systému Ginis, který byl zaveden na začátku 

roku 2004 a také podpory dalších systémů využívaných v rámci ostatních odborů.  

 

                                                 
2 Údaje z Výročních zpráv Statutárního města Přerov 2004-2007 a výkazu FIN 2-12M za rok 2008 
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Graf 3. Celkový majetek Statutárního města Přerov v letech 2004-2007 (v Kč) 

Zdroj: Výroční zprávy SMPr za roky 2004-2007 

2.3 Analýza hospodaření Statutárního města Přerov 

V této části práce bude hospodaření Statutárního města Přerov analyzováno ze dvou 

hledisek: prvním z nich bude analýza příjmů a výdajů v letech 2004-2008 a druhým 

analýza pomocí některých ukazatelů finanční analýzy (dále jen FA). Při finanční 

analýze municipální firmy (města) se využívají data z účetnictví, kalkulací a 

rozpočetnictví. FA je metodou hodnocení finančního hospodaření, při kterém se 

zpracovávají data prvotně zachycená v peněžních jednotkách. Ta se třídí, agregují, 

poměřují se mezi sebou navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, určuje se jejich 

vývoj. Informace, které získáme pomocí FA, umožňují dospět k jistým závěrům o 

celkovém hospodaření obce a její finanční situaci a tím pomáhají při rozhodování 

výkonným orgánům obce. [2] 

 

Z finanční analýzy budou získána data z určitých ukazatelů, která pomohou doplnit 

informace získané z analýzy příjmů a výdajů a vytvořit tak kompaktní celek, 

vypovídající o současné finanční situaci města Přerova.3 

                                                 
3 Pro tato porovnání bylo použito výkazů poskytnutých Magistrátem Statutárního města Přerov a to 

zejména rozpočtů a závěrečných účtů SMPr za roky 2004-2008, dále výroční zprávy města za tytéž roky a 

také výkazy FIN 2 – 12M, což jsou výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí. 
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Graf 4. Vývoj příjmů a výdajů Statutárního města Přerov (v Kč) 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 

 

V roce 2004 převýšily příjmy výdaje města o pouhých 0,2%, v roce 2005 se situace 

zlepšila a rozdíl byl téměř 4% ve prospěch příjmů. Avšak rok 2006 napodobil výsledek 

z roku 2004 a rozdíl mezi příjmy a výdaji byl pouhých 0,7%. Ještě o něco hůře dopadlo 

hospodaření v roce 2007, kdy skončilo deficitem a hodnota výdajů přesahovala o více 

jak 3% hodnotu příjmů. Markantní zlepšení ovšem zaznamenal rok 2008, kdy byl 

výsledek hospodaření opět kladný a kdy příjmy převýšily výdaje o více jak 5,2% (což 

byl nejlepší výsledek za posledních 5 let). 

 

 

 

Graf 5. Výsledek hospodaření v letech 2004 – 2008 (v Kč) 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 
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Hospodářský výsledek roku 2004 byl mírně přebytkový (zejména díky příznivému 

vývoji kapitálových příjmů a čerpání prostředků na investiční akce bez výraznějších 

výkyvů). Důvodem výrazného zisku dosaženého v roce 2005 bylo vyčlenění velkého 

objemu prostředků na investice. Rok 2006 byl ve znamení významných investičních 

akcí jako vybudování vodovodů v místních částech Čekyně a Penčice či rekonstrukce 

Domova důchodců. Výrazně se proto zvýšily kapitálové výdaje, které oproti 

předchozímu roku zaznamenaly nárůst o víc jak 37% (asi o 55 mil. Kč). V roce 2007 se 

město Přerov dostalo do ztráty, která byla způsobena převážně nárůstem kapitálových 

výdajů v důsledku rozsáhlých investic, a to o 50,2% (asi o 93,2 mil. Kč). Rok 2008 

patřil opět k výrazně přebytkovým, zejména díky čerpání části úvěru od Komerční 

banky na investiční akce a nákup nemovitostí a také díky snížení kapitálových výdajů o 

přibližně 22% (asi o 62 mil. Kč). 

 

2.4 Struktura p říjmů města 

Přehled jednotlivých příjmů Statutárního města Přerov je uveden v následující tabulce. 

 

Tabulka 2. Příjmy schválených rozpočtů v letech 2004-2008 (v Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 

 

V rámci příjmů lze hovořit o jejich neustále rostoucím objemu. Výjimkou byl pouze rok 

2005, kdy příjmy oproti předchozímu roku poklesly díky nižším daňovým příjmům. 

Nejvyšší hodnoty dosáhly příjmy města v roce 2008, kdy mělo město k dispozici téměř, 

1 227,5 mil. Kč 
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Graf 6. Vývoj příjmů města v letech 2004-2008 (v Kč) 

Zdroj: Výroční zprávy SMPr za roky 2004-2007 

 

Struktura celkových příjmů je velmi proměnlivá. O relativní stabilitě se dá hovořit u 

daňových příjmů, které se pohybují kolem 50% z celkového objemu příjmů. Lze je také 

považovat za hlavní zdroj příjmů města. Podíl nedaňových příjmů na příjmech 

celkových je poměrně malý a nezaznamenává přílišné výkyvy. Velkou a významnou 

část příjmů města ovšem tvoří dotace, jejichž podíl na celkových příjmech se v roce 

2004 pohyboval dokonce na úrovni téměř 41%. V dalších letech již přijaté dotace 

zaujímají okolo 30% z celkových příjmů.  

 

Graf 7. Struktura příjmů města v letech 2004-2008 v (%) 

Zdroj: Výroční zprávy SMPr za roky 2004-2007 a závěrečný účet za rok 2008 
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2.4.1 Daňové příjmy 

Jak již bylo řečeno, daňové příjmy jsou pro SMPr největším zdrojem příjmů. Jejich 

podíl na celkových příjmech činil přibližně 50%, avšak částka, která plyne do rozpočtu 

města z těchto příjmů, se neustále zvyšuje. Součástí daňových příjmů je daň z příjmů 

fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň 

z nemovitostí a samozřejmě také místní a správní poplatky. Město může ovšem 

ovlivňovat pouze výši poplatků, které si může stanovit samo veřejnou vyhláškou.  

 

Nejnižší podíl daňových příjmů na celkových příjmech města byl zaznamenán v roce 

2004. Následující rok tyto příjmy skokově vzrostly téměř o 31 mil. Kč a tvořily 55,3% 

z celkových příjmů. V letech 2006 (51,4%) a 2007 se podíl těchto příjmů snížil až na 

úroveň 46% z celkových příjmů. Kolem této hodnoty se držely i v roce 2008. 

 

 

Tabulka 3. Daňové příjmy v letech 2004-2008 (v Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 

 

 

Nejvíce se na daňových příjmech podílejí samotné daně, které představují téměř 90% 

z daňových příjmů. Jejich podíl se v průběhu let 2004-2008 téměř nezměnil, za to 

objem peněžních prostředků v nich obsažených neustále roste. Stejné je to i s poplatky, 

které si zachovávají stejný podíl na daňových příjmech již několik let. 

Daně 

Město Přerov získává své daňové příjmy jak z daní sdílených, tak z daní svěřených. 

Výše každé daně, která putuje do rozpočtu města, je uvedena v tabulce 4. 
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Tabulka 4. Struktura daňových příjmů (v Kč) 

 

Pozn. SVČ – samostatná výdělečná činnost, DPFO – daň z příjmu fyzických osob, 

PO – právnické osoby 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 

 

Z grafu č. 8 je patrné, že největší význam pro rozpočet města v rámci daní má DPH, a to 

ve všech zkoumaných letech. Příjmy z této daně se pohybují okolo 38% z celkové výše 

daňových příjmů v rozpočtu města. Jedinou výjimkou je rok 2004, kdy podíl DPH na 

celkovém daňovém výnosu byl pouhých 33%. Markantně vzrostly příjmy z této daně 

v roce 2008, kdy v meziročním srovnání došlo ke zvýšení o 11% (více jak 20 mil. Kč). 

To bylo způsobeno zvýšením snížené sazby z 5% na 9% a následně i změnou zákona o 

rozpočtovém určení daní, kdy byl zvýšen podíl obcí na celostátním výnosu ze sdílených 

daní z 20,59 na 21,4%. 

 

Druhou daní, jež se významně podílí na daňových příjmech, je daň z příjmů PO, která 

obcím plyne ze dvou oblastí. První z nich je podíl na celostátním výnosu z této daně a 

druhou je tato daň v případě, že poplatníkem je příslušná obec. V tomto případě obec 

(dle zákona o rozpočtovém určení daní) neodvádí tuto daň do státního rozpočtu, ale 

ponechává si ji ve svém rozpočtu jako příjem obce. Ve sledovaných letech 

představovala tato daň přibližně 24% ze všech daňových příjmů, výjimkou byl rok 

2008, kdy přesáhla 27%. To bylo způsobeno změnou v rámci rozpočtového určení daní, 

kdy obcím připadlo z původních 20,59% z celostátního výnosu této daně 21,4%. 
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Graf 8. Struktura jednotlivých daní v letech 2004-2008 (v %) 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 

Poplatky 

Statutární město Přerov se dle platných obecně závazných vyhlášek rozhodlo vybírat 

tyto místní poplatky: 

� poplatek ze psů – zaujímá standardně necelá 4% z celkového objemu místních 

poplatků. Sazba se pohybuje od 300 Kč do 1000 Kč za prvního psa a za každého 

dalšího 450 Kč až 1500 Kč. 

� poplatek za užívání veřejného prostranství – za veřejné prostranství se považují 

všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory 

přístupné každému bez omezení. Sazba za užívání veřejného prostranství se 

pohybuje v závislosti na účelu využití a dané lokalitě od 1 Kč do 10 Kč/m2. 

Podíl na celkovém objemu místních poplatků se každoročně pohybuje mezi 4-

5% (což představuje téměř 2 mil. Kč). 

� poplatek ze vstupného – sazba poplatku je dána 20% z částky vybraného 

vstupného snížené o DPH. Tento poplatek nezaujímá v posledních dvou letech 

ani 1% z celkového objemu místních poplatků. 

� poplatek z ubytovací kapacity – je dalším poplatkem, který zaujímá pouze necelé 

1% v rámci místních poplatků. 
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� poplatek za provozovaný VHP – poplatníkem je každý provozovatel povoleného 

VHP, který za jeden VHP platí 5000 Kč za každé 3 měsíce. Tento poplatek tvoří 

každoročně asi 20% všech místních poplatků (přibližně 8 mil. Kč). 

� poplatek za likvidaci komun. odpadu – tvoří největší podíl příjmů z místních 

poplatků, do roku 2006 se pohyboval nad 56%, v dalších letech už jen mírně nad 

50%. Povinnost platit ho má každá FO, která má trvalý pobyt v obci či zde 

vlastní stavbu pro indiv. rekreaci. Jeho výše je stanovena na 500 Kč na občana 

za rok. 

 

 

Graf 9. Struktura místních poplatků v letech 2004-2008 (v %) 

Zdroj: Výroční zprávy SMPr za roky 2004-2008 

2.4.2 Nedaňové příjmy 

Podíl nedaňových příjmů na celkových příjmech se v posledních letech pohyboval mezi 

7 až 11%. 

