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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na hospodaření obce Přibyslav v letech 2010-2013. 

V teoretické části je zaměřena na hospodaření územně samosprávných celků, a to 

zejména obcí. V praktické části je zhodnoceno hospodaření obce Přibyslav, ve které 

porovnávám příjmy a výdaje obce za čtyři roky. V návrhové části je práce zaměřena na 

zlepšení hospodaření obce, hlavně zvýšení příjmů.  

 

Abstract 

This thesis is focused on the management of the municipality Přibyslav in 2010-2013. 

The theoretical part focuses on the management of municipal authorities, especially 

municipalities. The practical part is evaluated Přibyslav farming village in which I 

compare revenues and expenditures of the village for the four years. The design part of 

the work is focused on economy improvement of the municipality, mainly to increase 

income. 
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ÚVOD 

Každý člověk má své místo na zemi a všichni někam patříme. Všichni lidé by měli mít 

nejen svá bydliště, ale také blízké, kteří jim mohou v každé životní situaci pomoci. Lidé 

mohou bydlet ve vesnicích, městysech, městech, statutárních městech nebo v hlavním 

městě. Českou republiku tvoří kraje a v krajích nacházíme obce, v kterých žijí lidé. Lidé 

tvoří celek, náš stát.  

V dnešní době se lidé často stěhují do větších měst, protože nemohou najít zaměstnání. 

Ale najdou se i takoví lidé, kteří se stěhují na vesnice. Bohužel těch, kteří se stěhují do 

měst, je více. Důležité pro město Přibyslav je rostoucí obyvatelstvo.  

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

výdaje a příjmy obcí a také krajů. V roce 2013 byla zadlužena více jak polovina obcí, 

v procentním vyjádření 51,8 %. Počet zadlužených obcí se za poslední roky zvyšuje. 

Příčiny zadluženosti jsou různé, například mohou být způsobeny nedostatečnou právní 

regulací. Právní regulace je obsažena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích a v již 

zmíněném zákoně č. 250/2000 Sb. (PERNICA, 2014). 

Pokud si v dnešní době vezme obyčejný člověk, který nedosahuje ani na průměrnou 

mzdu, úvěr, tedy pokud mu ho banka poskytne, stane se dlužníkem téměř na celý život. 

Je rozdíl v tom, když si úvěr vezme obec nebo obyčejný člověk. Obec se také zadluží, 

ale ne na tak dlouhou dobu. Bohužel je fakt, že v dalších letech se bude zaměřovat na 

to, aby více ušetřila a co nejrychleji a bez odkladu zaplatila úvěr. Může se stát, že na 

ostatní potřebné opravy a další věci nemusejí zbývat finanční prostředky a budou se 

jenom odkládat. Obec by měla být na takovou situaci připravena a mít určitou rezervu a 

neměla by se spoléhat na úvěry a dotace. 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolila zhodnocení hospodaření města Přibyslav, ve 

které budu sledovat čtyři roky hospodaření této obce, dále budu zjišťovat, jak by obec 

mohla získat další finance, které by napomohly ke splácení úvěrů a půjček. Vybrala 

jsem si Přibyslav, protože bydlím v jedné místní části. 
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CÍL PRÁCE A METODIKA 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit hospodaření obce Přibyslav za čtyři roky a 

navrhnout nebo doporučit opatření, které by zlepšilo hospodaření této obce, zejména 

zvýšením rozpočtových příjmů.  

Pro zhodnocení hospodaření obce budou použity potřebné účetní výkazy, zejména 

rozpočty, závěrečné účty a finanční plány.  

V teoretické části této bakalářské práce je použita metoda deskripce. V praktické části je 

aplikována analýza příjmů a výdajů obce Přibyslav za čtyři roky. V poslední návrhové 

části bakalářské práce je užita metoda komparace, která napomáhá v porovnávání a 

k výběru lepší varianty. Je zde použita metoda indukce, která napomáhá k obecnému 

závěru, a metoda dedukce, která přispívá k zjištění konkrétních závěrů. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na teoretické poznatky daného problému, 

zejména na vysvětlení pojmů a definic problematiky obcí. Tyto informace budou 

získávány z knih a ze zákonů. 

