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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční plánování obce. Teoretická část je 

zaměřena na definování základních zdrojů plynoucích do rozpočtů municipalit a tvorbu 

rozpočtů. Poukazuje na problematiku finančního řízení obce a dlouhodobou udrţitelnost 

finanční stability, která vyţaduje maximální zodpovědnost při plánování rozpočtových 

příjmů a výdajů, jejich naplnění, čerpání, kontrolu a zpětnou vazbu. V praktické části je 

proveden rozbor rozpočtu za konkrétní rok.  
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Veřejný rozpočet, tvorba veřejného rozpočtu, rozpočet municipalit, rozbor rozpočtu, 

příjmová, výdajová stránka rozpočtu  

  

  

  

Abstract 

The purpose of this thesis is to examine municipality financial planning. I will identify 

fundamental resources for municipality budget in theoretical section. Additional topics 

are financial planning and sustainable financial stability in long term demanding 

responsible planning of incomes and expenditures, supervision and feedback. I then 

analyse specific budget for given year in practical part of my thesis.  
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Communal budget, Communal budget planning, Municipality budget, Budget analysis, 
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1 ÚVOD 

Ve 3. ročníku zimního semestru jsme se v předmětu Finance seznámili s 

rozpočtovou soustavou ČR, rozpočtovými pravidly pro sestavování rozpočtu, se 

strukturálními fondy, státním rozpočtem a pro mě nezajímavějším tématem - rozpočty 

územních samosprávních celků. 

Jako občan ČR vím, ţe hospodaření s financemi je pro toho, kdo s nimi pracuje, velká 

zodpovědnost. Proto mě zajímá, zda moje obec efektivně hospodaří s přidělenými 

finančními prostředky. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla ve své bakalářské práci 

zaměřit na téma finančního plánování obce. 

Finanční plánování je důleţitým nástrojem efektivního vyuţívání prostředků a slouţí 

k zajištění efektivního fungování samospráv. Tvorba rozpočtových výhledů by měla 

zohledňovat koncepční pohled, tzn. měla by být zajištěna provázanost finančních a 

strategických rozvojových plánů vč. jejich průběţného hodnocení. Územní rozpočty se 

krok za krokem stávají i důleţitými nástroji ovlivňujícím dlouhodobý ekonomický 

potenciál daného územní. 

Na základě studia odborné literatury je teoretická část zaměřena na definování 

teoretického vymezení tvorby finančního plánu, definování základních zdrojů 

plynoucích do rozpočtů municipalit, charakteristiku nástrojů finančního plánování, u 

praktické posouzení způsobu plánování u vybrané obce a porovnaní schváleného 

rozpočtu se skutečně realizovaným rozpočtem u konkrétní obce v roce 2012.  

Analýzu uzavřu zhodnocením stávajícího stavu ve finančním řízení samospráv, 

systémem finančního plánování a kontrolních vazeb k zabezpečení průběţného 

posuzování. 
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2 CÍLE 

Tato práce je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena teoreticky a jejím 

cílem je s pomocí odborné literatury definovat pojem územní rozpočet, resp. rozpočty 

územních samosprávných celků, to znamená: co je to územní rozpočet, jaký význam má 

pro komunální politiku, co zahrnuje rozpočtový proces, jaké zásady musí být splněny 

při sestavování rozpočtu.  

Teoreticky vymezuji jednotlivé daňové, nedaňové, kapitálové, dotační a další zdroje 

příjmů, které můţe obec vyuţít při hospodaření, a definuji výdaje procházející během 

rozpočtového období rozpočtem. 

Definuji jednotlivé kapitoly financování, přibliţuji postup při sestavování rozpočtu malé 

obce a upozorňuji na důleţitost rozpočtových výhledů. 

Dalším cílem je upozornit na rizika finančního řízení obcí, v čem tato rizika spočívají, 

jaké kroky můţe obec vyuţít při předcházení těchto rizik a jakými prostředky lze rizika 

spojená s finančním řízením obcí sniţovat.  

Poukázat na skutečnost, ţe obec musí ze zákona zveřejňovat rozpočet, jakým způsobem 

můţe obyvatel ovlivňovat a kontrolovat hospodaření své obce a jaké jsou kroky obce 

spojené se závěrečným účtem.   

V praktické části se věnuji historii obce Křídla a zhodnocením plnění rozpočtu této obce 

za rok 2012. Nejdříve se věnuji příjmům a jejich rozdělení a následně výdajům a jejich 

struktuře. Dále jsem analyzovala hospodaření obce, jak je sestavován rozpočet a jak se 

vyvíjel ve skutečnosti, zda má obec vyrovnaný, přebytkový nebo deficitní rozpočet. 

 V posledních letech je kladen důraz i na zadluţenost obcí, a proto i v této práci 

poukazuji na zadluţenost obcí na celorepublikové úrovni.  

.   
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3 ROZPOČET 

V současné době se rozpočty obcí, měst a krajů označují jako územní rozpočty, 

resp. rozpočty územních samosprávných celků. Územní rozpočty dále tvoří rozpočty 

Dobrovolných svazků obcí a rozpočty Regionálních rad regionů soudrţnosti.  

Finanční systém krajů a obcí upravuje zákon O rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Základem finančního systému je zákonem povinný roční rozpočet. Obce a 

kraje mohou vytvářet další peněţní fondy, takzvané mimorozpočtové, o jejichţ zaloţení 

nebo zrušení rozhoduje zastupitelstvo. Tyto fondy jsou buď neúčelové, nebo účelové, 

přičemţ se častěji vytvářejí účelové fondy za účelem získat dlouhodobou stabilitu 

financování určité potřeby. Neúčelové fondy jsou zpravidla rezervní fondy. Převody 

finančních prostředků mezi rozpočtem a peněţními fondy na úrovni kraje a obce jsou 

v rámci finančního systému účtovány jako dotace a vztahuje se na ně konsolidační 

třídění rozpočtové skladby.  

[1] 

3.1 Rozpočty krajů a obcí 

Rozpočet kraje a obce je decentralizovaný peněţní fond, základní finanční plán, 

roční bilance, důleţitý nástroj komunální, tzv. municipální politiky obce a regionální 

politiky kraje, nástroj řízení příslušného subjektu územní samosprávy a jím zřizovaných 

organizací v lokálním a regionálním veřejném sektoru. V rozpočtovém plánování se čím 

dál více klade důraz nejen na roční rozpočet, ale i na kratší rozpočtové plánování 

v průběhu rozpočtového období.  

Rozpočtové období v rozpočtové soustavě České Republiky trvá jeden kalendářní rok. 

Vztahuje se na finanční systém krajů a obcí. Rozpočtový proces je delší neţ kalendářní 

rok. Zpracování návrhu rozpočtu na další rok začíná zpravidla v září, coţ zahrnuje dobu 

1,5 roku. Rozpočtový proces zahrnuje: sestavení návrhu územního rozpočtu, projednání, 

schválení, realizaci, průběţnou kontrolu plnění rozpočtu, v případě potřeby úpravy 

rozpočtu, následnou kontrolu plnění rozpočtu, sestavení závěrečného účtu obce. 



11 

 

Rozpočet obce a kraje je veřejnou záleţitostí, proto musí být dodrţena rozpočtová 

zásada publicity. Rozpočty jsou projednávány na veřejných zasedáních příslušného 

zastupitelstva a jsou publikovány na úředních deskách nebo webových stránkách 

příslušné obce nebo kraje. 

[1] 

3.1.1 Rozpočtový proces na příkladu rozpočtu obce v ČR 

 

obr.1 

Mezi obecně platné zásady, které se musí dodrţovat v průběhu rozpočtového procesu, 

patří: kaţdoroční sestavování a schvalování územního rozpočtu, pravdivost a reálnost 

rozpočtu, jednotnost a úplnost rozpočtu, efektivnost a hospodárnost, dlouhodobá 

vyrovnanost rozpočtu, přezkoumání hospodaření, účetní audit a zásada publicity.  

[1] 
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3.2 Rozpočet kraje a obce - peněţní fond 

Rozpočet jako peněţní fond, podává statistický pohled na územní rozpočet, 

který ukazuje na plánovaný objem finančních prostředků v rozpočtu v určitém 

rozpočtovém období, který „protekl“ rozpočtem v uplynulém rozpočtovém období.  

Plánovaný objem příjmů a výdajů rozpočtu je buď vyrovnaný P=V, přebytkový P>V, 

nebo schodkový rozpočet, kdy P<V. Zároveň je nutné naplánovat, jak se rozpočet 

vyrovná, tzn., kam se převede přebytek rozpočtu nebo jak se uhradí schodek v rozpočtu. 

Skutečné plnění rozpočtu obce nebo kraje se zpravidla liší od plánovaného rozpočtu, a 

to buď na straně příjmů, výdajů, nebo na obou stranách rozpočtové bilance.  

[1] 

3.3 Územní rozpočet – bilance 

O toku příjmů a výdajů procházejících během rozpočtového období rozpočtem 

informuje účetnictví. Účetnictví obcí a krajů je zaloţeno na účtování výnosů a nákladů. 

Významnou pozici má rozpočtová skladba, především druhové hledisko třídění, které je 

jakýmsi převodním můstkem při účtování o příjmech a výdajích, je v celé rozpočtové 

soustavě povinné. Třídění příjmů a výdajů rozpočtů obcí, krajů a dobrovolných svazků 

obcí respektuje i další hlediska třídění.  

Rozpočet z pohledu bilance musí být vţdy vyrovnán. Způsob vyrovnání bilance se 

zobrazuje v rozpočtové skladbě. 

[1] 

3.3.1 Rozpočtová skladba umožňuje: 

- zajistit přehlednost a jednotnost veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů 

v rozpočtové soustavě, 

-  v rozpočtové soustavě analyzovat příjmy a výdaje v čase a prostoru, včetně 

srovnání – mezi obcemi, mezi kraji i pro mezinárodní srovnání,  
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- s vyuţitím konsolidace sumarizovat příjmy a výdaje za celou rozpočtovou 

soustavu, která umoţňuje eliminovat riziko několikanásobného načítání určité 

operace, např. v případě dotací, 

- zajistit potřebné informace a jejich vyuţití v rozpočtové politice i na úrovni 

územní samosprávy – obce, resp. kraje.  