 

Největší položkou nedaňových příjmů byly až do roku 2006 příjmy z vlastní činnosti 

(tvořily až 49% všech nedaňových příjmů), zejména pak odvody přebytků 

příspěvkových organizací města. Situace se změnila v roce 2007, kdy se jejich podíl 

markantně snížil na 31% a následně v roce 2008 na 26%. Hlavní položkou se staly 
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příjmy z majetku, jejichž podíl v letech 2004-2006 kolísal okolo 44% a v roce 2007 

vzrostl na 59% a následující rok až na 64%. Tato situace byla způsobena několika jevy. 

V roce 2007 v rámci příjmů z vlastní činnosti odvedly Technické služby města Přerova 

(dále jen TSMP) o více jak 16 mil. méně než v předchozím roce, což bylo zapříčiněno 

zvýšením výdajů TSMP z důvodů dokončení oprav komunikací, oprav chodníků a 

zvýšeného počtu stavebních prací. Dalším velmi významným jevem pak bylo převedení 

této POrg na s.r.o. se stoprocentním podílem města v dubnu roku 2008. Tímto 

převodem došlo také k navýšení příjmů z pronájmu, jelikož město pronajímalo TSMP 

dále svůj movitý i nemovitý majetek. Jednalo se o částku 7,5 mil. Kč. 

 

Tabulka 5. Nedaňové příjmy Statutárního města Přerov (v Kč) 

 

Pozn. POrg – příspěvkové organizace, FM – finanční majetek 

Zdroj: Výroční zprávy SMPr za roky 2004-2008 

 

Další změnu ve struktuře nedaňových příjmů způsobenou převodem TSMP na s.r.o. 

znamenalo zvýšení příjmů z poskytování výrobků a služeb v roce 2008. Jelikož příjmy 

této společnosti z jejich služeb již nebyly zahrnovány do celkového výsledku 

příspěvkové organizace, projevily se nárůstem o 6 mil. Kč právě v položce příjmů 

z výrobků a služeb. 

 

Příjmy z pronájmu byly ovlivňovány několika faktory. Především neustálými změnami 

ve výši nájemného bytů ve vlastnictví DSMP, které se v roce 2005 na rozdíl od 

předchozího roku snížilo. Od té doby následovalo již pouze zvyšování, které se nejvíce 

projevilo v roce 2008, kdy se oproti roku 2007 zvýšilo v celkovém úhrnu o více jak  

3 mil. Kč. Dále byly tyto příjmy ovlivněny již zmíněným převodem TSMP.  
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Graf 10. Struktura nedaňových příjmů v letech 2004-2008 (v %) 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 

 

2.4.3 Kapitálové příjmy 

Tyto příjmy by bylo možno podřadit pod příjmy z majetku, ale budou analyzovány 

v samostatné kapitole. Součástí kapitálových příjmů jsou příjmy z prodeje pozemků, 

příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, z prodeje ostatního dlouhodobého majetku a 

akcií. Prodejem získává město jednorázové a neopakovatelné příjmy do svého rozpočtu. 

 

Tabulka 6. Kapitálové příjmy Statutárního města Přerov (v Kč) 

 

Pozn. DM – dlouhodobý majetek 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 
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Hlavním zdrojem kapitálových příjmů pro město Přerov je prodej nemovitostí (vyjma 

pozemků). Zvýšený zájem o dřívější prodej bytů nabídnutých městem k odkupu a 

zároveň prodej několika komerčních objektů vyvolal zvýšení příjmů za prodej bytů a 

nebytových prostor v roce 2004. Poklesy prodejů nabídnutých bytů v letech 2004-2007 

byly v roce 2007 vyváženy prodejem obytných domů v ulici Škodova. Rok 2008 

představoval navýšení o 5 mil. Kč, ke kterému došlo v důsledku doplatků za bytové 

jednotky prodané v roce předešlém. 

 

Příjmy z prodeje pozemků značně kolísají, i když v posledních dvou letech se ustálily 

na hranici přibližně 7 mil. Kč. 

 

Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku (dále jen DM) jsou téměř 

zanedbatelné vyjma roku 2005, kdy do této částky byly zahrnuty i dary na pořízení DM. 

Příjmy z prodeje akcií představovaly výrazný zdroj příjmů v roce 2008, kdy se město 

rozhodlo prodat svůj čtyřicetičtyřprocentní podíl v Kabelové televizi Přerov, za který 

utržilo více jak 55 mil. Kč. 

 

 

 

Graf 11. Struktura a vývoj kapitálových příjmů v letech 2004-2008 (v %) 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 



45 

 

2.4.4 Dotace (Přijaté transfery) 

Dotace představují po daňových příjmech druhý největší příjem rozpočtu Statutárního 

města Přerov. Jejich podíl se pohybuje standardně mezi 30 a 35% z celkových příjmů 

města. Největší objem z přijatých transferů zaujímají bezesporu neinvestiční dotace 

přijaté od státu. Řadí se mezi ně především transfery přijaté z všeobecné pokladní 

správy SR, transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (ty zahrnují např. 

dotace na sociální dávky, příspěvek na výkon státní správy, příspěvek na školství aj.) a 

ostatní transfery ze SR. Tyto dotace představují v posledních čtyřech letech, s výjimkou 

roku 2007, kdy jejich podíl byl o něco nižší, téměř 90% všech městem přijatých dotací. 

Celkové investiční dotace tvoří mezi 10 až 20% z celkových dotací. 

 

Tabulka 7. Přijaté transfery Statutárního města Přerov (v Kč) 

 

Pozn. SR – státní rozpočet 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 

 

Největší objem dotací získalo město v letech 2004 a 2007. V ostatních letech byl vždy 

nižší. Velký nárůst dotací v roce 2004 způsobilo převážně velké navýšení 

neinvestičních dotací od krajů, které bylo zapříčiněno poskytnutím 162 mil. Kč na mzdy 

ve školství, dále 18 mil. Kč transferem ze státních fondů na vybudování polyfunkčního 

domu a cyklostezek a taký zvýšený objem převodů finančních prostředků z vlastních 

fondů. Nárůst investičních dotací nastal v roce 2006, kdy bylo v rámci ostatních 

investičních dotací ze SR uvolněno 19 mil. Kč, které město využilo na projekty 

vodovodů v místních částech Čekyně a Penčice, opravu zámku a rekonstrukci a opravu 

Domova důchodců. 
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Graf 12. Struktura přijatých transferů v letech 2004-2008 (v %) 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 

 

2.5 Struktura výdaj ů města 

Aby obec hospodařila se svěřenými prostředky správně, měla by dodržovat pravidlo 

vyrovnaného rozpočtu. Tudíž je nutné všechny výdaje pečlivě zvážit, aby byla obec 

schopná je ze svých příjmů pokrýt. V opačném případě je nutné využít dluhového 

financování, což ale výrazně zatěžuje rozpočty obce. 

 

Z grafu č. 13 je patrné, že kromě poklesu v roce 2005, který byl způsoben především 

značným poklesem příjmů, měly výdaje v ostatních letech rostoucí tendenci. Výjimkou 

byl pouze rok 2008, kdy se výdaje oproti předchozímu roku o něco málo snížily. 

Nejvyšší hodnoty dosáhly výdaje v roce 2007, kdy město čerpalo téměř 1 211 mil. Kč. 
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Graf 13. Vývoj výdajů v letech 2004-2008 (v Kč) 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 

 

Tabulka 8. Výdaje schválených rozpočtů v letech 2004-2008 (v Kč) 

 

Zdroj: Výroční zprávy SMPr za roky 2004-2007, výkaz FIN 2-12M za rok 2008 

 

Největší podíl zaujímají výdaje běžné, kterými se financují běžné, pravidelně se 

opakující potřeby v rozpočtovém období, tzn. zajišťují chod obce. Naopak kapitálové 

výdaje slouží především k jednorázovému financování dlouhodobých, běžně se 

neopakujících, převážně investičních potřeb města. 

 

Běžné výdaje zaujímaly ve sledovaných letech více jak 75% výdajů města (s výjimkou 

roku 2005). Největší podíl tvořily v roce 2005 (necelých 82%) a nejmenší v roce 2007 

(69%). Tento rozdíl byl způsoben nárůstem kapitálových výdajů v meziročním srovnání 

o více jak 50% a také zvýšeným objemem splátek úvěrů, který byl více jak 

dvojnásobný. To bylo zapříčiněno splacením posledních splátek několika úvěrů a 

půjček, a to zejména půjček z Fondu rozvoje bydlení a úvěru od České spořitelny. 
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Graf 14. Struktura výdajů města v letech 2004-2008 (v %) 

Zdroj: Výroční zprávy za roky 2004-2007, výkaz FIN 2-12M za rok 2008 

 

Výdaje města jsou analyzovány podle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Je to 

především z důvodu, aby bylo možno transparentně a jasně interpretovat druhy činností 

města a finanční zajištění všech funkcí, které vykonává. Toto hledisko je v podstatě 

nejsrozumitelnější klasifikací rozpočtových transakcí. Je velmi snadno čitelné jak pro 

experty, tak pro laiky. Z tohoto důvodu budou výdaje analyzovány právě dle 

odvětvového třídění. [1] 

 

Tabulka 9. Výdaje v letech 2004-2008 dle odvětvového třídění (v Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 
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Nejvýrazněji se na celkových výdajích podílely služby pro obyvatelstvo. Naopak 

sociální věci a politika zaměstnanosti měly stoupající tendenci a v roce 2008 již 

představovaly téměř 22%. Výdaje pro ostatní oblasti se v průběhu let téměř neměnily, 

pokud kolísaly, nebyla změna vyšší než 3%. 

 

V roce 2004 zaujímaly podstatnou část výdajů služby pro obyvatelstvo (37%) a jako 

druhá v pořadí byla financována všeobecná veřejná správa (20%). Poslední více se 

podílející částí byly sociální věci a politika zaměstnanosti (14%). Ostatní položky 

nepředstavovaly na rozdíl od předchozích zmiňovaných výrazný podíl na celkových 

výdajích, jednotlivě zaujímaly stejně jako v předchozích letech méně než 

desetiprocentní podíl na celkových výdajích. 
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bezpečnost státu a právní ochrana všeobecná veřejná správa a služby
 

 

Graf 15. Struktura výdajů města (v %) 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 

2.5.1 Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství 

Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství se nepodílejí na celkových výdajích nijak 

významně. Průměrně zaujímají pouze velice malý podíl z celkových výdajů, jen 

v letech 2006 a 2007 se jejich podíl zvýšil na téměř 0,4%.  
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Důvodem tohoto nárůstu bylo větší zapojení TSMP do tohoto odvětví. Jednalo se 

především o výsadbu lesních dřevin a preventivní ošetření jehličnanů. Celkově město na 

lesní hospodářství vydalo 3 mil. Kč. Pokles v roce 2008 byl způsoben již zmiňovaným 

převodem TSMP z příspěvkové organizace na s.r.o., což znamenalo snížení výdajů 

v rozpočtu města. 

 

2.5.2 Výdaje na průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 

I když by se mohlo zdát, že podpora průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb od roku 

2006 výrazně klesla, zatímco podpora dopravy zaznamenala obzvláště v roce 2006 

nárůst, není tomu tak. Tyto výkyvy byly způsobeny převedením některých položek ze 

skupiny 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství do skupiny 3: Služby pro 

obyvatelstvo a opačně. 