1.1 Obec a její charakteristika 

V České republice je obec chápána jako základní uzemní samosprávní společenství 

občanů. Představuje územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Pokud má 

obec alespoň 3 tisíce obyvatel je městem. V České republice je většina obcí, které mají 

malý počet obyvatel (LAJTKEPOVÁ, 2013). 

Postavení obcí je stále důležitější a významnější. Je to výsledkem probíhající 

decentralizace kompetencí a odpovědnosti za zabezpečování veřejných statků pro 

obyvatele ze státu na územní samosprávu (PEKOVÁ, 2011). 

Obec má vlastní majetek a je veřejnoprávní korporací. Vystupuje v právních vztazích 

svým jménem a z těchto vztahů nese odpovědnost, která z nich plyne. Obec zajišťuje 

všestranný rozvoj svého území a pečuje o potřeby svých občanů. Také chrání veřejný 

zájem, když plní své úkoly (Zákon č.128/2000. Sb.). 

Obec samostatně spravuje zastupitelstvo obce. Státní nebo krajské orgány mohou 

zasáhnout do samostatné působnosti pouze, pokud to udává zákon (LAJTKEPOVÁ, 

2013). 

Obec je v právním slova smyslu vymezena třemi základními znaky, které jsou: 

 území, 

 občané, kteří mají trvalý pobyt v ČR nebo s čestným občanstvím obce. Do 

různých vztahů obce vstupují také právnické osoby a podnikatelé se sídlem nebo 

provozovnou na území obce a fyzické osoby s pobytem, který je přechodný. 

Dále to mohou být vlastníci nemovitostí na územní obce, 

 samospráva veřejných záležitostí v hranicích obce tzn. působnost. Platí na 

katastrálních územích obce (PEKOVÁ, 2011). 
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1.1.1 Působnost obce 

Obec plní funkce, které vymezuje zákon o obcích: 

 vlastní samosprávná funkce – tj. samostatná působnost, obec může o svých 

záležitostech rozhodovat sama, má zákonem upravené pravomoci. Volené 

orgány obce vykonávají veřejnou správu a svým rozhodnutím svěřují vlastní 

realizaci výkonným orgánům (PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR, 2008), 

 přenesená funkce – tj. přenesená působnost. Vykonávají ji obce ve smíšeném 

modelu místní správy. Výkon provádí orgány obcí a jsou v této činnosti 

podřízeny a kontrolovány státní správou, anebo krajskými úřady. V rámci této 

působnosti zajišťují obce úkoly z oblasti částečně decentralizované veřejné 

správy. Zároveň zabezpečují veřejné statky pro občany (PEKOVÁ, 2004). 

Dle přenesené působnosti rozeznáváme kategorie obcí, které jsou: 

 obce, 

 obce s matričním úřadem, 

 obce se stavebním úřadem, 

 obce s pověřeným obecním úřadem a  

 obce s rozšířenou působností, které podle zákona zabezpečují výkon státní 

správy nad rámec přenesené působnosti ve svém správním obvodu (PEKOVÁ, 

PILNÝ, JETMAR, 2008). 

1.1.2 Postavení obcí v České republice 

Postavení, úkoly a funkce obcí jsou zakotveny v Ústavě České republiky a také 

v zákoně o obcích. Obec se rozkládá na jednom nebo několika katastrálních území. 

Obce se mohou slučovat nebo rozdělovat na základě místního referenda, pokud to 

umožní zákon. Každá obec je zařazena do správního obvodu okresu a dále do územního 

obvodu vyššího územního samosprávného celku, tedy kraje (PEKOVÁ, PILNÝ, 

JETMAR, 2008). 

Zákon o obcích rozlišuje několik druhů obcí. První druh obcí jsou obce, které nejsou 

městy. Jsou to obce, které mají méně než 3 tisíce obyvatel. Můžeme se setkat s obcemi, 

které mají méně než 3 tisíce obyvatel a jsou městy. Taková města vznikla v historii. 