Rozpočtová skladba v ČR upravuje způsob třídění všech peněţních operací státních 

fondů (mimorozpočtových), veřejných rozpočtů, peněţních fondů krajů i obcí 

(například fondu rozvoje a rezerv, sociálních fondů a dalších účelových fondů), včetně 

operací organizačních sloţek, u kterých jsou kraje a obce zřizovatelem, dobrovolných 

svazků obcí (DSO). Nevztahuje se na operace na účtech cizích prostředků, na operace 

související s podnikatelskou činností subjektů územní samosprávy a na příspěvkové 

organizace (zřizované státem, kraji, obcemi), nevztahuje se na operace na účtech 

sdruţených prostředků, na účtech fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) a 

podobných, které nemají charakter veřejných prostředků.  

Výdaje a příjmy třídí jako tzv. peněţní operace, které mají charakter tzv. operací 

veřejných (tzn. operací v peněţních fondech a v rozpočtech, o kterých se rozhoduje 

veřejnou volbou). Je zaloţen na uţití principu peněţních pohybů („cash“ princip), tzn. 

připsání peněţních prostředků na bankovní účet či jejich odepsání z bankovního účtu 

zřízeného u peněţního ústavu (resp. účtů zřízených u peněţních ústavů při diverzifikaci 

rizika) s výjimkou operací pokladny (operace v hotovosti), které se projeví v příjmech a 

výdajích podle rozpočtové skladby teprve tehdy, kdyţ dojde k jejich účtování 

s příslušným bankovním účtem. Příjem a vydání peněz z pokladny se tedy zvlášť 

nesleduje. Sledují se jenom převody mezi vlastním bankovním účtem a pokladnou.  

Operace peněţního charakteru se vztahují k pokladnímu plnění rozpočtu. Ty jsou 

v současné době v ČR shodné s kalendářním rokem. Z tohoto důvodu se před koncem 

kalendářního roku musí převést finanční prostředky – např. mzdové prostředky za 

prosinec – z rozpočtových účtů na účty cizích prostředků, aby je v lednu následujícího 

roku bylo moţné zaměstnancům vyplatit, a přitom se nezkreslovalo hospodaření dalšího 

rozpočtového roku (tzn., aby byly zahrnuty do pokladního plnění uplynulého 

rozpočtového roku, ke kterému se mzdy váţou). Příjmy a výdaje územních rozpočtů 

jsou systematicky a závazně tříděny z několika hledisek třídění: 
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-  Odpovědnostní, které je však pro kraje a obce nepovinné. Toto třídění je 

odrazem institucionálního pojetí rozpočtové soustavy a institucionálního pojetí 

rozpočtu.  

- Druhové třídění výdajů a příjmů umoţňuje propojení s účetnictvím. Je 

významné z hlediska rozpočtové politiky. Je podstatou třídění a týká se všech 

peněţních operací, které třídí na jednotlivé poloţky, a to podle kritérií: 

-  Platba x inkaso.  

- Návratná x nenávratná. 

- Kapitálová x běţná. 

- Zahraniční x domácí, které odlišuje vazby na zahraniční nebo domácí 

ekonomiku bez ohledu na to, v jaké měně se operace uskutečňují. 

- Dobrovolná x povinná, zda operace vyplývají či nevyplívají ze 

zákonných apod. norem.  

- Pasivita x aktivita, zda se vztahují k dluţnickému či věřitelskému 

postavení. 

- Řízení likvidity x zohledňující rozpočtovou politiku.  

- Odvětvové (dříve funkční), tzn., za jakým účelem jsou finanční prostředky 

vydávány (tzn. do jakých polí působnosti – odvětví veřejného sektoru).  

- Konsolidační.  

V rozpočtu se operace třídí do tří základních okruhů, tj.: 

- příjmy, 

- výdaje 

- financování. 

[1] 
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4 PŘÍJMY 

4.1 Daňové příjmy  

Daňové příjmy obcí tvoří jeden z nejvýznamnějších zdrojů příjmů obcí v ČR a 

do značné míry mají vliv na jejich finanční stabilitu. Daňové příjmy obcí jsou vytvářeny 

jednak sdílenými typy daní, kde se o výtěţek dělí obce s ostatními články rozpočtové 

soustavy a které představují významnější část, tak i svěřenými daněmi (daňový výnos ze 

zákona připadá pouze obcím). Ve struktuře daňových příjmů lze upozornit na fakt, ţe 

sdílené daně tak, jak jsou v současnosti v ČR definovány v rámci rozpočtového určení 

daní, nejsou z hlediska mezinárodního porovnání povaţovány za daňové příjmy, ale za 

přesuny z ústřední vlády. 

V současné době jsou malé obce nespokojeny se způsobem rozdělování daní a usilují o 

změnu způsobu rozdělování příjmů z daní. 

- Sdílené daně – výše příjmu do obecního rozpočtu je závislá na počtu obyvatel 

obce, velikostního koeficientu obce a násobků postupných přechodů.   

- 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty. 

- 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků. 

- 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických 

osob vybírané sráţkou. 

-  21,4 % výnosu z 60 % výnosu daně z příjmů fyzických osob 

z podnikání. 

-  21,4 % výnosu daně z příjmů právnických osob (kromě případu, 

kdy je poplatníkem obec). 

- Svěřené daně – jejich výnos připadá pouze obci. Jedná se o daň z nemovitosti, 

daň z příjmů PO placené obcemi, daň z příjmů FO ze SVČ. 

- Správní poplatky – sem spadají poplatky např. z vydání potvrzení o národnosti 

nebo státním občanství, ověřování pravosti dokladů. 

- Místní poplatky – mají povahu obecních daní a o jejich zavedení rozhoduje 

sama obec. Tyto poplatky si obec můţe stanovit jakékoliv, ale pouze ty, které 
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jsou obsaţeny v zákoně č. 565/1990 Sb., O místních poplatcích. Mezi tyto 

poplatky patří například poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, ze psů, ze 

vstupného, z ubytovací kapacity, za uţívání veřejného prostranství, za 

provozovaný výherní hrací přístroj, za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem 

do vybraných míst a částí měst apod. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [17] [18] 

4.2 Nedaňové příjmy 

Mezi tyto příjmy především patří: 

- Příjmy z vlastního podnikání, kde tyto příjmy pomáhají snáze vyrovnávat 

hospodaření obce. Patří sem příjmy od organizací zřízených obcemi – vodné, 

stočné, odvoz komunálního odpadu, sluţby knihoven. 

- Příjmy z pronájmu majetku. 

- Příjmy z pokut, penále (např. za znečišťování ţivotního prostředí), tyto příjmy 

mají zpravidla doplňkový charakter, protoţe jsou obtíţně předvídatelné. Jejich 

výnos v rozpočtech obcí je malý a spíše náhodný.  

- Ostatní nedaňové příjmy, které mohou mít formu příjmů neplánovaných, např. 

dary, výnosy ze sbírek, příjmů plánovaných, např. příjmy ze sdruţování 

finančních prostředků a příjmů.  

[1] [4] [5] 

4.3 Kapitálové příjmy  

Obce musí se svěřenými prostředky nakládat velmi šetrně, protoţe jejich 

hospodaření podléhá kontrole jednak z veřejné strany (občané), tak i přezkoumání 

závěrečného účtu nadřízeným orgánem nebo auditorem. Proto by se obce neměly snaţit 

získávat kapitálové příjmy například nákupem „zaručeně výnosných akcií“ na 

zahraničních burzách. Pokud by ovšem vznikly přebytky v rozpočtu určené na časově 

vzdálenější investici, neměly by tyto prostředky zůstávat na běţném účtu s nízkým 

úrokem.  

[1]  
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4.4 Dotační příjmy  

Česká republika má vypracovaný dotační systém, který se vyvinul postupně v 

chronologickém sledu vývoje ČR a je průběţně novelizován. Smyslem dotačního 

systému je v nejvyšší míře přispět k ekonomickému rozvoji a to nejen celého státu, ale i 

jednotlivých regionů. 

Obce mohou přijmout celou řadu účelových dotací. Podle celostátně platných pravidel 

jsou obcím poskytovány níţe uvedené dotace, které jsou odrazem toho, jaké specifické 

funkce pro stát jednotlivé obce vykonávají. Jedná se o obvyklé dotace, které slouţí na 

pokrytí obvyklých výdajů, a kapitálové dotace, které udávají přehled o investičních 

projektech realizovaných v dané obci. V dnešní době jsou obcím poskytovány obvyklé a 

kapitálové dotace v rámci těchto kapitol: 

- Dotace (příspěvky) v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům 

obcí. 

- Ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen VPS). 

- Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu. 

- Dotace ze státních účelových fondů. 

- Dotace v rámci finanční pomoci z EU. 

- Další dotace. 

 [1] [2] 

4.4.1 Dotace a příspěvky v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům 

obcí 

Tyto dotace a příspěvky jsou zaměřen na částečnou úhradu neinvestičních 

výdajů ve školství, ústavech sociální péče a domovech důchodců a zdravotnictví. Pro 

získání výše těchto druhů dotací jsou pouţity propočtové ukazatele – tj. počty dětí/ 

ţáků, které navštěvují základní školu v dané obci, počty míst v zařízeních sociálních 

sluţeb nebo domovech důchodců. Pomocí těchto ukazatelů jsou potom vyčísleny částky 

dotací, které plynou do jednotlivých rozpočtů obcí.  

[2]  
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4.4.2 Ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) 

Jedněmi z dalších druhů dotací (příspěvků) v rámci finančního vztahu státního 

rozpočtu k rozpočtům obcí jsou dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených ze 

zaniklých okresních úřadů obcím, dále příspěvky na výkon státní správy v přenesené 

působnosti obcí a dotace na dávky sociální péče.  

[2] 

4.4.3 Dotace ze státních účelových fondů 

Mimo jiţ výše uvedených dotací mohou být místní samosprávy také příjemci 

dalších forem dotací, jejichţ získání závisí na řadě okolností (např. zadluţenost obce, 

finanční situace obce, finanční moţnosti státu). O tyto dotace si musí obec individuálně 

zaţádat. V literatuře jsou tyto dotace uváděny jako „nenárokové“ dotace. Jedná se 

především o tyto typy dotací: 

- Účelové dotace na zachování památkových rezervací. 