 

Tabulka 10. Vývoj výdajů na průmysl a ostat. odvětví hospodářství v letech 2004-2008 

(v Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 

Největší položku tvořil v letech 2004 a 2005 příspěvek na investice a provoz SMP (asi 

32 mil. Kč), jehož největší část byla využívána zejména pro financování správy a 

provozu sportovních zařízení v majetku města (Zimní stadion, Plavecký areál). Další 

změny byly vyvolány poskytnutím příspěvků na stavební práce v restauraci v parku 

Michalov, nejprve v roce 2004 v částce 500 tis. Kč a poté v roce 2006 v hodnotě více 

jak 600 tis. Kč. Na rozvoj cestovního ruchu vyčlenilo v letech 2007 a 2008 město částku 

140 tis. Kč a následně v roce 2008 podpořilo obchod a průmysl 500 tis. Kč na 

marketing a propagaci. 



51 

 

Doprava 

Nejvíce se na výdajích v oblasti dopravy podílela úhrada prokazatelné ztráty v městské 

a příměstské autobusové dopravě, kterou město hradí na základě Dohody o úhradě 

prokazatelné ztráty. Každý rok s výjimkou roku 2007 se ztráta navyšovala o zhruba  

1 mil. Kč, v roce 2008 dosahovala téměř 20 mil. Kč. Další oblastí, kterou provázely 

značné výkyvy, byla údržba silnic. V roce 2004 byly výdaje trojnásobné než v roce 

2005. V roce 2007 se výdaje TSMP snížily o 16 mil. Kč, což bylo zapříčiněno velmi 

mírnou zimou a tím projevenými úsporami z údržby. O další snížení se postaral v roce 

2008 již několikrát zmiňovaný převod TSMP na s.r.o. To dosáhlo více jak 17 mil. Kč. 

Vodní hospodářství 

Nejmenší podíl na výdajích ve skupině 2 zaujímá vodní hospodářství. To se 

v posledních čtyřech letech pohybuje okolo 1-2% z celkového objemu výdajů této 

skupiny. V roce 2004 nakoupilo SMPr 9354 ks akcií společnosti VaK Přerov, a.s. za  

1,2 mil. Kč a tím zvýšilo svůj podíl ve společnosti na 28,18%. 

 

 

 

Graf 16. Struktura výdajů na průmysl, stavebnictví, obchod a služby (v %) 

Zdroj: Výroční zprávy za roky 2004-2007, výkaz FIN 2-12M za rok 2008 
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2.5.3 Služby pro obyvatelstvo 

Peněžní prostředky, které město každoročně vydává na financování služeb pro 

obyvatelstvo, jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka 11. Vývoj výdajů na služby pro obyvatelstvo v letech 2004-2008 (v Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 

Vzdělávání 

Položka vzdělávání, do které je zahrnuto mimo jiné financování mateřských škol, 

základních škol, údržby gymnázií, školní stravování a dotace pro MŠ a ZŠ, 

nezaznamenala v předchozích 5 letech žádné výrazné výkyvy. Mohlo by se zdát, že rok 

2004 byl výdajově velmi nadprůměrný, ale tento velký rozdíl byl způsoben změnou 

zasílání mezd a ostatních neinvestičních výdajů (dále jen ONIV). Na školství bylo 

samostatně vyčleněno 55 mil. Kč, což odpovídá objemu prostředků vynaložených 

v dalších letech. Mírné rozdíly v jednotlivých letech způsobují převážně vyšší či nižší 

příspěvky na provoz MŠ a ZŠ.  

Kultura, církve a sdělovací prostředky 

Hlavní pohyby investic se udály v rámci několika hlavních položek. Jednou z nich byla 

Hvězdárna, kde s výjimkou roku 2008 probíhaly stavební úpravy. Velké rekonstrukce se 

v předchozích letech dočkal i Městský dům. V roce 2005 byly vyčleněny 2 mil. Kč na 

nové dispoziční řešení restaurace a sociálního zařízení a nákup nového restauračního 

zařízení. O půl mil. Kč více bylo poskytnuto v roce následujícím na nákup 

zabezpečovacího zařízení, další stavební úpravy a opravu výtahu. V dalších dvou letech 

pak pokračovalo dokončování stavebních prací vždy s rozpočtem okolo 2 mil. Kč. Další 
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kulturní památkou, která potřebuje neustálé investice, je zámek, ve kterém bylo v roce 

2005 vybudováno WC pro imobilní občany (170 tis. Kč), v roce 2006 ozvučen 

Mervartův sál (60 tis. Kč) a v letech 2007 a 2008 se pokračovalo s vnějšími opravami 

(400 tis. Kč). 

Tělovýchova a zájmová činnost 

Tato položka není v letech 2004 a 2005 v rozpočtu zastoupena. Byla vytvořena až 

v roce 2006, kdy některé výdaje za skupiny 2. přešly právě do skupiny 3. pod tuto 

položku. Jednalo se o financování správy a provozu sportovních zařízení v majetku 

města, ke kterým byly později přiřazeny výdaje na tělovýchovnou činnost. Jejich 

hodnota byla v posledních letech téměř neměnná, pohybovala se okolo 30 mil. Kč 

ročně. 

Zdravotnictví 

Největší objem výdajů zaujímá příspěvek na provoz příspěvkové organizace Městské 

jesle, který se v průběhu předcházejících let příliš neměnil (objem vydaných prostředků 

kolísal mezi 3,5-4 mil. Kč). Pouze v roce 2008 byla do této částky zahrnuta i částka asi 

1,5 mil. Kč, která měla umožnit opravu budovy, ve které Městské jesle sídlí. Další už 

poněkud méně výraznou položkou jsou výdaje na prevenci kriminality, které se zvýšily 

zejména v letech 2007 a 2008 (asi o 180 tis. Kč). 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 

V této položce jsou nejvíce zastoupeny výdaje na činnost odboru majetku města, jeho 

správy a provozu a DSMP v rámci zajišťování bydlení a správy a udržování školských 

zařízení v majetku města a dále projektové dokumentace, znalecké posudky a studie 

zadávané odborem rozvoje. Na bytové hospodářství je každoročně vynakládána částka 

přibližně 25 mil. Kč a další prostředky jsou pak zvláště vyčleňovány na investice DSMP 

na různé opravy v bytových domech. Výdaje na tyto opravy se pohybovaly v posledních 

letech okolo 1 mil. Kč ročně s výjimkou roku 2005, kdy byla částka o 700 tis. Kč vyšší. 

Nemalá částka poté souvisí s prodejem domovního majetku, kdy je zapotřebí hradit 

náklady na právní zastoupení, slevy a dotace nabyvatelům bytových jednotek a také 
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samozřejmě náklady spojené s daní z převodu nemovitostí. Tyto náklady se pohybují 

každoročně okolo 1,5 až 2 mil. Kč. V roce 2004 ovšem vystoupaly až na 4 mil. Kč. 

Jedním z důvodů byla platba penále za pozdní úhradu daně z nemovitosti v roce 2003, 

dalším pak zvýšení nákladů na daň z převodu nemovitostí. V roce 2004 bylo dále 

vyčleněno 1,4 mil. Kč na úpravu bezbariérových bytů. 

 

Další významnou výdajovou položkou jsou finanční prostředky vynakládané na výkup 

pozemků. V roce 2004 a 2005 byla částka vyčleněná pro tyto účely 1,9 mil. Kč. V roce 

2006 a 2007 vzrostla na 2,5 mil. Kč respektive na 4 mil. Kč. Hlavním důvodem byl 

výkup několika pozemků potřebných k realizaci komunikace za Meoptou, jejichž 

hodnota činila přibližně 4,7 mil. Kč. 

 

Rok od roku rostoucí položkou se staly výdaje na opravy budov školských zařízení. 

V roce 2004 činila tato částka 1,8 mil. Kč. V roce 2005 už to bylo 2 mil Kč, které byly 

využity především na energetické audity a stavební úpravy škol. V roce 2006 byla tato 

částka navýšena o 900 tis. Kč. Vzhledem k provedení plynofikace MŠ Henčlov v roce 

2007 a oprav dalších škol se přesáhla částka vyčleněná pro tyto účely 3,5 mil. Kč. 

K této částce by se daly započítat výdaje na opravu gymnázií, které ročně činí přibližně 

1-1,3 mil. Kč.  

Ochrana životního prostředí 

Položka životní prostředí vykazuje své výdaje především za sběr a svoz komunálního 

odpadu, péči o veřejnou zeleň a za ochranu ovzduší. V letech 2005-2007 byl financován 

z rozpočtu města Program zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov (asi 300 tis. Kč 

ročně). Největší část výdajů je ale vynakládána na sběr a svoz komunálního odpadu 

prováděný TSMP. Objem příspěvku na tyto účely kolísal v předchozích letech mezi 22-

24 mil. Kč. 

 

Poslední část výdajů za ochranu životního prostředí zahrnuje především péči o vzhled 

obcí a veřejnou zeleň. Zejména pak úpravy veřejných prostranství (8-10 mil. Kč ročně), 

a sadové úpravy. 
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Graf 17. Struktura výdajů na služby pro obyvatelstvo (v %) 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 

2.5.4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 

Výdaje na položku sociální věci a politika zaměstnanosti se skládají ze dvou hlavních 

částí. Z výdajů na dávky sociální podpory a výdajů poskytovaných na sociální služby a 

politiku zaměstnanosti. 

 

Tabulka 12. Vývoj výdajů na sociální věci a politiku zaměstnanosti v letech 2004-2008 

(v Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 
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Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 

Výdaje související s touto skupinou jsou poskytovány v rámci výkonu státní správy. 

Jedná se o dávky sociální péče pro staré občany, pro rodinu a děti, příspěvek při péči o 

osobu blízkou, na zvláštní pomůcky, úpravu bezbariérového bytu či úpravu nebo provoz 

motorového vozidla. V roce 2004 byly poskytnuty dávky ve výši 120 mil. Kč, oproti 

tomu rok 2005 zaznamenal snížení o zhruba 8 mil. Kč. Za každoročně navyšující se 

příspěvek lze považovat příspěvek na provoz motorového vozidla, který se ze 7 mil. Kč 

v roce 2004 zvýšil až na 10 mil. Kč, kde se od roku 2006 ustálil a jeho zvyšování je již 

velmi mírné. 

 

Výrazné změny v oblasti dávek sociální péče se projevily v roce 2007, kdy nabyly 

účinnosti dva zákony. Zákon o hmotné nouzi, který zavedl tři nové sociální dávky 

(příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc) a zákon o 

sociálních službách, který nahradil důchod pro bezmocnost a příspěvek při péči o osobu 

blízkou novou dávkou – příspěvkem na péči. Výdaje se v tomto roce zvýšily celkově o 

72 mil. Kč. Nové dávky představovaly navýšení o 48 mil. Kč, ale největší položkou se 

stal příspěvek na péči, který činil v roce 2007 125 mil. Kč. V roce 2008 se jednalo 

dokonce o 174 mil. Kč. 

Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice 

zaměstnanosti 

Výdaje související s touto položkou jsou rozdělovány na provoz příspěvkové organizace 

Ústav sociální péče – denní pobyt pro mentálně postižené, provoz domovů pro staré 

občany, domovů důchodců, penzionu pro matky s dětmi, dále na podporu 

volnočasových aktivit dětí a mládeže, prevenci kriminality a pomoc sociálně 

nepřizpůsobivým občanům a etnikům a jinou sociální péči pro tyto skupiny a 

v neposlední řadě na záležitosti politiky zaměstnanosti. 

 

Na provoz ÚSP-DP bylo v roce 2004 a 2005 vynakládáno přibližně 4,5 mil. Kč, v roce 

2006 pak o 600 tis. Kč více. Naopak snížení příspěvku přišlo v letech 2007 a 2008. 

Domovy pro seniory, staré občany a matky s dětmi čerpaly v 2004-2006 příspěvky 
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v hodnotě asi 22 mil. Kč. Snížení příspěvku se projevilo až v letech 2007 a 2008, kdy 

příspěvek činil pouhých 15 mil. Kč. V roce 2008 bylo vyčleněno 15 mil. Kč navíc na 

stavbu nového domova důchodů. 
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Graf 18. Struktura příjmů na sociální věci a politiku zaměstnanosti (v %) 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 

2.5.5 Bezpečnost státu a právní ochrana 

Zcela nezbytnou součástí celkových výdajů jsou výdaje na ochranu bezpečnosti 

obyvatel města a veřejného pořádku. 

 

Tabulka 13. Vývoj výdajů na bezpečnost státu v letech 2004-2008 (v Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 
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Civilní připravenost na krizové stavy 

Veškeré výdaje vynakládané v rámci této oblasti jsou spojeny s ochranou obyvatelstva a 

záležitostmi krizového řízení. Výdaje v této oblasti jsou poměrně stálé, v letech 2004-

2007 bylo ročně vynaloženo na ochranu obyvatelstva přibližně 600-700 tis. Kč. 

Výdajům spojeným s krizovým řízením dominují výdaje na vybavení pracovišť 

krizového štábu (asi 400 tis. Kč). Nejmenší položkou (asi 120 tis. Kč ročně) jsou výdaje 

na vodácké a lezecké kurzy pro záchranáře a dovybavení záchranářského materiálu. 

Bezpečnost a veřejný pořádek 

Je spojen s provozem Městské policie, proto je pochopitelné, že nejvyšší podíl na 

výdajích této skupiny mají platy strážníků. Ty v roce 2004 činily 12 mil. Kč. 

V následujících letech měly vzrůstající tendenci a každoročně byly navýšeny o asi  

1 mil. Kč, vyjma roku 2008, kdy došlo k mírnému zpomalení. Významně se zde podílí i 

povinné pojistné, které ale značně kolísá, v letech 2004 a 2005 se jednalo o částku  

4,5 mil. Kč, v roce 2006 ale došlo k markantnímu nárůstu až na 7 mil. Kč a posledních 

dvou letech se opět ustálilo okolo 6 mil. Kč. Zbytek peněz je poskytován na provozní 

náklady Městské policie. Kromě roku 2006, kdy z důvodů dovybavení Policie byly 

náklady více jak 5 mil. Kč, se v ostatních letech výdaje příliš nelišily a objem 

poskytnutých prostředků se pohyboval okolo 3 mil. Kč. 

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 

V této oblasti jsou prostředky vynakládány na údržbu budov a zařízení SDH města 

Přerova a místních částí a pořízení nových speciálních ochranných pomůcek pro SDH a 

pořízení jiného DM. Výdaje lineárně rostou již od roku 2004, kdy objem prostředků na 

požární ochranu činil 1,2 mil. Kč. Postupné navyšování až na současné 2 mil. Kč je 

zapříčiněno zejména zvýšenou potřebou opravy starších budov HZ a pořízením nových 

automobilů pro SDH v roce 2007 a 2008. 
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2.5.6 Všeobecná veřejná správa a služby 

Výdaje, které město potřebuje pro uplatňování samostatné a přenesené působnosti, 

uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka 14. Vývoj výdajů na všeobecnou veřejnou správu a služby v letech 2004-2008 

(v Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 

První z oblastí spadající do skupiny 6 je financování zastupitelstev obcí. Hlavní tři 

oblasti financování představují cestovné a školení, odměny zastupitelů a pojistné. 

Náklady na školení a pracovní cesty se pohybovaly s výjimkou roku 2004 okolo  

100 tis. Kč ročně. Odměny každoročně narůstaly a to až na 4,3 mil. Kč v roce 2008. 

Částka pojistného se v průběhu let neměnila, ovšem od roku 2006 přibyl nový institut 

odměny při skončení funkčního období zastupitelů, který navýšil výdaje města o  

1,7 mil. Kč ročně. 

 

Druhou oblastí spadající pod územní samosprávu, je zajišťování voleb. V roce 2004 se 

konaly volby do zastupitelstev krajů a Evropského parlamentu. Obě byly podpořeny 

částkou 1 mil. Kč. V roce 2006 zajišťoval magistrát volby do Poslanecké sněmovny ČR 

(1 mil. Kč) a zastupitelstev územních samosprávných celků (1,4 mil. Kč). Volby do 

Senátu ČR v roce 2007 si vyžádaly 1,3 mil. Kč a v následujícím roce proběhly opět 

volby do krajských zastupitelstev, tentokrát ale s dvojnásobným rozpočtem. 

 

Poslední důležitou oblastí bezesporu je sama místní správa. Většinu výdajů s ní 

spojených vynakládá na platy a pojištění. Ty jsou závislé na legislativních změnách, 
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zejména pak změnách tarifů, či zařazení do platových tříd. V letech 2004 a 2005 se 

platy včetně pojistného pohybovaly okolo 118 mil. Kč. V roce 2006 však došlo 

k čtyřprocentnímu navýšení platových tarifů a tím i o navýšení platů o 5 mil. Kč. Nový 

zákoník práce účinný od 1.1.2007 opět znamenal zvýšení platebních tarifů, ale také 

změnu v zařazení do platebních tříd. To se projevilo i na výdajích, ty se zvýšily o  

11 mil. Kč. V provozních nákladech místní správy se neprojevily žádné významné 

změny, výdaje se pohybovaly mezi 22-24 mil. Kč. 

Finanční operace 

Mezi finanční operace lze zařadit úroky z úvěrů, pojištění na základě pojistných smluv, 

převody a příděly jednotlivým fondům města a daň z příjmů PO za obce. Úroky z úvěrů 

se odvíjely od výše čerpaných úvěrů v jednotlivých letech. Od roku 2004 byla jejich 

výše rostoucí. Do roku 2008 stouply o 2 mil. Kč na 4,2 mil Kč. Město Přerov v rámci 

uzavřených pojistných smluv vyplatilo v roce 2004 6,3 mil. Kč, v ostatních letech 

výdaje kolísaly, ale v letech 2006-2008 se pohybovaly s drobnými odchylkami okolo  

5 mil. Kč. Město Přerov dále převádí každoročně do sociálního fondu částku přibližně 

4,5 mil. Kč. A dále na příděly a splátky do Fondu rozvoje bydlení vydalo v letech 2004 

a 2005 7,3 mil. Kč, v dalších letech už pouze 6 mil. Kč. Poslední položkou je daň 

z příjmu PO za obce, která jak bylo již v kapitole 2.4.1 zmíněno, je zároveň daňovým 

příjmem obce. Její vývoj je komentován právě v kapitole 2.4.1. 

Ostatní činnosti 

Výdaje související s touto položkou vynakládá město na oslavy, granty, podpory a 

dotace i na finanční spoluúčast na realizaci technické infrastruktury. Na poslední 

jmenované vynakládá ročně pouze okolo 300 tis. Kč. Jen v roce 2005 bylo z důvodu 

zvýšené spoluúčasti poskytnuto 2 mil. Kč. Na oslavy města vyčlenil magistrát nejvyšší 

objem prostředků v roce 2006, kdy se konaly oslavy 750. let výročí založení města, 

zejména Přemyslovských slavností, a to 8,5 mil. Kč. Ostatní slavnosti pořádané 

v dalších letech si vyžádaly v roce 2007 5,5 mil. Kč a v roce 2008 3 mil. Kč. 
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2.5.7 Investiční akce 

Investiční akce byly realizovány zejména odborem rozvoje, ale i odborem majetku 

města, jeho správy a provozu a organizacemi pověřenými Radou města Přerova. Výdaje 

na investiční akce během let 2004-2008 značně kolísaly, i když by se dalo říci, že 

významného nárůstu se dočkaly v posledních dvou letech. Nejvíce bylo na investiční 

akce vydáno v roce 2007, kdy výše čerpaných prostředků přesáhla 241 mil. Kč.  

 

Tabulka 15. Vývoj výdajů na investiční akce v letech 2004-2008 (v Kč) 

 

Pozn. FRB – Fond rozvoje bydlení, FNOBFPP – Fond na opravu bytového fondu 

postiženého povodní 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 

 

V roce 2004 dosáhly výdaje na investiční akce 163 mil. Kč. Nejvíce se na této částce 

podílela výstavba bytů a nebytových prostor na nábřeží PFB. Město Přerov na ni 

přispělo téměř 73 mil. Kč a dalších 12 mil. Kč získalo od Státního fondu rozvoje 

bydlení. Příčinou nižší částky výdajů na investiční akce v roce 2005 byla absence velké 

investice, jakou byla právě výstavba bytů v roce předchozím. Hlavními prioritami města 

v oblasti investic se staly v tomto roce stavební úpravy, především pak úprava objektu 

bývalé ZŠ Palackého pro budoucí využití VŠ (13 mil. Kč + 12 mil. Kč dotace), 

výstavba kruhového objezdu v centru města (12,2 mil. Kč), celková rekonstrukce ulice 

Ztracená (12 mil. Kč) či 2. etapa opravy Žerotínova náměstí (11 mil. Kč). 

 

Nárůst výdajů na investice v roce 2006 byl způsoben zvýšením počtu investičních akcí 

s rozpočtem nad 10 mil. Kč. Největší investicí roku 2006 byla realizace vodovodu 

v místní části Čekyně (20 mil. Kč), dále následovaly oprava fasády zámku (19,5 mil. 

Kč), investiční akce realizované TSMP (např. oprava silnic, skládka odpadu Žeravice – 

16 mil. Kč), další dokončovací práce na kruhovém objezdu nábřeží PFB (15,2 mil. Kč), 

realizace vodovodu v místní části Penčice (10,4 mil. Kč) atd. 
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I když se počet investičních akcí v roce 2007 snížil, jejich hodnota vzrostla o  

82 mil. Kč. Opět lze tento výkyv přisoudit jedné významné investici. V roce 2007 se 

jednalo o vybudování Domova důchodců, na které bylo vyčleněno více jak 133 mil. Kč 

(finanční krytí je zajištěno spoluúčastí ministerstva práce a sociálních věcí). Částka 

poskytnutá na investice v roce 2008 byla sice o něco nižší než v roce 2007, avšak oproti 

letům předchozím také značně narostla. Opět největším výdajem byly stavební úpravy 

při dokončování Domova důchodců, které si vyžádaly 46,5 mil. Kč. Značnou část 

investičních akcí tvořily investice od 5 do 10 mil. Kč, mezi nimi rekonstrukce bazénu 

(8,3 mil. Kč) nebo úpravy komunikací (celkově 14,7 mil. Kč). 