Druhý druh obcí jsou města. Obce se stanou městy, pokud mají více než 3 tisíce 
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obyvatel. Obec, která získala statut města před 17. květnem 1954 a požádá předsedu 

Poslanecké sněmovny, je městem. Předseda Poslanecké sněmovny určí den na základě 

žádosti obce, kdy se obec stává městem. Třetí druh obcí jsou městyse. Městysem se 

obec stává tehdy, pokud to na návrh obce ustanoví předseda Poslanecké sněmovny po 

vyjádření vlády. U obce, která byla městysem před 17. květnem 1954, se postupuje 

stejným způsobem jako u města. Dalším druhem obce jsou statutární města. 

Zastupitelstvo statutárních měst schvaluje statut měst. Rozčleňuje město na městské 

obvody a městské části. Rozdělení města se schvaluje pomocí obecně závazné vyhlášky. 

V dnešní době je většina statutárních měst také sídlem krajských úřadů. Posledním 

druhem obcí je hlavní město Praha. Hlavní město je pouze jedno a je členěno na 

městské části (PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR, 2008; Zákon č.128/2000 Sb.). 

1.1.3 Orgány obce 

Orgány obcí jsou vymezeny v zákonu o obcích (PEKOVÁ, 2011).  

 Zastupitelstvo obce  

 Výbory  

 Rada obce  

 Komise  

 Starosta  

 Zástupce starosty  

OBEC 

 Obecní úřad 

Tajemník úřadu 

Odbor finanční Odbor sociální Odbor dopravy Odbor školství Odbor správní 

Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor 

Obr. 1: Organizace obce 

(Zdroj: Káňa, 2010) 

Zastupitelstvo je orgán, který spravuje obec samostatně. Rada obce je výkonným 

orgánem, který je tvořen starostou a členy zvolenými z řad zastupitelů. Obecní úřad 

tvoří místostarosta, tajemník a zaměstnanci úřadu. Výbory jsou iniciativní a kontrolní 

orgány, které si může zřídit zastupitelstvo. Kontrolní a finanční výbor musí být zřízen 

vždy. Komise je poradní a iniciativní orgán, který si může zřídit rada obce 

(PROVAZNÍKOVÁ, 2009).  
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Zastupitelstvo obce 

„Zastupitelstvo obce se skládá ze zastupitelů, kteří jsou voleni občany obce v obecních 

volbách. Počet členů zastupitelstva je dán především počtem obyvatel obce, a dále 

velikostí územního obvodu (LAJTKEKOVÁ, 2013, s. 86).“ 

Tab. 1: Počet zastupitelů v závislosti na počet obyvatel 

Počet obyvatel Počet členů zastupitelstva 

do 500 5 - 15 

nad 500 do 3 000 7 - 15 

nad 3 000 do 10 000 11 - 25 

nad 10 000 do 50 000 15 - 35 

nad 50 000 do 150 000 25 - 45 

nad 150 000 35 - 55 

(Zdroj: Zákon č.128/2000 Sb.) 

Zastupitelstvo obce má rozhodovací pravomoc v samostatné působnosti. Rozhoduje ve 

věcech, které se týkají samosprávných záležitostí kromě těch, které patří do rozhodovací 

pravomoci zastupitelstva kraje. Členové zastupitelstva jsou zvolení zástupci politických 

stran v obci, mohou to být i nezávislí členové. Jsou voleni v komunálních volbách na 

dobu 4 let (PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR, 2008).  

 

Zastupitelstvu obce je především vyhrazeno: 

 schvalování programu rozvoje obce, 

 schvalování rozpočtu obce a závěrečného účtu obce, 

 zřizování trvalých a dočasných peněžních fondů obce, 

 vydávání obecně závazných vyhlášek obce, 

 volit ze svých řad starostu, místostarostu a radní a odvolávat je z funkce, 

 zřizování a rušení příspěvkových organizací a organizačních složek obce, 

 a další (LAJTKEKOVÁ, 2013). 
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Rada obce 

Rada obce je výkonný orgán obce. Jednání rady obce nejsou veřejná. Rada obce vydává 

nařízení obce na základě zákonného zmocnění, v rámci přenesené působnosti 

(PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR, 2008). 