- Na strategii prevence kriminality na místní úrovni. 

- Účelové ekologické dotace pro nejvíce postiţená území. 

- Dotace na opravy a rekonstrukce vybraných kulturních objektů. 

- Účelové dotace na pozemkové úpravy. 
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Tyto formy nenárokových dotací jsou obcím v současnosti poskytovány nejčastěji 

prostřednictvím státem vyhlašovaných programů.  

[2] 

4.4.4 Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu  

Jiným zdrojem příjmů do rozpočtů obcí jsou dotace udělované obcím z ostatních 

kapitol státního rozpočtu. Skrze tyto dotace se v obcích financují významné programy 

na podporu municipálního rozvoje. Nepřehlédnutelnou poloţku tvoří dotace 

z Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy rozdělované skrze krajské úřady. Jejich 

podstatná část zahrnuje přímé náklady na vzdělávání, které jsou poskytovány obcím.  

Mezi další zastoupené resorty patří Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj 

nebo Ministerstvo ţivotního prostředí. 

V některých situacích jsou obcím poskytovány i dotace ze státních účelových fondů, 

které spravují oprávněná ministerstva. Tyto dotace jsou většinou přísně účelové. 

Výhrady pro udělování dotací určuje správce státního účelového fondu. 

V současnosti se jedná o tyto čtyři státní fondy: 

- Státní fond ţivotního prostředí. 

- Státní fond kultury. 

- Státní fond dopravní infrastruktury. 

- Státní fond rozvoje bydlení. 

[2] [8] 

4.4.5 Strukturální fondy EU 

Po přijetí České republiky do EU dostala naše země moţnost získání finančních 

prostředků ze strukturálních fondů Evropského společenství. Strukturální fondy se 

zaměřují na sniţování zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a na sniţování 

rozdílů v úrovni rozvoje odlišných regionů s důrazem na sociální a hospodářskou 

soudrţnost EU. Strukturální fondy jsou jedním z nejdůleţitějších nástrojů regionální a 

strukturální politiky EU. 
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Prostředky ze strukturálních fondů se pouţívají pro podporu projektů v oblasti, jako 

jsou například investice do nových pracovních příleţitostí, do rozvoje a vývoje 

technologických inovací, rozvoje místního zemědělství a rybolovu, mezinárodní 

výměny zkušeností, ochrany ţivotního prostředí, obnovy kulturních památek. 

Strukturální fondy jsou především fiskálním nástrojem Evropské unie a v současnosti 

existují následující fondy: 

- Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) – byl zaloţen v roce 1975 a 

v současné době je objemem finančních prostředků největším fondem.  

- Evropský sociální fond (ESF) – je hlavním nástrojem sociální politiky a 

zaměstnanosti a byl zaloţen v roce 1960. ESF je zaměřen na dlouhodobě 

nezaměstnané a sociálně znevýhodněné skupiny, ţeny a na nezaměstnanou 

mládeţ. 

- Fond soudrţnosti (CF) – je doplňkový fond zaloţený roku 1993, který stojí 

vedle strukturálních fondů. Je to důleţitý nástroj, ze kterého lze čerpat 

finanční prostředky na velké investiční projekty v oblasti ţivotního prostředí 

a infrastruktury. Moţnost získat finanční prostředky z tohoto fondu mají 

státy, jejichţ HDP je niţší neţ 90 % průměru EU. 

Finanční prostředky z těchto fondů se přidělují v návaznosti na Národní rozvojové 

plány do jednotlivých operačních programů, které jsou spravovány jednotlivými 

ministerstvy vlády ČR. 

[2] [7] [11] 

4.4.6 Další dotace 

Další fondy, které lze pouţít pro podporu regionů, nejsou tak známé jako 

strukturální fondy, ale ve výčtu moţností financování mají rozhodně své místo. Jsou to: 

- Fond solidarit Evropské unie (EUSF). 

- Norské fondy. 

- Švýcarská pomoc. 

Zřízení Fondu solidarity bylo reakcí na rozsáhlé povodně, k nimţ došlo v létě roku 2002 

v zemích střední Evropy. Z Fondu solidarity se financuje pomoc regionům členských i 
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kandidátských zemí EU postiţených velkou přírodní, ekologickou a technickou 

katastrofou. Jejím cílem je poskytování okamţité pomoci. Jde o jednu z podob 

solidarity mezi evropskými regiony a zeměmi.  

Norské fondy – jsou poskytovány Norskem jakoţto členem Evropského hospodářského 

prostoru. Z těchto fondů jsou poskytovány finanční prostředky  formou grantů na 

investiční rozvojové projekty v oblastech, jako je například obnova a ochrana 

kulturního dědictví, podpora soudnictví, zdravotnictví nebo péče o dítě, ochrana 

ţivotního prostředí. Pro čerpání z tohoto fondu je podmínkou minimální 15% 

spoluúčast na financování projektu.  

Švýcarská pomoc – jedná se Program švýcarsko – české spolupráce na sníţení 

sociálních a hospodářských rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. 

[2] [7] [8] 

4.5 Další zdroje příjmů 

4.5.1 Příjmy z prodeje majetku 

Rovněţ mezi zdroje obce patří příjmy z prodeje obecního majetku. Pokud 

uvaţujeme o příjmech z prodeje majetku, musíme vţdy tuto variantu dobře zváţit. Na 

jednu stranu je dobré, aby se obec zbavila majetku, který nevyuţívá a ani v budoucnosti 

pro něj nebude mít vyuţití, a naopak má zbytečné náklady na jeho údrţbu. Na druhou 

stranu můţe mít závaţné politické důsledky prodej významné dominanty obce, nebo 

dokonce kulturní památky, i kdyţ z hospodářského hlediska to je správný krok. 

Samozřejmě obec musí dbát na transparentnost prodeje a kaţdý plánovaný prodej by 

měl být odsouhlasen na zasedání zastupitelstva. 

Prodej některého majetku můţe být spojen i s předešlou investicí. Například pokud 

zastupitelstvo má v plánu prodat pozemky obce na stavební parcely, předpokládá se 

změna územního plánu, vybudování inţenýrských sítí a přístupových komunikací. 

Evidentně tím konečná cena pozemků vzroste. Prodej pozemků na bytovou výstavbu 

obci pomáhá - jednak přinese další obyvatele do obce a zlepší tak nejen ţivot a 

prosperitu podnikatelů v obci, ale i zvýší příliv daňových příjmů do obecního rozpočtu.  



22 

 

Zastupitelstvo si při kaţdém prodeji majetku obce musí uvědomit, ţe tento zdroj příjmů 

obce není nekonečný.  

[2] 

 

4.5.2 Úvěry 

Dalším moţným zdrojem financování jsou pro obce také bankovní úvěry. 

Úvěrová smlouva by se měla uzavírat na dobu, která by měla odpovídat účelu, na který 

mají být získané prostředky pouţity. Tedy krátkodobé úvěry budou pouţity pro 

krátkodobé překlenutí nedostatku peněz na účtu obce, pro projekty s délkou trvání 1 aţ 

5 let je vhodné pouţít střednědobé úvěry a pro financování rozsáhlejší investice, jejíţ 

splácení z prostředků obce bude trvat hodně let, je třeba vyjednat úvěr na celou dobu 

předpokládaného splácení.   

Při vyjednávání o úvěrové smlouvě je třeba udělat kvalifikovaně rozpočtový výhled, 

tedy zváţit, jaký bude dopad placených splátek a úroků úvěru do budoucího 

hospodaření obce. 

Potom si musí zastupitelé obce uvědomit, čím můţe obec bance ručit a jestli například 

zástavní právo k obecnímu majetku budoucí splátky úvěru nezkomplikuje.  

Samozřejmě v případě investiční akce můţe dodavatel obci nabídnout, ţe financování 

zařídí. V této situaci se jedná o dodavatelský úvěr a pak je třeba zkoumat jeho nabídku 

s nabídkou vlastní banky a vybrat si tu výhodnější variantu.  

Finanční leasing je další moţnost financování, kterou zprostředkovává buď dodavatel, 

nebo banka. Leasing je pronájem majetku za sjednaný nájem na určitou dobu nebo na 

neurčitou dobu s výpovědní lhůtou. Předmět leasingu je po celou dobu pronájmu ve 

vlastnictví pronajímatele. 
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Obec by měla sáhnout po dlouhodobém úvěru jen v tom případě, pokud nemá jinou 

moţnost získání zdrojů.  

 [2] [9] [10] 
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5 VÝDAJE 

Výdaje jsou nenávratné platby a poskytované návratné půjčky za účelem realizace 

rozpočtové politiky. Výdaje nejsou jen o pohybu finančních prostředků, ale i o realizaci 

určitých konkrétních cílů. Členíme je na běţné (neinvestiční, provozní) a kapitálové 

výdaje (investiční). 

Při sestavování rozpočtu obcí je důleţité přiřadit podle charakteru výdajů odpovídající 

zdroje financování. 

Daňovými příjmy, příjmy z poplatků, popřípadě opakovanými dotacemi z jednotlivých 

rozpočtových kapitol ministerstev by měly zcela pokryty běţné a kaţdoročně se 

opakující výdaje, jako je nákup sluţeb (nákup energie, vody, paliv, odvoz odpadu, úklid 

veřejných prostranství apod.), neinvestiční transfery neziskovým organizacím, úroky 

z bankovních úvěrů nebo jiných půjček, náklady na vzdělávání a samozřejmě výdaje na 

mzdy a platy. 

Obec se dostává do váţných finančních problémů, pokud při sestavování rozpočtu obce 

na konkrétní rok nejsou tyto poloţky vyrovnány, tedy opakované příjmy nejsou větší a 

ani se nerovnají opakovaným výdajům. 

Rozvojové projekty obcí – tedy investice do rozšíření sluţeb, zlepšení infrastruktury 

obcí, budování kulturních středisek, výstavby sociálních bytů nebo sportovišť, 

udrţování nebo rekonstrukce kulturních památek apod., musí mít zajištěné 

financováním buď formou dotace ze státního rozpočtu, tím jsou míněny účelové dotace, 

nebo státní účelové fondy nebo financování z fondů EU. 

Pro financování rozvojových programů ze státních účelových dotací a financování 

z fondů EU je poţadované vţdy určité procento spoluúčasti obce.  
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Ve výdajích nejsou obsaţeny: 

- Úmor jistiny úvěrů.  