 

Investice města jsou neodmyslitelně spjaté také s financováním, jelikož město nemá 

vždy dostatek prostředků pro jejich realizaci. Z toho důvodu je nutné finanční zdroje 

čerpat z úvěrů a půjček poskytnutých nejčastěji bankovními ústavy či státem. 

 

Tabulka 16. Splátky a úroky z úvěrů na investiční akce v letech 2004-2008 (v Kč) 

 

Zdroj: Výroční zprávy SMPr za roky 2004-2007, závěrečný účet SMPr za rok 2008 

 

Statutární město Přerov splácelo v letech 2004 a 2005 tři úvěry v celkové hodnotě  

164,8 mil. Kč na investiční akce předchozích let a v roce 2004 ještě hypoteční úvěr 

v hodnotě 2,8 mil. Kč. V roce 2005 mu byl poskytnut další úvěr na investice pro roky 

2005-2007 v částce 130 mil. Kč, který ale město čerpalo postupně i ve dvou 

následujících letech. V roce 2006 byl přijat úvěr na realizaci vodovodu v Penčicích, 

který město čerpalo již v tomto roce, ovšem splácet ho začalo až později. Velký nárůst 

v roce 2007 byl vyvolán zaplacení posledních splátek všech tří půjček do FRB z roku 

1997 v celkové hodnotě 57,7 mil. Kč a poslední splátky úvěru poskytnutého na 

investiční akce r. 2002 v hodnotě 7,1 mil. Kč. Opět byl čerpán nový úvěr, tentokrát na 

investiční akce let 2007-2009 s postupným čerpáním od roku 2007 do roku 2009 a 

začátkem splácení v dalších letech. Následné snížení splátek v roce 2008 vyvolal fakt, 

že oproti roku 2007 město splácelo pouze 6 z původních 10 úvěrů a půjček. 
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Graf 19. Investiční akce a financování v letech 2004-2008 (v Kč) 

Zdroj: Výroční zprávy SMPr za roky 2004-2007, závěrečný účet SMPr za rok 2008 

 

2.6 Hodnocení hospodaření Statutárního města Přerov 

Aby bylo hodnocení hospodaření obce efektivní, je zapotřebí sledovat provozní příjmy 

a výdaje odděleně od investičních. U provozních příjmů a výdajů by mělo docházet 

k jejich vyrovnání či dokonce přebytku příjmů nad výdaji. Pokud se objeví schodek 

v rámci provozních příjmů a výdajů, značí to zpravidla finanční nestabilitu a 

neschopnost obce pokrýt provozní výdaje provozními příjmy. U investičních příjmů a 

výdajů bývá deficit spíše běžný, ovšem i v tomto případě je na místě snaha o jejich 

vyrovnanost. 

 

Není ale možné, brát za hlavní kritérium dobrého hospodaření obce zisk, jelikož obec 

jako veřejnoprávní korporace není vytvořena za účelem dosahování zisku, ale za účelem 

zajišťování veřejných statků pro občany. Proto je nutné zaměřit se také na to, zda je tato 

funkce plněna efektivně a vede ke spokojenosti občanů dané obce.  

 

Abychom byli schopni zhodnotit dva zmíněné výsledky hospodaření odděleně, je nutné 

řídit se pomocí těchto vzorců: 
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Provozní příjmy = daňové příjmy + nedaňové příjmy + neinvestiční dotace 

Provozní výdaje = běžné výdaje 

Investiční příjmy = kapitálové příjmy + investiční dotace 

Investiční výdaje = kapitálové výdaje 

 

Tabulka 17. Vývoj výsledků hospodaření v letech 2004-2008 (v Kč) 

 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 

 

Provozní výsledek hospodaření dosahoval ve všech letech značného přebytku, i když 

měl velmi kolísající tendenci, kdy se růst střídal se i s dosti značnými poklesy. 

Nejnižšího rozdílu mezi provozními příjmy a výdaji dosáhlo město v roce 2005, i přesto 

jeho hodnota dosahovala více jak 87 mil. Kč. Lze tedy říci, že hospodaření obce je 

stabilní. I když je u investičního výsledku hospodaření obvyklý nestabilní vývoj, 

hospodaření města Přerov vykazuje markantní deficit v této oblasti. Je to především 

způsobeno velkým množstvím uskutečněných investičních akcí v jednotlivých letech, 

které bylo již analyzováno v kapitole 2.5.7. Deficit investičního hospodaření téměř ve 

všech letech převyšuje přebytek z provozního hospodářského výsledku. Nejvyššího 

deficitu bylo dosaženo v roce 2007, a to téměř -153 mil. Kč. Aby město dosáhlo 

minimálně vyrovnaného rozpočtu, využívá zejména financování. 

 

I přesto se nepodařilo městu Přerov udržet hospodaření ve všech sledovaných letech 

přebytkové, což zapříčinilo převážně velké množství uskutečněných investic a také 

navýšení splátek úvěrů v roce 2007, kdy bylo saldo celkového hospodaření záporné  
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(-36,7 mil. Kč). I výsledky ostatních sledovaných let vykazovaly silně kolísavý trend, 

kdy jeden rok dosáhlo hospodaření města výrazného přebytku v řádu desítek mil. Kč a 

v dalším pouhých pár mil. Kč. Nejvyššího přebytku dosáhlo město v roce 2008 a to více 

jak 61 mil. Kč. Byl to zároveň nejlepší výsledek hospodaření v rámci sledovaných let. 
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Graf 20. Vývoj výsledků hospodaření města (v Kč) 

Zdroj: Závěrečné účty SMPr za roky 2004-2008 

2.6.1 Zadluženost obce 

Aby obce mohly realizovat své investice, musí si zpravidla vypůjčovat peněžní 

prostředky od finančních institucí, protože jejich vlastní příjmy na realizaci investičních 

záměrů nepostačují. Především v posledních letech bylo realizováno větší množství 

projektů. Samozřejmě město požádalo o součinnost stát, ovšem většina poskytnutých 

dotací je podmíněna alespoň částečným financování dané investiční akce obcí. Některé 

město Přerov financovala ze svých zdrojů, na ostatní si vypůjčilo od peněžních ústavů. 

Tím samozřejmě roste i jeho zadluženost. 

 

Zadluženost se dá posuzovat z více hledisek. Je jím jednak celková zadluženost obce, 

dále zadluženost obce na jednoho obyvatele a také ukazatel dluhové služby. První dva 
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ukazatele jsou spíše orientační, proto se nadále budu zabývat pouze ukazatelem dluhové 

služby. 

Ukazatel dluhové služby 

Tento ukazatel má kvalitativní charakter na rozdíl od prvních dvou zmiňovaných a 

vypovídá o tom, jak je obec schopna splácet své dluhy. 

 

Zákon č. 450/2001 Sb., který vydala vláda v roce 2001 a který mění mimo jiné zákon  

č. 128/2000 Sb. o obcích, stanovuje obecný zákaz pro obce, aby přijímaly 

od libovolného subjektu (nemusí jít nutně jen o banky) úvěr, pokud jejich dluhová 

služba přesahuje 15 % rozpočtu předchozího roku. V roce 2004 přijala dále vláda České 

republiky usnesení č. 346 o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele 

dluhové služby, v němž určila přesný nový výpočet ukazatele dluhové služby a určila 

maximální výši ukazatele – 30%. Pokud některá obec tuto hranici překročí, oznámí jí 

Ministerstvo financí tuto skutečnost dopisem s tím, že by měla přijmout taková 

opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročila.  

 

Výpočet dluhové služby dle usnesení vlády České republiky č. 346/2004: [16] 

 

( )
základnadluhová

službadluhová
vslužbydluhovéukazatel =%  

 

Tabulka 18. Výpočet ukazatele dluhové služby 

 

Zdroj:   http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Zpravy_MF_cislo_3_rocnik04.pdf 
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V případě, že i v dalším roce obec překročí ukazatel dluhové služby, Ministerstvo 

financí předá seznam těchto obcí poskytovatelům prostředků ze státního rozpočtu a 

státních fondů, aby při projednávání žádostí těchto obcí o dotaci, o půjčku nebo o 

návratnou finanční výpomoc přihlédli k této skutečnosti. [16] 

 

I přestože je výše dluhové služby důležitým ukazatelem, nemusí být rozhodující pro 

zhodnocení hospodaření obce. 

 

Tabulka 19. Hodnoty ukazatele dluhové služby pro Statutární město Přerov 

 

Zdroj: Výroční zprávy za roky 2004-2007, výkaz FIN 2-12M za rok 2008, vlastní 

výpočty 

 

Statutární město Přerov dosahovalo ve sledovaných letech velmi uspokojivých 

výsledků, s výjimkou roku 2007, kdy ukazatel dluhové služby dosáhl téměř 15%, což 

by v případě překročení této hranice znamenalo zákaz přijímání úvěrů od jakéhokoliv 

subjektu. Tato situace byla způsobena především splatností návratných finančních 

výpomocí poskytnutých v roce 1997 z Fondu rozvoje bydlení na opravy bytového fondu 

postiženého povodní a na opravy a modernizace bytového fondu ve výši 57,7 mil. Kč. 

Zároveň, jak již bylo zmíněno v kapitole 2.5.7, proběhlo mnoho investic ke zvýšení 

vybavenosti obce. 

 

Jak lze pozorovat právě na tomto případu, nemusí vysoká hodnota ukazatele dluhové 

služby nutně znamenat, že obec hospodaří špatně. Může se jednat např. o rozšiřování 

majetku obce, zvyšování její vybavenosti či splátku některých přijatých výpomocí. 

Z výsledků lze tedy usuzovat, že město Přerov dosahuje uspokojivých výsledků 

ukazatele dluhové služby a je tedy schopno ze svých příjmů splácet své dluhy. 
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Graf 21. Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2004-2008 (v %) 

Zdroj: Tabulka č. 19 

2.6.2 Míra samofinancování 

Tento ukazatel nám říká, do jaké míry může obec ze svých vlastních příjmů financovat 

své výdaje související především se zabezpečením různých veřejných statků. Je dán 

jako poměr vlastních příjmů a provozních výdajů. 

 

Tabulka 20. Míra samofinancování v letech 2004-2008 (v %) 

 

Zdroj: Závěrečné účty za roky 2004-2008 

 

Nezávislost obce na přijatých dotacích při financování běžných výdajů je 

reprezentována hodnotami nad 100%. Míra samofinancování města Přerov této hodnoty 

za sledované období nedosáhla ani jednou. V letech 2005, 2006 a 2008 však překročila 

devadesátiprocentní hranici a v roce 2006 činila dokonce 96,9%. Hodnoty ovšem 

ukazují, že město je, i když jen z velmi malé části, závislé na přijatých dotacích při 

financování běžných výdajů.  
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2.6.3 Ukazatel autarkie (finanční soběstačnosti) obce 

Autarkie odráží míru soběstačnosti obce. Dle použitých dat lze autarkii hodnotit na bázi 

výnosově nákladové nebo příjmově výdajové. Druhé zmiňované je výhodnější 

z hlediska municipální firmy, která je většinou orientována na sledování příjmů a 

výdajů v návaznosti na rozpočet. Příjmově výdajový princip je vázán na cash flow a 

tudíž je nutno odlišit příjmy a výdaje zahrnované do provozních (neinvestičních) toků 

nebo uvažovat o celkových tocích (investičních a neinvestičních). Významnost 

ukazatele autarkie spočívá v jeho schopnosti vyhodnotit, zda byly příjmy dostatečně 

vysoké, aby pokryly výdaje. Na druhou stranu, při jeho vysokých hodnotách je na místě 

zvažovat lepší zhodnocení dočasně volných prostředků. 