Radu obce vytváří starosta, místostarosta a další členové rad, kteří byli zvoleni z členů 

zastupitelstva. Počet členů rady musí být lichý, což znamená, že členů musí být 

minimálně 5 a maximálně 11. V obcích, které mají méně jak 15 zastupitelů, se rada 

nevolí. Rada obce připravuje pro zastupitelstvo obce návrhy na projednání 

(LAJTKEKOVÁ, 2013). 

V samostatné působnosti odpovídá zastupitelstvu obce a v přenesené působnosti 

rozhoduje na základě zákona. Rada obce schválí usnesení v případě, že pro usnesení 

hlasuje nadpoloviční většina všech členů rady (PEKOVÁ, 2011). 

Rada obce má vyhrazeno: 

 zabezpečovat hospodaření obce dle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová 

opatření v rozsahu, který stanovuje zastupitelstvo obce, 

 vydávat nařízení obce, 

 stanovit celkový počet zaměstnanců obce, 

 stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, 

 plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem 

 a další (Zákon č.128/2000 Sb.). 

Starosta a místostarosta 

Starosta zastupuje obec navenek a je představitelem obce. Za svou činnost odpovídá 

zastupitelstvu obce. Řídí schůze obecní rady a řídí jednání zastupitelstva. Také může 

pozastavit usnesení rady obce a podepisuje vyhlášky (KÁŇA, 2010). 

Pokud v obci není zřízena funkce tajemníka, řídí a kontroluje pracovníky úřadu a plní 

funkci statutárního orgánu zaměstnavatele. Ve své funkci je až do zvolení nového 

starosty. Je odpovědný za objednání a provedení přezkoumání hospodaření obce. Se 
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souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka obce. Je zodpovědný 

za informovanost veřejnosti o činnostech, které provádí obec (PEKOVÁ, 2011). 

Starosta a místostarosta jsou voleni z členů zastupitelstva. Pokud je starosta nepřítomen, 

zastupuje jeho funkci místostarosta (PROVAZNÍKOVÁ, 2009). 

Obecní úřad a tajemník 

Obecní úřad je tvořen starostou, místostarostou a tajemníkem obce. Obecní úřad 

vykonává administrativně organizační činnosti, které souvisí se samosprávní i 

přenesenou působností obce (PEKOVÁ, 2004). 

Obecní úřad plní úkoly, které ukládá obecní rada a zastupitelstvo. Pomáhá komisím 

v jejich činnostech a řídí organizace, zřízené obcí, pro zabezpečení veřejných činností a 

statků (KÁŇA, 2010). 

Obecní úřad je řízen starostou a pomáhají mu jeho zástupci (místostarosta a tajemník). 

Tajemník je zaměstnancem obecního úřadu. Funkce tajemníka je vždy zřízena u 

pověřených obecních úřadů a také v obcích s rozšířenou působností. Tato funkce může 

být zřízena i v ostatních obcích. Tajemník je odpovědný starostovi obce a plní úkoly, 

které mu ukládá zastupitelstvo obce, rada obce a starosta (PEKOVÁ, 2011). 

Na obecním úřadě pracují zaměstnanci, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu. Obecní 

úřad pomocí komisí, odborů a zaměstnanců provozuje administrativní činnost 

související se správou:  

 obce, 

 obecního úřadu, 

 veřejných záležitostí obce, 

 záležitostí občanů (KÁŇA, 2010). 
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Poradní a kontrolní orgány 

Poradní a kontrolní orgány obce jsou výbory a komise. Do výborů můžeme zařadit: 

finanční výbor, kontrolní výbor, výbor pro národností menšiny a osadní výbor 

(PEKOVÁ, 2004). 

Výbory 

Výbory jsou kontrolními a iniciativními orgány, které patří do zastupitelstva obce. 

Zastupitelstvo rozhoduje, jaký bude počet výborů, počet členů musí být lichý. 