- Převody finančních prostředků na vkladový účet s úmyslem dosaţení 

úrokového výnosu. 

- Splátky dluhopisů.  

- Půjčky poskytované jiným subjektům za účelem kontrolování likvidity.  

- Nákup akcií a dluhopisů s úmyslem zhodnocení prozatímně volných 

finančních prostředků. 

[1] [2] [12] 
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6 FINANCOVÁNÍ 

Člení se na financování ze zahraničí a financování z tuzemska a to v obou 

případech jak na dlouhodobé financování, tak krátkodobé financování a na opravné 

poloţky. 

Financujícími operacemi se rozumí příjem finančních prostředků návratné povahy 

související s likviditou v návaznosti na závazné třídění inkas a plateb na základě 

rozpočtové skladby, tj. zabezpečení finančních zdrojů (které budou muset být 

v budoucnu vráceny – splacena různým subjektům – věřitelům) a jejich následné 

splátky, dále pak návratně poskytované půjčky jiným subjektům, příjmy z jejich splátek, 

výdaje na nákup cizích akcií a dluhopisů se záměrem maximálního zhodnocení dočasně 

volných finančních prostředků formou úroků a dividend, tzn. řízení likvidity (na 

finančních trzích s dluhopisy, cennými papíry, dále prostřednictvím půjček) a vazba na 

stavy finančních prostředků na bankovních účtech jako nástroj řízení likvidity. Jde o 

operace, které zajišťuje financování schodku hospodaření nebo vyuţití přebytku 

hospodaření a jeho zhodnocení v rámci finančního investování apod. Opravné poloţky 

jsou typu „operace z peněţních účtů organizace“, které nemají povahu příjmů a výdajů 

veřejného sektoru, ale jsou zahrnuty do operací veřejných rozpočtů. 

Financování spadá do účetní třídy 8, v této třídě jsou obsaţeny stavové údaje (operace 

nejsou peněţním tokem). Sloţkou v této třídě jsou poloţky sdělující změny stavu 

finančních prostředků na bankovních účtech jako stavové veličiny. Jedná se o 

výpočtové ukazatele nutné pro účetní výkaz o plnění příjmů a výdajů. Má přímou 

návaznost ke zjištění salda veřejného rozpočtu.  

Příjmy – výdaje = schodek (-) nebo přebytek (+) = (-) nebo (+) financování, tzn., podle 

povahy salda. Tato struktura pro zjištění salda se respektuje i v účetních výkazech, které 

sestavují obce a kraje.  

Druhové třídění rozpočtové skladby umoţňuje rozčlenit rozpočet na běţnou a 

kapitálovou část, coţ je významné pro krátkodobé i dlouhodobé rozpočtové analýzy. Ve 

výdajích je to jednoznačné, v příjmech je nutné rozčlenit neinvestiční a investiční 

dotace, neboť rozpočtová skladba nepojmenovává příjmy na běţné a kapitálové. Podle 
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povahy návratných operací ve třídě 8 - Financování se zařadí do běţné a kapitálové části 

rozpočtu.  

Odvětvové třídění vychází z účelu, na který se vynakládají finanční prostředky 

z rozpočtu ve spojení se zajišťováním potřeb. Pouţívá čtyřmístný kód třídění, tzn. na 

rozpočtové skupiny (jednomístný kód), které se dělí na rozpočtové oddíly (dvoumístný 

kód), které se dále rozdělují na pododdíly (třímístný kód) a ty se dále rozdělují na 

paragrafy (čtyřmístný kód). 

Skupina    oddíl   pododdíl      paragraf   

Odvětvové třídění v ČR platí pro nenávratné výdaje podle skupiny, resp. účelu, na který 

jsou vydávány, a pro některé druhy příjmů u obcí a krajů. Třídí se do šesti skupin 

s podrobnějším tříděním v rámci jednotlivých skupin: 

1. Sluţby pro obyvatelstvo.  

2. Zemědělství a lesní hospodářství. 

3. Bezpečnost státu a právní ochrana. 

4. Všeobecná veřejná správa a sluţby. 

5. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství. 

6. Sociální věci a politika zaměstnanosti. 

Všeobecným principem třídění příjmů a výdajů v rozpočtové skladbě je tzv. brutto 

princip. Odlišně se postupuje u tzv. kompenzačních operací, které mají specifické 

postavení. Výdaj je klasifikován jako záporný příjem a příjem je klasifikován jako 

záporný výdaj. Na kompenzační operace se vztahují stanovy obou zákonů O 

rozpočtových pravidlech. Kompenzace se týkají totoţného rozpočtového roku. 

Poloţkově musí být přesně identifikovatelné.  

[1]  
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6.1 Kompenzačními operacemi jsou především: 

- Poukázané i přijaté vratky mylně zaplacených částek, dále nevyuţitých dotací, 

záloh apod. 

- Vyúčtované zálohy za odběr vody, energií, paliv. 

- Přijaté refundace pojistného a platů za zaměstnance. 

- Vratky nadměrných odpočtů, přeplatků daní, včetně místních poplatků apod. 

- Dotace poskytované obcím (případně i dalším subjektům) ze státního rozpočtu 

skrze rozpočet krajského úřadu. 

Rozpočtová skladba upravuje tzv. konsolidační třídění, kdy částí rozpočtové skladby 

jsou tzv. záznamové jednotky. Většinu z nich pouţívají obce i kraje. Konsolidace 

umoţňuje vyřazení duplicity podle interních transferů mezi fondy a korekci příjmů na 

straně jedné a korekci výdajů na straně druhé při započítávání příjmů a výdajů (tzn. 

vyloučení peněţních převodů mezi fondy a rozpočtem, převodů mezi zřizovatelem a 

organizační sloţkou a mezi veřejnými rozpočty různých úrovní, například státní 

rozpočet – rozpočet obce, rozpočet obce – rozpočet příspěvkové organizace apod.).  

Peněţní operace probíhají prakticky výlučně bezhotovostním platebním stykem na 

základě tzv. převodních příkazů. Rozpočtové prostředky a finanční prostředky 

v peněţních mimorozpočtových fondech se soustřeďují na příslušném příjmovém a 

výdajovém účtu u banky, kterou si obec a kraj zvolí samy a uzavírají s ní náleţitou 

smlouvu. Pro diverzifikaci rizika (bankrot banky) se doporučuje nevést účet pouze u 

jedné banky, ale u různých bank.   

Během rozpočtového období často dochází k časovým nerovnostem mezi vývojem 

příjmů a vývojem výdajů příslušného územního rozpočtu, v případě krátkodobého 

deficitu je vyuţíván velmi často tzv. kontokorentní úvěr od banky, u které obec, resp. 

kraj, vede účty rozpočtu.  

[1] 
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6.2 Územní rozpočet – finanční plán  

Územní rozpočet je význačným finančním plánem, podle kterého daný subjekt 

územní samosprávy hospodaří. Podle schváleného rozpočtu hospodaří obec během 

rozpočtového období. V průběhu rozpočtového období se však můţe reálné plnění 

rozpočtu odlišovat od plánovaného, a to působením různých faktorů. Proto mohou 

v rozpočtu během rozpočtového období připadat v úvahu i úpravy rozpočtu. 

[1] 

6.3 Postup sestavení rozpočtu malé obce 

Rozpočtový proces trvá zpravidla jeden a půl roku a zahrnuje následující etapy: 

- Sestavení návrhu rozpočtu. 

- Projednávání a schvalování návrhu rozpočtu výkonným orgánem obce. 

- Plnění rozpočtu, za které se zaručují výkonné orgány, a popřípadě změny 

v rozpočtu. 

- Rozpočtové kroky, které doporučují výkonné orgány obce a schvalují volené 

orgány. 

- Průběţná kontrola plnění výkonnými orgány obce, ale i volenými orgány 

kompetentního článku územní samosprávy. 

- Sestavení přehledu o reálném vývoji po uzavření účetního období – závěrečný 

účet, který sestavuje příslušný výkonný orgán, a projednání a následná kontrola, 

kterou realizují volené orgány. 

Při sestavování rozpočtu musíme zajistit to, aby byly vyrovnány příjmy a výdaje. 

Rozpočet musí být ve shodě se zákonem buď vyrovnaný, nebo přebytkový. Není tedy 

moţné plánovat rozpočet, ve kterém výdaje převyšují příjmy.  

Skutečné plnění rozpočtu závisí na odhadu: 

- Příjmů rozpočtu, především daňových výnosů ze svěřených, neboli tzv. 

výlučných daní a sdílených daní podle ČR rozpočtového určení daní (RUD), 

v rozpočtu obce i místních poplatků, správních poplatků za zpoplatněné úkony 
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veřejné správy prováděné v přenesené působnosti obcí, resp. krajem, dotací ze 

státního rozpočtu, v případě obcí i za předpokladu výše dotací z rozpočtu kraje, 

výše plánovaných transferů ze státních fondů, dále uţivatelských poplatků, 

pokud plynou přímo do rozpočtu obce, resp. kraje, nedaňových příjmů.  

- Výdajů rozpočtu, odhadu budoucích neinvestičních i investičních potřeb 

souvisejících především se zajišťováním regionálních a lokálních veřejných 

statků a jiných výdajů. Neinvestiční potřeby jsou zpravidla z dlouhodobého 

hlediska velmi stabilní, resp. mají tendenci růst. V běţných výdajích jsou to 

zejména tzv. mandatorní (obligatorní) výdaje, tzn. výdaje plynoucí z různých 

zákonů vztahujících se k plnění samostatné i přenesené působnosti krajů, obcí. 

V rozpočtech krajů a obcí má většina z nich charakter alokačních výdajů (např. 

na likvidaci odpadů, na zajištění základního vzdělání apod.). 

- Výdajů na financování nových potřeb plynoucích z dlouhodobého plánu rozvoje 

daného kraje, obce, apod. 

- Působení inflace (a jejího předpokládaného vývoje) na příjmy a výdaje, 

především na výši vstupů (nákladů) u neziskových organizací v lokálním a 

regionálním veřejném sektoru apod.  