 

Celková autarkie na bázi příjmů a výdajů 

Ukazatel autarkie na bázi celkových příjmů a výdajů: [2] 

100.
e

y
CF V

P
A =        (1) 

 

kde:  ACF  je autarkie na bázi příjmů a výdajů 

         Py – celkové příjmy 

         Ve – celkové výdaje 

 

Ukazatel autarkie na bázi neinvestičních příjmů a výdajů: [2] 

  100.
e

y
CF NIV

NIP
A =        (2) 

 

kde:  ACF  je autarkie na bázi příjmů a výdajů 

         NIPy – provozní (neinvestiční) příjmy 

         NIVe – provozní (neinvestiční) výdaje 

 

Doporučený interval ukazatele autarkie je roven nebo větší než 100%, což ukazuje, že 

příjmy byly generovány v míře dostačující na pokrytí výdajů. 



70 

 

Tabulka 21. Hodnoty ukazatelů autarkie na bázi příjmů a výdajů (v %) 

 

Zdroj: Vlastní výpočty dle vzorců (1) a (2) 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že s výjimkou roku 2007 dosahoval ukazatel autarkie 

na bázi celkových příjmů a výdajů doporučených hodnot. Což znamená, že celkové 

příjmy byly dostatečně vysoké na to, aby pokryly celkové výdaje. V roce 2007 však 

ukazatel klesl na 96,97%. Abychom zjistili, co způsobilo tento výkyv, je nutné zaměřit 

se na druhý ukazatel autarkie. Ten poměřuje provozní (neinvestiční) příjmy a výdaje. 

 

Druhý ukazatel nám říká, že provozní příjmy zcela pokryly provozní výdaje a dále byla 

pomocí nich financována i část investičních výdajů. Jak již z předchozích kapitol 

vyplynulo, právě rok 2007 se vyznačoval značnými investicemi, což vedlo k deficitu 

v rámci výsledku investičního hospodaření a také k deficitu celkového rozpočtu. 

 

 Míra příjmů z dotace na celkových příjmech 

Míra příjmů z neinvestiční dotace na celkových provozních příjmech: [2] 

100.
y

NID NIP

NID
A =        (3) 

 

kde: ANID  je míra příjmů z neinvestiční dotace na neinvestičních příjmech 

        NID – neinvestiční dotace 

        NIPy – neinvestiční příjmy 
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Míra příjmů z investiční dotace na investičních příjmech: 

100.
y

ID IP

ID
A =        (4) 

 

kde: AID  je míra příjmů z investiční dotace na investičních příjmech 

        ID – investiční dotace 

        IPy – investiční příjmy 

 

Míra příjmů z dotace na celkových příjmech: 

100.
y

CD CP

CD
A =        (5) 

 

kde: ACD  je míra příjmů z dotace na celkových příjmech 

        CD – celkové dotace 

        CPy – celkové příjmy 

 

Tabulka 22. Hodnoty ukazatelů autarkie (v %) 

 

Zdroj: Vlastní výpočty podle vzorců (3), (4) a (5) 

 

Ukazatel míry příjmů z neinvestiční dotace na neinvestičních příjmech má značně 

proměnlivý charakter. Nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2004 a to více jak 42%. 

V dalších letech už radikálně poklesl a představuje téměř polovinu dotací přijatých 

v předchozím roce. Důvodem je změna zasílání mezd pro zaměstnance ve školství. Do 

roku 2004 byly zasílány tyto prostředky na účty obcí, od roku 2005 je ovšem kraje 

připisují přímo na účty jednotlivých škol. To zapříčinilo rozdíl mezi hodnotou dotací 

v těchto letech. V následujících letech podíl neinvestičních dotací na neinvestičních 

příjmech začal opět narůstat a svého vrcholu dosáhl v roce 2007, zejména díky 
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legislativním změnám v oblasti sociálních dávek. Hodnota se ovšem roku 2004 

nepřiblížila. 

 

Druhý ukazatel vypovídá o skutečnosti, že investiční dotace nepokrývaly s výjimkou 

roku 2007 větší část investičních příjmů města. Nejhůře si při získávání dotací vedlo 

město v roce 2004 a 2008, kdy více jak polovinu investičních příjmů tvořily kapitálové 

příjmy, z čehož lze soudit, že v těchto letech nebylo město příliš úspěšné v získávání 

investičních dotací. Úspěšnější pak byly roky 2005-2007, kdy se podařilo městu získat 

dotaci na projekty vodovodů v místních částech (19 mil. Kč) v roce 2006, dotaci na 

výstavbu školních hřišť a parku (9,5 mil. Kč) a 58 mil. Kč použitých zejména na 

dostavbu Domova důchodců v roce 2007. 

 

Trend ukazatele míry příjmů z celkové dotace na celkových příjmech kopíruje vývoj 

obou předchozích ukazatelů. Po prudkém poklesu v roce 2005 zvolna narůstal a po 

dosažení vrcholu v roce 2007 opět poklesl. Celkové dotace ale průměrně tvoří asi 30% 

celkových příjmů. 
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2.7 Shrnutí výsledků 

Hospodaření Statutárního města Přerov lze vesměs hodnotit jako dobré. Ve čtyřech 

z pěti sledovaných let skončilo přebytkem. Pouze v roce 2007 převýšily výdaje příjmy o 

více jak 36 mil. Kč. Tento stav vyvolalo především splacení dlouhodobě přijatých 

finančních výpomocí z roku 1997, ale také velké množství investic provedených 

v daném roce. Z výše uvedených tabulek a grafů dále také vyplývá značná kolísavost 

jednotlivých výsledků hospodaření, kdy se roky s opravdu velkými přebytky střídají s 

roky s poměrně nízkou hodnotou kladného VH. 

 

Celkové příjmy města se od roku 2005 neustále zvyšovaly až na 1 227,5 mil. Kč. Jejich 

vývoj do značné míry kopírovaly výdaje, které v letech 2005-2007 výrazně rostly. 

Největším zdrojem příjmů města jsou bezesporu daňové příjmy, u kterých můžeme 

mluvit o relativní stabilitě, co se týče jejich podílu na celkových příjmech (průměrně 

50% ze všech příjmů). Jejich nejvýznamnější položkou jsou samotné daně, které jsou do 

rozpočtu města alokovány dle zákona o rozpočtovém určení daní. Největší objem 

prostředků plyne do rozpočtu z DPH. Druhým nejdůležitějším příjmem (představujícím 

asi třetinu veškerých příjmů města) jsou přijaté transfery. A to zejména neinvestiční, 

které tvoří téměř 90% ze všech přijatých dotací, a kde hlavní prostředky plynuly na 

školství, sociální dávky a vybudování polyfunkčního domu a cyklostezek. Relativně 

úspěšná byla obec při získávání investičních dotací a to v letech 2006 a 2007 jak od 

státu, tak státních fondů i krajů. V ostatních letech již bohužel nelze o takové úspěšnosti 

hovořit. 

 

V rámci objemu získaných prostředků lze za méně významné považovat nedaňové a 

kapitálové příjmy. Stále vzrůstající podíl mají v nedaňových příjmech příjmy 

z pronájmu majetku, dále sem patří příjmy z vlastní činnosti (příjmy z výrobků a služeb, 

odvody přebytků POrg) a přijaté sankční platby. Kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmy 

z prodeje pozemků, ostatních nemovitostí a akcií. Největší podíl zaujímají příjmy 

z prodeje bytů ve vlastnictví města a velkým příjmem bylo i odprodání akcií Kabelové 

televize Přerov v roce 2008. 
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Majoritní podíl na výdajích města tvoří běžné výdaje a to přibližně 80%. Podstatnou 

část zde zaujímají výdaje na služby pro obyvatelstvo, a to především výdaje na 

vzdělávání (příspěvky na provoz MŠ a ZŠ, údržbu gymnázií, školní stravování či dotace 

pro MŠ a ZŠ) a výdaje na bydlení, komunální služby a rozvoj (údržbu školských 

zařízení, opravy bytových domů, náklady související s prodejem domovního majetku, 

prostředky na výkup pozemků pro realizaci investičních akcí města, projektové 

dokumentace). Významné jsou i výdaje na sociální věci a politiku zaměstnanosti, a to 

především díky stále se zvyšujícímu objemu vyplácených sociálních dávek, ale také 

příspěvkům poskytovaným na provoz příspěvkových organizací v sociální oblasti. 

Výdaje na průmysl a hospodářství, bezpečnost a právní ochranu či zemědělství 

nedosahují v součtu ani 10% všech výdajů města. 

 

Kapitálové výdaje jsou spojeny s realizací investičních akcí. Ve sledovaných letech 

byly použity zejména k rozšíření občanské vybavenosti. Díky zvýšenému počtu investic 

bylo nuceno město Přerov ve sledovaném období přijmout tři nové úvěry a to v letech 

2005, 2006 a 2007. I přesto, že v letech 2004-2008 splatilo město pět ze svých deseti 

úvěrů a půjček, je až do roku 2021 zatíženo splátkami ze zbylých pěti úvěrů. Ovšem i 

přes tento fakt dosahovalo dle ukazatele dluhové služby (vypočteného dle usnesení 

vlády ČR č. 346/2004) město Přerov uspokojivých výsledků, i když se v roce 2007 

blížilo patnáctiprocentní limitní hranici. Tento výkyv způsobily vysoké splátky 

přijatých půjček. 

 

Ukazatel míry samofinancování ovšem odhalil, že město je, i když jen z malé části, 

závislé na přijatých dotacích při financování běžných výdajů, jelikož ani v jednom ze 

sledovaných let nedosáhl tento ukazatel doporučené min. stoprocentní hranice. 

 

Ukazatele míry příjmů z dotací na příjmech města ukázaly, že město má ještě značné 

rezervy v získávání investičních dotací. V letech 2005-2007 by se dalo hovořit o 

úspěšnosti, jelikož investiční dotace tvořily přes 60% investičních příjmů města. Rok 

2004, ale pak zejména rok 2008 ukazují, že více jak polovinu (v roce 2008 dokonce 2/3) 

z investičních příjmů tvořily kapitálové příjmy. 
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3 Vlastní návrhy na zlepšení hospodaření 

Největším problémem hospodaření Statutárního města Přerova jsou výkyvy 

hospodaření v jednotlivých letech. I když dosahuje téměř každoročně přebytku, jsou 

tyto výsledky velmi nestabilní, a jak vyplynulo z předchozích kapitol, střídají se roky 

s opravdu velkými přebytky s roky s poměrně nízkou hodnotou kladného VH. V roce 

2007 dokonce dosáhl rozpočet města deficitu. Aby byla zajištěna stabilita výsledků 

jednotlivých let, popř. jejich růst, který by byl velmi dobrým znamením v rámci vývoje 

hospodaření SMPr, a aby se město již v budoucnu nedostalo do deficitu, který by 

muselo financovat pomocí úvěru, jsou nasnadě dvě varianty. A to snížení výdajů či 

zvýšení příjmů. 