Předsedou každého výboru se stane vždy člen zastupitelstva obce. Výbor plní úkoly, 

které zadává zastupitelstvo obce (PEKOVÁ, PILNÍ, JETMAR, 2008). 

Zřízen musí být vždy: 

 finanční výbor, který má za úkol kontrolovat hospodaření s majetkem obce, 

včetně finančních prostředků v rámci hospodaření obce. Dále plní úkoly, které 

mu uloží zastupitelstvo obce. 

 kontrolní výbor, který kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady obce. 

Dále kontroluje, zdali jsou dodrženy právní předpisy (PEKOVÁ, 2011). 

„Tyto výbory musí být nejméně tříčlenné, jejich členy nemohou být starosta, 

místostarostové, tajemník ani jiní členové, kteří se zabývají hospodařením obce 

(PEKOVÁ, 2011, s. 357).“ 

Komise 

Komise je výkonným orgánem obce, počet a skladba komise není ničím vymezena. 

Počet komisí závisí na počtu obyvatel, na pravomoci a na působnosti obecní 

samosprávy. Obecní úřad má zřízené komise např. kontrolní, kulturní, poradní, 

přestupkovou, dopravní a další (KÁŇA, 2010). 
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1.2 Majetek obce 

Nejdůležitější předpoklad pro existenci obce je vlastnictví majetku. Po reorganizaci 

veřejné správy a samosprávy v ČR v roce 1949 byl veškerý majetek obce znárodněn. 

Od toho roku spravoval národní výbor pouze státní majetek. Po roce 1990 se obcím 

vrátila část majetku (NAHODIL, 2009). 

Po roce 1989 obce nabyly svůj majetek těmito způsoby: 

 ze zákona, 

 rozhodnutím, 

 bezúplatným převodem (PROVAZNÍKOVÁ, 2009). 

Majetek patřící obcím se na základě zákona stal: 

 historickým majetkem – majetek, který obce spravovaly k 31. 12. 1949, 

některý majetek se obcím nevrátil, protože byl ve vlastnictví jiných subjektů, 

 majetek převedený do vlastnictví obcí na základě původního práva 

hospodaření – tento majetek obce vlastnily k 24. 5. 1991, kdy byl přijat zákon 

č. 172/1991 Sb., 

 bytový fond – obce získaly zpět domy, které spravovaly, nebo byty s 

příslušenstvím, které byly postaveny státem po roce 1949. Do vlastnictví obce 

získaly pozemky se sídlištní zelení, chodníky a další, 

 rozestavěné objekty komplexní bytové výstavby a majetek investorských 

organizací – tento majetek přešel do vlastnictví obce k 31. 12. 1992 

(PROVAZNÍKOVÁ, 2009).  
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Majetek obce je tvořen: 

 hmotným majetkem 

 nemovitostmi – pozemky, budovy a dopravní cesty, 

 movitými věcmi – stroje, přístroje a vnitřní zařízení budov, 

 majetková práva a pohledávky, 

 peněžní prostředky – hotovost a vklady na účtech, 

 cenné papíry – včetně krátkodobých obchodovatelných (šeky, směnky 

atd.) 

 nehmotnými aktivy 

 softwary atd. (PEKOVÁ, 2011). 

1.2.1 Nabytí majetku 

Obce mohou majetek vlastnit a nakládat s ním jako každý jiný vlastník, také mohou 

vstupovat do smluvních vztahů. Také nakládají se svým majetkem, ale z části jsou 

ovlivněny státem pomocí legislativy (PEKOVÁ, 2011). 

Obec svůj majetek získá bezúplatným převodem, tzn. právní cestou. Dále může 

majetek zdědit nebo ho získat darováním podobně jako u soukromých osob, ale u obcí 

je to výjimečná varianta. Obce také majetek vytváří výstavbou a vlastní činností a 

nakupují jej (PROVAZNÍKOVÁ, 2009).  