- Nejistot a potřeby tvoření rezerv na financování dopadu mimořádných okolností, 

například lokáních povodní, které jsou v posledních deseti letech stále častější, 

poklesu výkonnosti ekonomiky, který je význačný zvláště v těchto letech 

v souvislosti s hospodářskou krizí apod.  

V posledních desetiletích se však vyzdvihuje význam plánování výdajů a příjmů 

rozpočtu i na kratší období, neţ je rozpočtový rok – tzn. typu platebního kalendáře. 

Kvalitu krátkodobého plánování příjmů a výdajů územního rozpočtu ovlivňují v první 

řadě znalosti a zkušenosti výkonných pracovníků – rozpočtových plánovačů, tzn. jejich 

zkušenost s tím, kdy lze předpokládat jednotlivé druhy příjmů (a to zejména s ohledem 

na správu a výběr daní) a v jaké výši a kdy se musí uhradit výdaje (např. faktury apod.) 

a jejich očekávaná výše. Kvalita krátkodobého plánování tudíţ ovlivňuje i prozatímní 

potřebu krátkodobého úvěru, případně návratných podpor z jiných článků rozpočtové 

soustavy, ale i moţnost krátkodobého investování prozatím volných, nepouţitých 

finančních prostředků, například podobou krátkodobého termínovaného vkladu. V řadě 



31 

 

zemí to umoţňuje rozčlenit tyto finanční prostředky v rámci systému tzv. státní 

pokladny.  

Jedním z nejdůleţitějších úkolů je zaručit v kaţdém okamţiku likviditu.  

Pro zvětšení efektivnosti alokace finančních prostředků na úrovni územní samosprávy 

je nicméně nutné sestavovat i rozpočtový výhled přinejmenším na období 2-5 let. Podle 

zákona O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je nesestavení rozpočtového 

výhledu postihováno jako správní delikt pokutou ve výši aţ 1 mil. Kč. Věcným 

problémem je nejednotnost v podrobnosti struktury příjmů a výdajů v rozpočtových 

výhledech obcí a krajů. Z rozpočtového výhledu se dále vychází při sestavování ročního 

rozpočtu. 

[1] [2]  

6.4 Rozpočtové výhledy jsou důleţité pro: 

- Plánování cílené potřeby – kvality a kvantity veřejných statků s ohledem na 

dosaţené zdroje jejich financování (v současnosti i v budoucnu). Budoucí 

struktura, kvalita a rozsah jednak lokálních, tak i regionálních veřejných statků, 

je ovlivňována zejména prostřednictvím tzv. veřejných projektů, tzv. veřejných 

výdajových programů. Ve střednědobém a dlouhodobém výhledu to znamená 

zamýšlet se nad výdaji na investice ve veřejném sektoru pro zajištění 

produkčních kapacit pro poţadovaný rozsah budoucí produkce lokálních, resp. 

regionálních veřejných statků. Cílené potřeby ve střednědobém a dlouhodobém 

časovém výhledu je nutné zkombinovat s dostupnými zdroji financování, z nichţ 

jsou významné daňové příjmy.  

- Zamýšlení se nad finančními zdroji dlouhodobě potřebných pro realizaci plánu 

rozvoje obce, resp. kraje. 

- Plánování zdrojů financování investic, včetně únosné výše návratných zdrojů, 

neboť ve veřejném sektoru se obvykle vyuţívá kombinace nenávratných a 

návratných zdrojů financování veřejných investic (které v budoucnu nebudou 

„produkovat zisk“). 
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- Plánování zdrojů financování budoucích neinvestičních nákladů spojených 

s produkcí veřejných statků ve veřejném sektoru, eventuálně zajišťovaných 

formou veřejných zakázek, jako leckdy hospodárnějšího prostředku 

zabezpečování lokálních a regionálních veřejných statků. 

- Hledání způsobu ke zvýšení efektivnosti ve veřejném sektoru, kromě jiných 

nástrojů například i vyuţívání různých věcných a finančních ukazatelů 

vztahujících se jak ke vstupům, tak i k výstupům, dosahování optimální 

proporce mezi vstupy a výstupy v organizacích v lokálním a regionálním 

veřejném sektoru. Přitom i územní samospráva se stále potýká s problémem 

nedostatku nenávratných finančních prostředků, který je podstatný v souvislosti 

s pokračující decentralizací některých netrţních činností ze státu na územní 

samosprávu.  

Rozpočet obce i rozpočet kraje by měl být nástrojem financování účelově 

naprogramovaných potřeb při zabezpečování různorodých druhů lokálních a 

regionálních veřejných statků. Nicméně stále se vyuţívá převládající indexová metoda 

rozpočtování v rámci institucionální koncepce rozpočtu.  

[1] 

6.5 Územní rozpočet – prostředek k prosazování cílů komunální 

politiky obce a rozvojové politiky kraje, prostředek k řízení 

organizací ve veřejném sektoru 

Rozpočet obce i kraje je nástrojem realizace koncepce udrţitelného sociálně-

ekonomického vývoje daného území, nástrojem financování volebních programů, 

nástrojem prosazování poslání územní samosprávy, nástrojem prosazování lokálních, 

resp. regionálních zájmů a preferencí obyvatelstva, které ţije na daném územní.  
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Územní rozpočty se krok za krokem stávají i důleţitým nástrojem ovlivňujícím 

dlouhodobý ekonomický potenciál daného územní. Z institucionálního hlediska je 

rozpočet významným nástrojem řízení v orgánech obce, resp. kraje, ale i v organizacích 

v lokálním a regionálním veřejném sektoru, např. v příspěvkových organizacích, a to 

zejména pomocí poskytovaných transferů z rozpočtu zřizovatele.  

[1] 
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7 RIZIKA FINANČNÍHO ŘÍZENÍ OBCÍ 

Přestoţe se zdá hospodaření obce vcelku jednoduché a přehledné, není moţné 

jen sestavit rozpočet a čekat, jestli na konci roku vyjde nebo nevyjde, případně zahájit 

investice a věřit, ţe dopadne přesně podle počátečních odhadů. 

Významným principem prevence je problémům předcházet, je to výhodnější, neţ je 

následně a často mnohem nákladněji řešit. Nicméně aby představitelé obce mohli 

uskutečnit preventivní zásah, musí nejdříve o problému vědět, musí jim být 

signalizován, sdělen. K tomuto účelu lze pouţít celou řadu opatření, jejichţ společným 

znakem je, ţe mají poskytovat relevantní a pokud moţno koncentrované informace: 

- o předchozích klíčových skutečnostech, 

- o současném postupu procesu. 

Jiţ při sestavování rozpočtu je důleţité počítat s jistým stupněm pravděpodobnosti, ţe 

naše rozpočtované výnosy a náklady zcela přesně nevyjdou, a je nutné vytvořit 

rozpočtovou rezervu. Zvláště pokud se v rozpočtové skladbě nic nemění, je moţné při 

stanovování její výše vycházet z porovnání výsledků minulých let. 

Dále je potřebná obyčejná opatrnost. Z důvodu finančních skandálů, které proběhly ve 

velkých firmách v USA (Enron, Tvco International, Adelphia, Peregrine, System and 

WorldCom) byl sepsán federální zákon SOX (Sarbans Oxley Act), který se dostal do 

odborného povědomí a nyní podle něj postupují i auditoři. 

Na prvním místě lze doporučit zamezení manipulace s hotovostí jenom jedné osobě. Je-

li obecní úřad větší, měl by mít nastaven mechanismus tak, aby s hotovostí 

manipulovaly minimálně dvě osoby (jedna přijímá, vydává, druhá transakce účtuje), 

všechny osoby, které spravují hodnoty (pokladní, skladníci), by měly mít ve smlouvě 

pasáţ o hmotné odpovědnosti. Novým rizikovým úkazem jsou elektronické prostředky 

k ovládání účtů – platební karty, elektronické bankovnictví. Dokonce na tuto oblast 

musí být pouţity vhodné kontrolní mechanismy. 
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Předcházení rizikům napomáhají i pravidelné srovnávací analýzy – asi nejvýznamnější 

informace bude poskytovat relace plánované záměry versus skutečnost. V případě 

podstatných odchylek od rozpočtu pak má právo obecní rada odsouhlasit případné 

změny rozpočtu nebo jiná opatření včas. 

Sniţovat rizika lze více způsoby. Nejběţnějším způsobem je pojištění. Pro obce by 

mělo být samozřejmostí mít všechny nemovitosti pojištěny proti ţivelnému či 

poţárnímu nebezpečí. V současné době přibývá ţalob na zdravotnická zařízení a na 

školy pro zanedbání povinností a soudy přiznávají náhrady ve výši desítek milionů. Do 

budoucna by proto měla obec jako zřizovatel trvat i na pojištění školských právnických 

osob nejenom na ţivelné ohroţení školních budov nebo drobné krádeţe, ale i na tato 

rizika. 

[2] 

7.1 Rozdělení rizik 

V situaci větší investiční akce je na zváţení obecní rady, zda se do ní pustí sama, 

nebo jestli je výhodnější se spojit se sousedními obcemi a zaloţit sdruţení. Tím se 

rozdělí finanční riziko mezi více subjektů. Dalším východiskem je rozloţení v čase, 

tudíţ rozdělit investici na etapy. Přirozeně to závisí na povaze akce a na její naléhavosti.  

V situaci, kdy je obec investorem, je důleţité mít ošetřeno ve smlouvě, kdo pojišťuje 

staveniště, aby například nedošlo k tomu, ţe přírodní katastrofa zničí nepojištěnou 

nedokončenou stavbu a dodavatelem je malá firma, která nemá moţnost ztrátu uhradit.  

Významnou sluţbu při řízení projektů můţe poskytnout controlling. Jakýkoliv projekt 

by měl pro realizační fázi vytyčit věcnou náplň provázanou s rozpočtem nákladů a 

termínů plnění. Controlling tak můţe při srovnání se skutečným plněním poskytovat 

zastupitelstvu obce jednak průběţnou (v případě např. dekádního či měsíčního 

hodnocení) podobu o plnění úkolů projektu, jednak po dokončení projektu nabídnout 

celkovou analýzu plnění projektu. Pro zavedení controllingu projektů není vţdycky 

nutné kupovat drahý software a najímat specialisty. Někdy postačí pouţít Microsoft 

Office Excel a vybrat klíčové ukazatele projektu a ty monitorovat.  
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Krizové řízení obcí je dáno zákony, které poskytují obci značné pravomoci v případě 

ţivelných katastrof. Pokud probíhá hospodaření obce a jeho kontrola v souladu se 

zákony a obec dbá na prevenci, v oblasti finanční není třeba se zabývat krizovým 

řízením. V případě neočekávaných finančních výdajů má obec ještě moţnost obrátit se o 

pomoc k nadřízeným orgánům, nebo v případě ţivelných katastrof ţádat o prostředky ze 

státního rozpočtu nebo fondu solidarity a ve většině případů jí budou poskytnuty.  