3.1 Vyřešení dopravní situace 

Rozpočet města je z velké části zatěžován výdaji, které město vynakládá na řešení 

problémů vzniklých špatnou dopravní situací ve městě. Jedná se především o zvýšenou 

nutnost oprav komunikací nebo opatření ke zlepšení životního prostředí, které je 

dopravou značně narušeno (např. Program zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov) 

atd. Nehledě na skutečnost, že právě špatná dopravní situace je jednou z příčin malého 

zájmu (nejen českých) investorů o podnikání v této lokalitě.4 

 

Vyřešením tohoto problému by jednoznačně došlo ke snížení výdajů města. A to 

zejména: 

� snížení výdajů na opravu komunikací (jejich zatížení by vybudováním obchvatu 

města a připojením na dálniční síť značně pokleslo), 

� snížení výdajů vynakládaných na programy pro zlepšení životního prostředí (to 

by již nebylo nadměrně zatěžováno dopravou), 

� snížení výdajů nutných na podporu podnikatelských aktivit (zejména z důvodu 

neatraktivnosti města pro investory). 

 

                                                 
4 Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Přerova pro období 2007-2013 
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I přesto, že město má v rámci Moravy velmi výhodnou polohu, je jeho situace v oblasti 

dopravy značně problematická. Již několik let se město potýká s naprostou dopravní 

přetížeností, která je v posledních letech zhoršována zejména neustálými uzavírkami 

v různých jeho částech z důvodu oprav. Vzhledem k neexistenci obchvatu města a 

nevybudovanému napojení na dálnici je veškerá tranzitní doprava vedena přes centrum. 

To vše dohromady velmi nepříznivě působí na stav místních komunikací, jejichž údržba 

a stav jsou zdrojem časté kritiky místních občanů.5  

 

I když si město Přerov určilo jako jednu z priorit v rámci dopravní infrastruktury 

usilovat o urychlení výstavby dálničního obchvatu města a rychlostní silnice R55 a to 

tak, aby mohla být výstavba zahájena v roce 2010, je termín zahájení neustále 

odsouván. Zatím se dle harmonogramu představeného Ministerstvem dopravy jeví 

realizace silnice R55 před rokem 2013 jako nereálná. A to zejména z důvodu nedostatku 

finančních prostředků, jelikož financování této stavby je rozloženo mezi Statutární 

město Přerov a Ředitelství silnic a dálnic (dále jen ŘSD) a celkové investiční náklady 

města jsou prozatím předběžně vyčísleny na 216 509 000 Kč.  

 

Řešením by bylo získání dotací z Operačního programu Doprava v rámci Fondů EU, 

který je zaměřen na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, 

silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). V úvahu 

by připadaly prostředky z prioritní osy 2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční 

sítě TEN-T, na níž je vyčleněno z fondů EU 1,61 mld. € (asi 43,5 mld. Kč) a prostředky 

z prioritní osy 4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T, na kterou bylo vyčleněno 

1,05 mld. € (asi 28,4 mld. Kč). O dané dotace může zažádat vlastník i správce dotčené 

infrastruktury.6 Čerpání evropských dotací je ovšem podmíněno spoluúčastí žadatele. 

Město by tedy muselo disponovat určitými prostředky, které by mohlo použít právě 

k tomuto plnění. Aby nebylo více zatěžováno úvěry a půjčkami, nabízí se alternativa 

vytvoření rezervního fondu pro infrastrukturu. Vzhledem k vysokým hodnotám 

přebytků hospodaření v posledních letech (např. v roce 2008 61,12 mil. Kč) by bylo 

možné financovat fond z těchto zdrojů. 
                                                 
5 Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Přerov pro období 2007-2013 
6 Fondy EU - Operační program doprava pro období 2007 - 2013 [online]. [2004] [cit. 2009-05-02].  
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3.1.1 Podpora podnikatelských aktivit 

Jak již byl řečeno, špatná dopravní situace se promítá i do jiných oblastí. Jedním z nich 

je i zpomalení rozvoje podnikatelského prostředí. Ze SWOT analýzy, kterou si nechalo 

vypracovat město Přerov je jasně patrné, že díky této situaci a také neexistenci připojení 

na dálnici se město potýká s malým zájmem zahraničních investorů. Není to ovšem 

jediná příčina. I přesto, že město disponuje mnoha nebytovými prostorami vhodnými 

pro podnikání, chybí větší investiční plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit 

(podnikatelské zóny) a to i z důvodů nedořešených majetkových vztahů u některých 

z nich. Také zde chybí kvalitní program pro podporu podnikání.  

 

Z toho je patrné, že vyřešení dopravní situace by i částečně přispělo k vyřešení 

problému s malým zájmem investorů. Dále bych doporučila orientaci na začínající 

firmy. Jednou z mnoha alternativ by bylo vytvoření inkubačního centra, které by 

finančně i materiálním zázemím podpořilo začínající podnikatele, což by vedlo nejen ke 

zkvalitnění jednotlivých oborů a rozšíření jejich nabídky, ale také k rozšíření 

pracovních příležitostí na území města Přerova. V návaznosti na předchozí výrazně 

přispěje k rozšíření podnikání příprava a poskytnutí nových průmyslových zón, jež 

město vlastní a plně je nevyužívá (např. průmyslová zóna Přerov jih a další). Stejně tak 

by mělo město zvážit pronájem či prodej některých zchátralých průmyslových areálů 

(Přerov-Meopta).  

 

Na vývoj inkubátoru a na podporu a vytváření průmyslových zón bych navrhla využít 

operačního programu Podnikání a inovace ze strukturálních fondů EU a zažádat o 

dotaci z prioritní osy 5 – Prostředí pro podnikání a inovace, na kterou EU vyčlenila 

1,076 mld. € (asi 29,1 mld. Kč). Ta je zaměřena na přípravu podnikatelských zón, 

přeměnu brownfieldu na podnikatelské zóny či podporu a vytváření inkubátorů atd. Zde 

by k financování spoluúčasti mohlo město využít již existující Fond rezerv a rozvoje. 

Jeho hodnotu by bylo případně možné zvyšovat opět z rozpočtových přebytků nebo 

z prostředků ušetřených v rámci skupiny 3 – Služby pro obyvatelstvo. 

 

Kromě snížení nákladů na již zmíněné oblasti, což by zajisté pomohlo finanční stabilitě 

rozpočtu města, by zejména rozvoj podnikatelských aktivit na jeho území vedl 
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k podpoře zaměstnanosti7. Zvýšení počtu pracovních míst a zkvalitnění prostředí města 

by následně přispělo i k většímu zájmu obyvatel o bydlení v Přerově. Zvýšení počtu 

obyvatel se pak projevuje ve zvýšení daňových příjmů plynoucích do rozpočtu města 

(viz dále). 

3.2 Snížení nákladů na úhradu prokazatelné ztráty v MHD 

Město každoročně objednává u dopravce Veolia Transport objem dopravy v rámci 

závazku veřejné služby. Předpokládané roční náklady na provoz stanoví dopravce 

odhadem na celé období, ty jsou pak v průběhu roku aktualizovány. Náklady na MHD 

jsou částečně kryty z příjmů tržeb od cestujících. Zbývající částka (rozdíl nákladů a 

tržeb) je financována ze zdrojů města, které je zároveň regulátorem ceny jízdného. 

Kromě běžných provozních ztrát jsou na město přenášeny i náklady investiční (vozový 

park, vybavení vozidel, obnova zastávek apod.). V případě linkové dopravy se pak 

město podílí na krytí ztrát spolu s Olomouckým krajem a obcemi obsluhovanými na 

trase linek. [20] 

 

Výše prokazatelné ztráty ovšem každoročně značně roste (viz část 2.5.2.).  

Z 13 mil. Kč v roce 2005 vzrostla na téměř 20 mil. Kč v roce 2008. I přes tuto 

skutečnost stanovila Rada města Přerova maximální cenu v městské hromadné dopravě 

na území města Přerov opět na 8 Kč za jednotlivou jízdenku. Tato maximální hranice se 

již několik let nemění, a tudíž má dopravce jen velmi omezenou možnost zvýšení cen za 

jednotlivou přepravu. Přitom je možné pomocí těchto jednozónových jízdenek cestovat 

nejen v rámci města, ale také do všech dvanácti místních částí. V případě snahy o 

snížení nákladů na úhradu prokazatelné ztráty se dle mého názoru jeví jako efektivní 

zvýšení hranice pro maximální cenu v městského hromadné dopravě min. na 10 Kč. 

Tím bude umožněno zvýšit jízdné, což samozřejmě povede k navýšení tržeb a snížení 

nákladů na úhradu ztráty. 

 

                                                 
7 Statistiky nezaměstnanosti z územního hlediska [online]. [cit. 2009-05-02] V Přerově dosahovala 

nezaměstnanost k 31.3.2009 téměř 10%. 
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Podle odhadů vycházejících z hodnot předchozích let8dosáhl v roce 2008 přepravce 

Veolia Transport tržeb za MHD Přerov ve výši asi 15 mil. Kč. Cena jednozónové 

jízdenky se v té době pohybovala na úrovni 7 Kč. 

 

8571422
7

00000015 = os. 

Z tohoto vyplývá, že v roce 2008 bylo přepraveno přibližně 2,14 mil. cestujících. 

 

5714282110.8571422 = Kč 

V případě navýšení ceny jízdného na 10 Kč, by výše tržeb narostla o více jak 6 mil. Kč 

(na 21,4 mil. Kč). Tím by se zároveň snížily náklady na úhradu prokazatelné ztráty 

MHD. 

 

Pro srovnání uvádím ceníky jednotlivých jízdenek v MHD ve městech, která se počtem 

obyvatel blíží počtu obyvatel města Přerova. 

 

Tabulka 23. Ceník jednotlivých jízdenek v MHD (v Kč) 

 

Pozn. Ceny jednotlivých jízdenek v některých městech se liší dle pásem a rozčlenění na 

přestupní a nepřestupní. 

Zdroj: Český statistický úřad. Databáze demografických údajů za obce ČR [online]. 

©2008 [cit. 2009-05-08], údaje Dopravních podniků jednotlivých měst o jízdném. 

 

Je zřejmé, že cena jednotlivé jízdenky v MHD Přerov je ve srovnání s podobnými městy 

nižší. Proto se navýšení na 10 Kč jeví jako optimální řešení této situace. 

                                                 
8 Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007 - 2013 [online]. 2007 [cit. 2009-05-02]. 
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3.3 Zvýšení počtu obyvatel za účelem dosažení vyšších 

daňových příjmů 

Příjmy Statutárního města Přerov nejvíce ovlivňují příjmy daňové. Ty zaujímaly 

v posledních pěti letech průměrně 50% z celkových příjmů. Od 1.1.2008 nabyla 

účinnosti novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou se zvyšuje podíl obcí na 

sdílených daních z 20,59% na 21,4%. Objem sdílených daní v rámci rozpočtu města 

Přerov se rok od roku zvyšuje, v roce 2008 tvořil již 486 mil. Kč. Ovšem výše 

přidělených prostředků je závislá na třech kritériích, a to poměru celkové výměry 

katastrálních území obce k celkové výměře katastrálních území všech obcí, poměru 

počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí a poměru násobku postupných 

přechodů, jehož výpočet udává zákon o rozpočtovém určení daní.9 

 

Co se týče výměry katastrálních území obce, většinou nedochází k žádné převratné 

změně, pokud město neodprodá nebo nenakoupí větší část pozemků. Poměr násobku 

postupných přechodů je částečně dán koeficienty určenými v zákoně o rozpočtovém 

určení daní v Přílohách 2 a 3. Budeme proto chápat jejich hodnotu téměř jako 

neměnnou. Jedinou proměnnou je tedy počet obyvatel. 