[2] 

7.2 Zveřejňování rozpočtu – dozor nad hospodařením obce 

Návrh rozpočtu musí být patřičným způsobem zveřejněn přinejmenším po dobu 

15 dnů před jeho projednáním na zastupitelstvu územního samosprávného celku. 

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď ústně na zasedání 

zastupitelstva, nebo písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění.  

Občan obce, který dovršil věku 18 let, má mimo jiné právo: vyjadřovat se k návrhu 

rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za minulý kalendářní rok a to buď písemně ve 

stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, a nahlíţet do rozpočtu obce 

a do závěrečného účtu obce za minulý kalendářní rok do usnesení a zápisů z jednání 

zastupitelstva obce, do unesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisní rady 

obce a pořizovat si z nich výpisy.  

Občané mohou tudíţ ovlivňovat a kontrolovat hospodaření obce jednak svými 

připomínkami k rozpočtu ještě předtím neţ bude schválen, ale také se mohou vyjadřovat 

k závěrečnému účtu obce po uzavření roku a jeho zveřejnění.  

Ministerstvo financí České republiky stanoví kromě jiného i územním samosprávným 

celkům povinnost předkládat údaje nezbytné pro průběţné hodnocení plnění státního 

rozpočtu. Obce předkládají údaje pomocí krajů a kraje potom předkládají získané údaje 

ministerstvu. Ministerstvo vyhláškou stanoví způsob, termíny předkládání údajů a jejich 

rozsah.  

Schváleným rozpočtem obce na konkrétní rok se rozumí údaje o výdajích a příjmech 

schválené zastupitelstvem obce.  
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Rozpočtem po změnách (upraveným rozpočtem obce v průběhu roku) se rozumí údaje 

schváleného rozpočtu obce upraveného o rozpočtová opatření, která v oblasti dotací 

zaručují výši uvedenou v příloze zákona O státním rozpočtu České republiky na daný 

rok. 

V závěrečném účtu jsou zahrnuty údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů v úplném 

členění na základě rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a 

uplatnění fondu v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo moţné vyhodnotit finanční 

hospodaření územního samosprávního celku a jimi zřízených nebo zaloţených 

právnických osob a hospodaření s jejich majetkem.  

Zastupitelstvo obce závěrečný účet obce uzavírá buď bezvýhradným souhlasem 

s celoročním hospodařením obce, nebo se souhlasem s výhradami. Souhlasem 

s výhradami ukončí zastupitelstvo obce celoroční hospodaření obce v případě, ţe se 

v něm ukázaly takové nedostatky v hospodaření, ţe je z nich třeba vyvodit závěry vůči 

osobám, které územnímu samosprávnému celku způsobily škody. Přijaté závěry musí 

také obsahovat návrhy na napravení zjištěných nedostatků a chyb.  

Obec můţe dále podle zákona poţádat o přezkoumání hospodaření obce za minulý 

kalendářní rok kompetentní krajský úřad, anebo zadat přezkoumání buď auditorovi, 

nebo auditorské společnosti. Kraj v přenesené působnosti provádí přezkoumání 

hospodaření obce. Součástí závěrečného účtu je „Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření“. Obec ze svých rozpočtových prostředků uhradí náklady na přezkoumání 

hospodaření obce auditorem.  

Jestliţe tedy závěr „Zprávy o přezkoumání hospodaření“ obsahuje vyjádření, ţe nebyly 

zjištěny nedostatky a chyby, smí zastupitelstvo obce projednání závěrečného účtu 

uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. V situaci, ţe by 

zastupitelstvo obce uzavřelo projednání závěrečného účtu vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením bez výhrad a závěr „Zprávy o přezkoumání hospodaření“ 

by obsahoval vyjádření, ţe byly zjištěny nedostatky a chyby, dopustila by se obec 

přestoupení rozpočtové kázně. Při zjištění takovéhoto přestoupení rozpočtové kázně 

krajský úřad v přenesené působnosti uloţí obci pokutu, která můţe činit aţ 1 mil. Kč. 



38 

 

Tuto pokutu krajský úřad uloţí neprodleně po tom, co se o přestoupení rozpočtové 

kázně dozvěděl.  

Územní samosprávné celky jsou povinny provádět pravidelnou, systematickou a úplnou 

kontrolu hospodaření jimi zřízených právnických osob (tj. příspěvkových organizací) a 

kromě toho jsou povinny zajistit finanční kontrolu hospodaření příspěvkových 

organizací ve své působnosti. 

Ze zákona je povinností zastupitelstva obce zřídit finanční výbor. Záleţí na 

zastupitelstvu obce, jakými dalšími úkoly pověří jím zřízený finanční výbor a to hlavně 

s ohledem na místí poměry. Zastupitelstvo obce nicméně nemůţe finanční výbor pověřit 

kompetencemi, které jsou ze zákona vyhrazeny příslušnému orgánu obce. Finanční 

výbor pouze kontroluje dodrţování všech povinností stanovených obcí při jejím 

hospodaření. Finanční výbor je taktéţ oprávněn kontrolovat dodrţování rozpočtu obce a 

pravidla stanovená pro hospodaření územních samosprávných celků. Kontrolní činnost 

finančního výboru má povahu preventivní a průběţné kontroly a metodické dohlídky. 

Finanční výbor se taktéţ podílí na následné kontrole hospodaření za minulý rok. Jestliţe 

je prováděno přezkoumávání hospodaření obce auditorem, je auditor povinen projednat 

s finančním výborem dané obce zprávu o přezkoumání hospodaření obce. 

 Na hospodaření obce a jejích organizačních sloţek můţe také dohlíţet Nejvyšší 

kontrolní úřad v souladu se zákonem v rámci schváleného plánu kontrol.  

 [2]  
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8 CHARAKTERISTIKA OBEC KŘÍDLA 

Obec Křídla leţí v kraji Vysočina v okrese Ţďár nad Sázavou 

na hranici CHKO Ţďárské vrchy v nadmořské výšce 583 m. Výměra 

obce v katastrálním území je 453m
2
. Počet obyvatel k 1. 1. 2012 byl 

337.            obr.2 

Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1376. Na začátku obec patřila k 

panství Křiţanovskému a od roku 1464 k panství Pernštejnskému. V 16. století má svůj 

původ rychta čp. 1, kde býval pivovar, v současnosti je rychta majetkem obce a sídlí 

v ní obecní úřad, místní knihovna a hospoda. V letech 1959–1963 byl z hospodářské 

části vybudován kulturní dům. Jeho vnější část je vyzdobena sgrafity a uvnitř jsou 

instalovány obrazy znázorňující usedlosti v obci. Vše věnoval obci místní rodák, 

akademický malíř Jan Blaţek. K obci patří samota Lamplotův mlýn (1587) a památkově 

chráněná zvonička z roku1843. 

Kulturu v obci zajišťuje od r. 1923 místní ochotnické divadlo. Od roku 2000 se 

v místním kulturním domě kaţdoročně v druhé polovině září koná hudební festival. Uţ 

120 let v obci působí SDH, který pořádá pravidelně plesy, taneční zábavy, párkové 

závody, dětský den a spolu s Mateřskou a Základní školou dětský karneval. 

[13] [14] 

 

 

 

 

 

 

 

obr.3  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C4%8F%C3%A1rsk%C3%A9_vrchy
http://cs.wikipedia.org/wiki/1376
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99i%C5%BEanov_(okres_%C5%BD%C4%8F%C3%A1r_nad_S%C3%A1zavou)
http://cs.wikipedia.org/wiki/1464
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pern%C5%A1tejn
http://cs.wikipedia.org/wiki/16._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_d%C5%AFm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sgrafito
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Bla%C5%BEek_(mal%C3%AD%C5%99)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%BDn
http://cs.wikipedia.org/wiki/1587
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvoni%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/1843
http://cs.wikipedia.org/wiki/1923
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8.1 Analýza schváleného a skutečného rozpočtu obce Křídla na rok 

2012 

Rozpočet obce je decentralizovaný peněţní fond, základní finanční plán, roční 

bilance, důleţitý nástroj komunální tzv. municipální politiky obce a regionální politiky 

kraje. 

Zastupitelstvo obce Křídla se schází k pravidelným poradám jedenkrát měsíčně, kde řeší 

návrhy rozpočtu pro následující rok, průběţnou kontrolu plnění rozpočtu, v případě 

potřeby úpravy rozpočtu, kontrolu stávajícího rozpočtu obce a sestavení závěrečného 

účtu obce. Obec při sestavování rozpočtu vychází z rozpočtů z předcházejících let. 

Rozpočet obce je veřejnou záleţitostí, proto musí být dodrţena rozpočtová zásada 

publicity. Rozpočty obce jsou projednávány na veřejných zasedáních zastupitelstva a 

jsou publikovány na úřední desce a webových stránkách obce.  

8.1.1 Příjmy  

Schválené příjmy do rozpočtu obce byly ve výši 2 319 500 Kč, tyto příjmy se ve 

skutečně realizovaném rozpočtu zvýšili na 3 965 877 Kč. Největším příjmem do 

rozpočtu obce jsou daňové příjmy. Schválené daňové příjmy v obci tvoří 81,9%, oproti 

skutečnému rozpočtu se toto procento příjmů sníţilo na 59,5%. Jako nejmenší příjmy 

zastupitelstvo schválilo příjmy dotační, které podle návrhu tvořily 6% příjmů do 

rozpočtu, ve skutečně realizovaném rozpočtu se toto procento zvýšilo na 18,4% a 

přiblíţilo se nedaňovým příjmům, které ve schváleném rozpočtu tvořily příjmy ve výši 

12,1% a ve skutečně realizovaném příjmy ve výši 22,1%.  

Procentuální podíl obce Křídla na výnosu z daní, podle vyhlášky č. 281/2012vSb. v § 4 

odst. 1 písm. b) aţ f) zákona o rozpočtovém určení daní, je 0,001947% a podle § 4 odst. 

1. písm. i) stejného zákona je procentuální podíl 0,000817%. Koeficient postupných 

přechodů je stanoven na 1,064. Jelikoţ tento zákon začal platit aţ od 1. září roku 2012, 

obec schválila příjmy ze sdílených daní ve stejné výši jako v předchozím roce, i kdyţ ví, 

ţe tyto příjmy budou vyšší, ale je to opatrnost, se kterou přistupují zastupitelé ke 

schvalování příjmů.   
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Daní z nemovitosti  je kaţdoročně zdaňováno vlastnictví nemovitostí. Výlučným 

příjemcem výnosů z této daně je obec. Daň z nemovitostí je souhrnným označením 

dvou daní, daň ze staveb a daň z pozemků. Příjem pro obec plynoucí z této daně byl 

oproti plánovaným 100 000 Kč ve výši 140 632 Kč. Obec je stejně jako při plánování 

sdílených daní opatrná a raději volí při plánování niţší částky.  

Správní poplatky lze jen těţko předem odhadnout, nikdo předem neví, kolik lidí se bude 

chtít podívat do matriční knihy, ţivnostenského rejstříku nebo si ověřit pravost dokladů. 

A uţ z návrhu vyplývá, ţe příjmy z těchto poplatků tvoří jen malé procento příjmů do 

obecního rozpočtu.  

Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro výběr místních poplatků, do něho zahrnulo poplatek 

za likvidaci komunálního odpadu a poplatek ze psů. To vyneslo obci sice místo 

plánovaných 99 000 Kč jen 94 925 Kč, ale i přesto je to nepřehlédnutelný příjmem do 

obecní kasy. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným příjmem je způsoben z menší části 

úbytkem psů v obci a z větší části menším příjmem za likvidaci komunálního odpadu.  

Zatímco se průměrné roční náklady na vytápění uhlím pohybují okolo 22 500 Kč, tak 

průměrné roční náklady na vytápění dřevem se pohybují okolo 16 500 Kč. Z tohoto 

důvodu více lidí sáhlo po levnějším způsobu vytápění a od obce odkoupilo palivové 

dřevo. Právě proto z plánovaných 100 000 Kč se příjmy z lesa vyšplhaly na 600 088 Kč.  

[15] 

Obec vlastní rybník, který pronajímala místnímu podnikateli. Místo ale plánovaného 

pronájmu na 1 rok si podnikatel pronajal rybník na 10 měsíců.  Tím vznikl o 5 000 Kč 

menší příjem do rozpočtu, neţ byl původně plánovaný.  

Kulturní dům je nedílnou součástí ţivota v obci. Pořádají se v něm nejenom akce 

pořádané obcí - vítání občánků, plesy, zábavy, vystoupení místního ochotnického 

divadla, vystoupení dětí z místní školy a školky, lekce aerobiku, ale i soukromé akce, 

nebo kaţdoroční hudební festival. V tomto roce se uskutečnilo více soukromých akcí 

neţ kdykoliv předtím a tato skutečnost přinesla obci příjem z pronájmu kulturního 

domu o 34 340 Kč vyšší neţ plánovaný příjem.   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemovitost
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Pod pojmem zásobování teplem se skrývá pronájem plynárenského řádu patřící obci. 

Obec schválila podobný příjem, jaký měla z této činnosti v minulém roce. V letošním 

ale zvýšila cenu pronájmu, kterou nezohlednila v návrhu. Skutečná cena tedy předčila 

návrhovou o 16 121 Kč.  

Ekokom odpady se zavazují obci zaplatit odměnu za ekologickou likvidaci odpadů. 

Tato odměna je tvořena několika sloţkami, paušální odměnou za zajištění zpětného 

odběru a odměnou za zajišťování vyuţití. Je vidět, ţe si lidé v obci uvědomují potřebu 

třídit odpady, a proto, kdyţ si koupí vodu v plastové láhvi, alkoholické nápoje ve skle či 

časopis pro zkrácení dlouhé chvíle, tak ví, ţe tyto věci nevyhodí do komunálního 

odpadu, ale roztřídí odpad do příslušných třídících kontejnerů. Tato uvědomělost 

občanů obci přinesla místo plánovaných příjmů 18 000 Kč příjmy ve výši 40 834 Kč. 

Díky šetrnému hospodaření v předchozím roce zůstala na účtu obce vyšší peněţní 

hotovost, z které plynou do rozpočtu úroky o 4 397 Kč více neţ plánované.    

V oblasti plánovaných dotačních příjmů se obec drţí při zemi, i kdyţ ze zkušeností 

z předchozích let mohli čekat příjmy daleko vyšší. Plánované dotace poskytnuté obci 

mají výši 138 500 Kč a skutečně přijaté mají výši 730 776 Kč. Obec plánuje tyto příjmy 

niţší, nepočítá s dotacemi, o kterých 100% neví, jestli je dostane.  

Dalším zdrojem příjmů do rozpočtu obce patří příjmy z prodeje obecního majetku. 

Zastupitelstvo si ale uvědomuje, ţe tento zdroj příjmů není nekonečný, a proto, raději 

neţ prodej majetku, volí pronájem obecního majetku, z tohoto pronájmu přitekly do 

obecního rozpočtu příjmy ve výši 22 699 Kč, se kterými zastupitelé při schvalování 

rozpočtu nepočítali. 

8.1.2 Výdaje  

S takovým nečekaným zájmem o dřevo se zvýšili i náklady na těţbu v lese a 

z předpokládaných 60 00 Kč vzrostly na 130 887 Kč. 

Mírnější zima sníţila náklady na údrţbu místní komunikace hrazené obcí a náklady 

byly pouze na drobné opravy, z plánovaných 60 000 Kč tedy skutečné náklady byly 

pouze 16 735 Kč.          

                [16] 
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Plánované a skutečné náklady se v případě dopravní obsluţnosti rovnají a je to díky 

předem sjednané a dodrţené smlouvy se ZDAR a.s., která zajišťuje přepravu dětí 

z nedaleké vesnice do místní školy a starších školáků a pracujících občanů do 

nedalekého města a zase zpět. 

Do vodního hospodářství spadají pitná voda a kanalizace. Náklady na pitnou vodu ve 

výši 33 250 Kč se jen nepatrně liší od plánovaných nákladů 33 000 Kč. V případě 

kanalizace byly v plánu vyšší náklady na opravy, které ve skutečnosti nebyly tak velké, 

jak se plánovaly. Z plánovaných 55 240 Kč bylo potřeba 21 990 Kč. 

Na provoz Základní školy se uvaţovalo o výdajích ve výši 600 000 Kč, tato částka se 

skoro dvojnásobně zvětšila, především z důvodu rozsáhlejších oprav na budově školy – 

výměna oken a dveří.  

Do místní knihovny bylo v plánu nakoupit nové knihy a vyhrazená částka 10 000 Kč se 

od skutečně pouţité částky 9 820 Kč příliš neliší.  

Plánované výdaje na opravu a udrţování památek se díky investicím do nich během 

minulého roku projevili sníţeným skutečných nákladů, z 90 000 Kč na 81 132 Kč.  

Zájmová činnost je v obci zaměřena na okruhy společenskovědních zájmových činností, 

a to zejména na dodrţování tradic a zvyků a oslav významných dnů a výročí. Na 

podporu těchto činností vyhradila obec ze svého rozpočtu 90 000 Kč, které se díky 

dobrým organizačním schopnostem a sníţeným nákladům na energie nevyuţila celá a 

skutečný výdaj na tyto akce byl 79 185 Kč.  

Tělovýchovná činnost v obci je zaměřena na dospělé sportovně zaloţené občany obce, 

kteří se scházejí jednou týdně k trénování volejbalu. Z peněz na tuto činnost se hradí 

sportovní vybavení a v zimních měsících pronájem tělocvičny. Na tyto výdaje většinou 

stačí obcí plánované náklady 15 000 Kč. V roce 2012 ale bylo potřeba koupit novou 

volejbalovou síť, další volejbalové míče, nájem v tělocvičně se zvýšil a obec uspořádala 

volejbalový turnaj, proto se skutečný výdaj dostal na cenu 35 201 Kč.  

Mládeţ, která se nudí, je pro obec hrozba, tyto děti rebelují, ničí veřejný majetek a 

způsobují výtrţnosti, proti tomuto se tento rok poprvé obec postavila, a proto 

vybudovala nejen dětské hřiště pro malé děti u školy, ale také hřiště pro odrůstající 
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mládeţ za kulturním domem. Poskytla plně vybavenou klubovnu v prostorách 

kulturního domu a zajistila také taneční, florbalový a sportovní krouţek, kde se můţe 

mládeţ vydovádět. Jelikoţ obec neměla představu o tom, kolik ji tato činnost bude stát, 

tak z plánovaných 7 000 Kč se výdaj vyšplhal aţ na 267 281 Kč.  

Plánované náklady na veřejné osvětlení byly 27 000 Kč, kde z této částky je 26 000 Kč 

vyčleněno na náklady spojené s elektrickým proudem a 1 000 Kč na opravy. Tím, ţe se 

v obci začaly lampy veřejného osvětlení zhasínat uţ ve 23:30 a ne v 0:00 jako 

v předchozích letech a po celý rok nebylo potřeba osvětlení opravovat, tak skutečné 

náklady klesly na 24 876 Kč.  

V nedaleké obci Olešná je provozován hřbitov a pod tento hřbitov spadá i obec Křídla, 

proto obec v tomto roce přispěla částkou ne sice plánovanou 15 000 Kč ale částkou 

14 492 Kč na provoz tohoto hřbitova.   

V obci se uvaţovalo o výstavbě nových inţenýrských sítí, za tímto účelem byly 

plánované náklady ve výši 345 000 Kč, nakonec se výstavba uskutečnila v daleko 

menším rozsahu, neţ jaký byl plán a výše skutečných nákladů ve výši 196 097 Kč byla 

převáţně pouţita na opravy a údrţbu stávající inţenýrské sítě.  