 

Podíl na celostátním výnosu sdílených daní  

 

poměr katastr. území
obyvatel všech etpoč

obce obyvatelet poč
x x   poměr násobků postupných přechodů 

 

Varianta A – současný počet obyvatel (47 373) 

 

Při výpočtech bylo vycházeno z celkové výše daní vybraných do státního rozpočtu 

v roce 2008. Podle údajů o pokladním plnění státního rozpočtu a procenta ze sdílených 

                                                 
9 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. 
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daní byla vypočítána celková část připadající obcím, která tvořila přibližně 80,2 mld. 

Kč.10 

 

Statutární město Přerov získalo z této částky 0,525%, tj. 421,79 mil. Kč. Z toho 

0,0116214 byl koeficient získaný jako součin poměru katastrálního území a násobků 

postupných přechodů. Poměr počtu obyvatel města Přerov v roce 2008 a celkového 

počtu obyvatel ČR tvořil 0,45%. 

 

Podíl, který zaujímá obyvatelstvo města na celé ČR:11  %452570431,0
10467542

47373 =  

 

 

Varianta B – počet obyvatel 50 001 nebo více 

 

Druhá varianta počítá s případem, kdy by se město opět zařadilo do skupiny měst 

s počtem obyvatel nad 50 000. Uvažujeme za podmínek, kdy koeficient získaný 

součinem poměru katastr. území a násobků postupných přechodů by byl stejný jako 

v předchozí variantě.  

 

Podíl, který zaujímá obyvatelstvo města na celé ČR:  %477676612,0
10467542

50001 =  

 

Tím by se změnil i podíl na celostátním výnosu sdílených daní. 

 

%555127546,0162140938,1.477676612,0 =  

 

Jeho hodnota by se zvýšila na 0,555%, tzn. o 0,03% více než podle varianty A. To by 

znamenalo pro město příjem ze sdílených daní ve výši přibližně 445,2 mil. Kč, což je o 

zhruba 23,4 mil. Kč více než v případě varianty A. 

                                                 
10 Pokladní plnění státního rozpočtu [online]. ©2005 [cit. 2009-03-28]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ctvrt_poklpln_43125.html>. 
11 Český statistický úřad. Databáze demografických údajů za obce ČR [online]. ©2008 
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Tudíž je zřejmé, že by město mělo mít zájem o zvýšení počtu obyvatel s bydlištěm na 

území města, pokud chce dosáhnout zvýšení příjmů. 

 

Ovšem rozpočet města neovlivňují pouze daně sdílené. Významnou měrou se na něm 

podílejí i daně svěřené, tedy daň z nemovitostí. Veškeré příjmy z této daně plynou do 

rozpočtu města. V posledních pěti letech činí její podíl na celkových daních plynoucích 

do rozpočtu města průměrně 5%. I když je její výše částečně ovlivněna podmínkami 

zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění, může ji ovlivnit i samo 

město. Základní sazba daně se totiž násobí koeficientem, který je jednotlivým obcím 

přiřazen dle počtu obyvatel. Město však může pro své jednotlivé části tento koeficient 

upravit obecně závaznou vyhláškou. A to o jednu kategorii koeficient navýšit nebo ji o 

tři kategorie podle členění koeficientů snížit (viz následující tabulka). 

 

Tabulka 24. Velikost koeficientu obce u daně z nemovitostí 

 

Zdroj: Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění 

 

Město Přerov schválilo vyhlášku č. 1/2008 s účinností od 1.1.2009, která upravuje 

použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. Ta nově stanovila pro město a tři 

místní části nejvyšší možný koeficient, tedy 3,5. Pokud by ovšem město dosáhlo počtu 

obyvatel nad 50 000, byla by možná úprava tohoto koeficientu až na 4,5. I přestože není 

podíl daně z nemovitosti na příjmech z daní tak významný jako třeba z DPH, 

představuje nezanedbatelný příjem města. A proto by zvýšení koeficientu vzhledem ke 

stále nové bytové výstavbě a výstavbě rodinných domů mohlo značně navýšit příjmy 

z této daně. 
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Ke zvýšení obyvatel města je zapotřebí zatraktivnit Přerov jako místo pro bydlení. 

Jedna z možností byla již nabídnuta v části 3.1.1, a to zvýšení nabídky pracovních míst 

a podpora podnikání, obzvláště pak začínajících podnikatelů. Druhou možnou variantou 

je pak podpořit místní části, které mají značný potenciál v podobě stavebních pozemků 

a hezkého prostředí pro bydlení. 

3.3.1 Podpora místních částí 

Jako velmi lukrativní se v posledních letech jeví místní části města Přerova. Zejména 

díky množství stavebních pozemků, relativně malé vzdálenosti od města a klidnějšímu 

prostředí jsou vyhledávanými lokalitami pro výstavbu rodinných domů. Překážkou 

většího rozvoje je nejenom absence kanalizace v některých částech, díky níž se značně 

navýší náklady na výstavbu domu, ale také nemožnost obyvatel dané místní části 

podílet se zásadnějším způsobem na její správě. Ve většině místních částí byly již 

zřízeny osadní výbory nebo komise, ovšem tyto orgány mají pouze poradní funkci, 

tudíž jsou občané v rámci správy své části odkázání především na rozhodnutí 

Zastupitelstva města Přerova.  

 

Aby město ještě více podpořilo zájem obyvatel o bydlení v těchto oblastech a tím si 

zajistilo návrat mezi města s více jak 50 000 obyvatel, je dle mého názoru důležité, aby 

v co nejkratším časovém horizontu provedlo dobudování komplexní infrastruktury 

(kanalizace, oprava místních komunikací atd.) v místních částech. Výše prostředků 

potřebných pro jednotlivé akce se odvíjí od velikosti místní části a její prostorové 

lokalizace. Napojení na kanalizaci není aktuálně vyřešeno v pěti místních částech. 

Zatímco tři z těchto části stačí připojit k čistírně odpadních vod (dále jen ČOV), 

v dalších dvou je nutné vybudovat novou ČOV. Podle finančního odhadu města bude 

pro tyto investice zapotřebí 233 mil. Kč. Zde se opět nabízí možnost využití čerpání 

prostředků z operačních programů EU pro životní prostředí a to především z prioritní 

osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury, u které počítá EU s uvolněním  

1,99 mld € (asi 53,8 mld. Kč). 
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Jako možnost spolufinancování se opět nabízí použití rezervních fondů města. A to 

především Fondu rezerv a rozvoje, případně Fondu rozvoje bydlení. 

 

Pro větší zapojení obyvatel do aktivit a účasti na dění v obci bych navrhla zvážit zřízení 

zastupitelstev v místních částech. Zastupitelstvům místních částí může totiž statutární 

město (podle zákona o obcích, v platném znění) svěřit rozhodování o některých 

majetkoprávních úkonech, které se těchto částí týkají. To by umožnilo občanům dané 

místní části podílet se významněji na správě, např. rozhodovat o investicích v daných 

částech nebo o využití prostředků, které by byly zastupitelstvům místních částí 

poskytnuty. 

 

Chce-li město docílit toho, aby se zvýšil zájem o bydlení v jeho částech, mělo by se 

snažit o to, aby všechny jeho části dosáhly takové úrovně, která by byla minimálně 

srovnatelná s okolními obcemi (tzn. zajištění základních potřeb obyvatel – voda, 

elektřina, kanalizace; kulturní, sportovní a společenské vyžití, možnost podílet se na 

správě apod.). 

 

Z předchozího vyplývá, že by se mělo město více zaměřit především na získávání dotací 

z evropských strukturálních fondů, které nabízí velké množství možností financování 

veřejných statků, jež mohou vést k dosažení jak lepší prosperity města, tak zvýšení 

spokojenosti jeho občanů. 
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Závěr 

Předmětem této bakalářské práce bylo provést na základě teoretických znalostí 

komplexní zhodnocení finanční situace Statutárního města Přerov (zejména pomocí 

analýzy jeho příjmů a výdajů) a následně dle zjištěných výsledků navrhnout řešení, 

která by přispěla k efektivnějšímu hospodaření s veřejnými prostředky. 

 

Analýza příjmů a výdajů obce podle jednotlivých kapitol a položek rozpočtové skladby 

jasně poukázala na značné výkyvy v hospodaření města. I přesto lze konstatovat, že 

finanční situace města je dobrá, jelikož ve sledovaných letech 2004-2008 pouze jednou 

(v roce 2007) překročily výdaje města jeho příjmy. Stalo se tak zejména z důvodu 

velkých investic v tomto roce. 

 

Ukazatel míry příjmů z dotací na příjmech města také potvrdil, že město má v rámci 

získávání investičních dotací značné rezervy, což se samozřejmě projevuje 

v efektivnosti zajišťování veřejných statků a možnostech zkvalitňování života obyvatel 

města. Příkladem může být řešení dopravní situace ve městě či podpora 

podnikatelských aktivit a místních částí města. Zde by bylo zapotřebí získat pro 

financování některých významných investičních akcí značné finanční prostředky. 

Jelikož strukturální fondy EU v rámci svých operačních programů nabízejí nemalou 

podporu, domnívám se, že by se mělo město zaměřit na získání dotací z těchto fondů. 

 

Některé ukazatele finanční analýzy ovšem odhalily, že město je při financování běžných 

výdajů z části závislé na přijatých dotacích. Aby ukazatel míry samofinancování 

dosahoval doporučené min. stoprocentní hranice, tedy aby město bylo ve financování 

svých běžných výdajů soběstačné, byla navržena varianta zvýšení počtu obyvatel za 

účelem zvýšení daňových příjmů města. Jelikož tyto příjmy zaujímají největší podíl na 

celkových příjmech (průměrně 50%) a jejich výše se odvíjí od počtu obyvatel dané 

obce, přinesl by městu nárůst počtu občanů (tedy návrat města mezi obce s více jak 

50 000 obyvatel) navýšení daňových příjmů o několik desítek milionů korun. Zvýšení 

počtu obyvatel je možno ovšem dosáhnout pouze v případě zatraktivnění života ve 
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městě. Tím je myšleno zejména zlepšení podmínek pro získání zaměstnání, podpora 

podnikání, snížení dopadů dopravy na prostředí ve městě nebo podpora místních částí. 

 

Posledním z návrhů, který by měl přinést rozpočtu města větší stabilitu, je snížení 

nákladů na úhradu prokazatelné ztráty v MHD, která rok od roku narůstá. 

Jednoznačným řešením by v tomto případě bylo navýšení maximální ceny v MHD a 

v návaznosti na to navýšení cen jednotlivých jízdenek. Nárůst ceny o pouhé 2 Kč by 

městu zajistil snížení nákladů téměř o třetinu. 
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