Sběr a svoz odpadů v obci zajišťují TS sluţby, s.r.o. Nové Město na Moravě. S obcí 

mají jiţ předem vyjednané cenové podmínky proto se skutečné a plánované výdaje moc 

neliší.  

První, čeho si v obci, kterou projíţdíte všimnete, je její vzhled a zastupitelé v obci 

Křídla to také ví, proto plánují výdaje i na péči o vzhled obce. V tomto roce měli 

zastupitelé v plánu nákup laviček, vývěsní tabule a květináčů. Předem si sehnali ceny 

těchto věcí, a proto se plánované náklady od skutečných liší jen nepatrně.  

Jiţ 120 let působí v obci SDH. Na jejich podporu schválila obec částku ve výši 25 000 

Kč. Během roku se jejich stávající počet rozrostl o mladší generaci, která potřebovala 

vybavení a výstroj. Obec víc, ţe mít dobře odchované mladé hasiče je dobrým 

předpokladem pro další úspěšnou činnosti sboru, a proto obec více zainventovala a 

skutečný výdaj na SDH byl 69 913 Kč.  

http://www.firmy.cz/detail/164348-ts-sluzby-nove-mesto-na-morave.html
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Oproti minulému roku se počet členů zastupitelstva zvýšil, obce ale nevzala tento fakt 

v potaz a ponechala návrh na platy zastupitelů ve stejné výši jako v minulém roce, tím 

vznikl rozdíl mezi návrhem a skutečností, který činí 153 899 Kč.  

 Do činnosti místní správy jsou zahrnuty náklady spojené s činností zastupitelstva, 

největší náklady z toho tvoří náklady na energie, které tvoří 60 % nákladů, zbytek tvoří 

náklady na komunikaci, nákup kancelářských potřeb a nákup drobného krátkodobého 

majetku. Jelikoţ v předchozím roce zastupitelstvo více investovalo do kancelářských 

potřeb a nákupu drobného majetku, tak v tomto roce nebylo potřeba vydávat finance na 

tyto potřeby, a proto jsou skutečné náklady o 100 693 Kč niţší neţ plánované.  

Obec si je vědoma rizik, která souvisí s vlastnictvím nemovitostí, a proto má všechny 

nemovitosti pojištěny proti ţivelnému, poţárnímu nebezpečí, proti krádeţím a 

v současné době, kdy přibývá i ţalob na školy pro zanedbání povinností, si obec 

zjednala i pojištění na toto riziko, které zvedlo skutečné náklady na pojištění z 15 000 

Kč na 45 437 Kč. Zvýšením ceny za vedení účtu se obci z plánovaného nákladu 11 000 

Kč zvýšil náklad na 13 456 Kč.  

Zastupitelstvo se snaţí tvořit schválený vyrovnaný rozpočet, a protoţe v tuto chvíli 

přesahují příjmy výdaje o 72 500 Kč, rozhodlo se zastupitelstvo touto částkou vytvořit 

finanční rezervu, kterou by v případě nutnosti mohli vyuţít.  
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tabulka 1: Daňové příjmy obce Křídla za rok 2012 v Kč 

1. Daňové příjmy  Schválené Skutečné 

Sdílené daně  1 700 000 2 111 681 

Správní poplatky 1 000 2 610 

Místní poplatky  99 000 94 925 

Daň z nemovitosti 100 000 140 632 

Ostatní daňové příjmy    7 501 

Daňové příjmy celkem  1 900 000 2 357 349 

 

tabulka 2: Nedaňové příjmy obce Křídla za rok 2012 v Kč 

 

tabulka 3: Dotační příjmy obce Křídla za rok 2012 v Kč 

3. Dotační příjmy Schválené Skutečné 

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného  

dotačního vztahu 
138 500 730 776 

 

Příjmy celkem  2 319 500 3 965 877 

 

  

2. Nedaňové příjmy  Schválené Skutečné 

Příjmy z lesa 100 000 600 688 

Pronájem rybníku 40 000 35 000 

Pronájem KD 40 000 74 340 

Zásobování teplem  73 000 89 121 

Zneškodňování odpadů - Ekocom 18 000 40 835 

Z úroků a dividend  10 000 14 397 

Vnitřní správa    22 699 

Podnikání a stavebnictví    672 

Nedaňové příjmy celkem  281 000 877 752 
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tabulka 4: Výdaje obce Křídla na rok 2012 v Kč  

Výdaje  Schválené Skutečné 

Náklady na les  60 000 130 887 

Opravy a údrţba místní komunikace 60 000 16 735 

Dopravní obsluţnost 12 000 12 000 

Vodní hospodářství 93 000 55 240 

Základní škola  600 000 1 101 610 

Místní knihovna 10 000 9 820 

Rozhlas 2 000 2 000 

Památky 90 000 81 132 

Ostatní záleţitosti kultury, církví a sděl. prostředků 

 (SPOZ) 5 000 5 000 

Zájmová činnost 90 000 79 185 

Ostatní tělovýchovná činnost 15 000 35 201 

Volný čas mládeţe 7 000 267 281 

Veřejné osvětlení 27 000 24 876 

Pohřebnictví 15 000 14 492 

Kom. sluţby a územní rozvoj 345 000 196 097 

Sběr a svoz nebezpečných odpadů  25 000 25 462 

Sběr a svoz komunálních odpadů 105 000 105 251 

Sběr a svoz ostat. odpadů  55 000 56 316 

Péče o vzhled obce 50 000 50 075 

SDH 25 000 69 913 

Zastupitelstvo 180 000 333 899 

Činnost místní správy 350 000 247 807 

Poplatky bankám a pojištění 26 000 58 893 

Zdravotnictví    1 500 

Rezerva 72 500   

      

Výdaje celkem  2 319 500 2 980 673 
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Graf 1 Srovnání příjmů a výdajů ve schváleném a skutečném rozpočtu v roce 2012 

 

 

Graf 2 Hospodaření obce Křídla v letech 2010 – 2012 

 

Zastupitelé obce schvalují vyrovnané rozpočty, proto se také schválené příjmy rovnají 

schváleným výdajům. 
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Graf 3 Rozdíl příjmů a výdajů obce Křídla, roční a kumulovaný v letech 2010 – 2012 

 

Z grafu je patrné, ţe obec v posledních třech letech vykazuje příjmy vyšší neţ výdaje a 

tvoří přebytkový rozpočet.  

8.2 Zadluţenost územních rozpočtů v roce 2012 

tabulka 5: Souhrnné údaje o dluhu obcí ČR v letech 2010 – 2012 v mld. Kč 

 

Z uvedených údajů je zřejmý výrazný meziroční nárůst dluhu obcí. Na celkovém dluhu 

obcí se výrazně podílí čtyři největší města ČR (tj. hl. m. Praha a statutární města Plzeň, 

Brno a Ostrava). Jejich podíl byly v roce 2010 - 48,1%, v roce 2011 - 46,6% a v roce 

2012 se na dluhu podílela z 50,6%.  
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Graf č. 4 Jednotlivé podíly půjček obcí v letech 2010 – 2012 v mld. Kč  

 

8.3  Zhodnocení financování obce Křídla za rok 2012 

V roce 2012 obec schválila vyrovnaný rozpočet ve výši 2 319 500 Kč. Skutečný 

rozpočet se od plánovaného lišil, na straně příjmů o 1 646 377 Kč a na výdajové straně 

o 661 173Kč. Ve skutečně realizovaném rozpočtu, díky opatrnému přístupu zastupitelů 

k hospodaření se svěřenými finančními prostředky, příjmy převyšují výdaje o 

985 204Kč a výsledný rozpočet byl přebytkový. Tento přebytek byl uloţen na bankovní 

účet obce a je v případě nepředvídatelných situací k dispozici.    
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9 ZÁVĚR 

V teoretické části jsem se nejdříve zabývala definováním územního rozpočtu, jeho 

významem pro komunální politiku, vytyčila jsem rozpočtový proces a vypsala zásady 

pro sestavování rozpočtu. 

Dále jsem teoreticky vymezila jednotlivé daňové, nedaňové, kapitálové, dotační a další 

zdroje příjmů, které můţe obec vyuţít při hospodaření. Definovala jsem výdaje 

procházející během rozpočtového období rozpočtem.  

Definovala jsem jednotlivé kapitoly financování, přiblíţila postup při sestavování 

rozpočtu malé obce a upozornila jsem na důleţitosti rozpočtových výhledů. Upozornila 

jsem na rizika finančního řízení obcí, jaká tyto rizika můţou být a jak můţe obec těmto 

rizikům předcházet nebo je sniţovat.  

Poukázala jsem na povinnost obce zveřejňovat rozpočet. Pokusila jsem se odpovědět na 

otázku jak, můţu já jako obyvatel obce ovlivňovat a kontrolovat hospodaření své obce a 

jaké kroky obce jsou spojené se závěrečným účtem.  

V praktické části se věnuji historii obce Křídla a zhodnocením plnění rozpočtu této obce 

za rok 2012. Nejdříve se věnuji příjmům a jejich rozdělení a následně výdajům a jejich 

struktuře. Dále je analyzováno hospodaření obce, jak je sestavován rozpočet a jak se 

vyvíjel ve skutečnosti, zda má obec vyrovnaný, přebytkový nebo deficitní rozpočet. 

V praktické části jsem nejdříve popsala obec. Srovnala jsem plánované a skutečné 

příjmy a výdaje v rozpočtu a vzniklé odchylky jsem zdůvodnila. Provedla jsem 

zhodnocení financování obce Křídla na rok 2012. Analyzovala jsem hospodaření obce, 

sestavení rozpočtu a jak se rozpočet ve skutečnosti vyvíjel, z toho jsem zjistila, ţe obec 

hospodaří se svěřeným majetkem zodpovědně, a díky tomu obec vytvořila přebytkový 

rozpočet. 

Zadluţenost územních rozpočtů v roce 2012 byla 90 mld. Kč, oproti roku 2011 se jedná 

o růst ve výši 9,2 %, vyčísleno v korunách se jedná o růst ve výši 7,6 mld. Kč. Díky 

opatrnému hospodaření zastupitelů obce Křídla se svěřenými finančními prostředky se 

obce nepodílí na zadluţenosti územních celků. Pokud by si ostatní obce vzaly příklad 
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z tohoto systému hospodaření, mohla by se v budoucích letech zadluţenost obcí 

sniţovat.    
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