1.2.2 Hospodaření s majetkem 

Obce jako vlastník majetku má právo, ale také povinnost: 

 pečovat o zachování a rozvoj majetku – chrání majetek před poškozením, 

zničením, zneužitím nebo odcizením, 

 zvelebovat vlastní majetek – zajišťuje využívání majetku, hlavně při 

zajišťování lokálních a regionálních veřejných statků včetně samotné veřejné 

správy, 

 využít majetek k efektivnímu zabezpečování veřejných statků – zajišťují pro 

své občany prostřednictvím neziskových organizací v rámci lokálního a 

regionálního veřejného sektoru, nebo jiným způsobem, 

 zajistit maximální hospodárnost – platí při financování potřeb, musí tento 

požadavek respektovat, 
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 prodat nepotřebný majetek – pokud je taková možnost, 

 respektovat zákaz ručit svým majetkem za závazky fyzických či 

právnických osob – výjimka platí u osob, u kterých je obec zřizovatelem a je 

taxativně vymezena v zákoně o obcích (PEKOVÁ, 2011). 

Zastupitelstvo obce rozhoduje o způsobu využívání majetku. Za svá rozhodnutí 

odpovídají svým občanům. Obec je povinna vést evidenci majetku a také musí pečovat 

o rozvoj a zachování majetku. Prodej, směnu či darování nemovitého majetku musí 

obec zveřejnit před projednáním po dobu 15 dnů na úřední desce, pokud tak neučiní, je 

tento právní úkon neplatný. Případní zájemci se během těchto dnů mohou vyjádřit a 

nabídnout cenu. Majetek se poté prodává za cenu obvyklou v místě a čase, pokud by se 

prodejní cena změnila, musí být učiněno zdůvodnění (NAHODIL, 2009). 

Předpokladem pro vlastnictví majetku je: 

 rozvoj lokálního a regionálního veřejného sektoru, občanské vybavenosti a další, 

 existence a rozvoj vlastní podnikatelské činnosti územní samosprávy – může 

významně přispět ke zvýšení vlastních rozpočtových příjmů, i když hlavním 

posláním není podnikání, 

  možnost získat úvěr – územní samospráva může ručit za úvěr svým vlastním 

majetkem a to hlavně nemovitým (PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR, 2008). 

Obec může svůj majetek členit podle toho, k čemu slouží, a tedy rozlišuje majetek pro: 

 veřejně prospěšné účely – k zabezpečování veřejných statků (budova školy), 

 výkon samosprávy – k výkonu samosprávných či přenesených funkcí (budova 

obecního úřadu), 

 podnikání – majetek vložený do komunálních podniků (PEKOVÁ, PILNÝ, 

JETMAR, 2008). 

Hospodaření s majetkem obce ovlivňuje soubor veřejných statků a služeb 

poskytovaných pro občany. Mělo by vycházet z dlouhodobých plánů a priorit územních 

celků, vyjádřených v programech rozvoje obcí, územních plánech, regulačních 

plánech, cenové mapě, rozpočtovém výhledu atd. Pomocí těchto programů obec lépe 
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definuje dlouhodobější a významnější, zejména investiční záměry obce. Které jsou 

podkladem pro udržování a rozšiřování majetku. 

Územní plán je zaměřen na katastrální území obce a určuje místa pro průmyslovou 

výrobu, bytovou výstavbu, zajišťování služeb a další. 

Regulační plán je vytvářen pro části obce, které jsou historicky cenné, nebo když se 

předpokládá rozsáhlejší výstavba. 

Cenové mapy jsou využívány k ocenění stavebních pozemků (PROVAZNÍKOVÁ, 

2009). 
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1.3 Hospodaření obce 

Hospodaření obce je upraveno zákonem o obcích. Do hospodaření obce se zahrnuje 

sestavení rozpočtu a závěrečného účtu, specifikace příjmů a výdajů a hospodaření 

s prostředky rozpočtu. Obec má zodpovědnost za své hospodaření. Stát za hospodaření 

obcí a závazky neručí, ale zákon připouští, že závazek může stát převzít smluvně 

(LAJTKEPOVÁ, 2013). 

1.3.1 Rozpočet obce 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů upravuje tvorbu, 

postavení, obsah a funkce rozpočtu územních samosprávných celků (obce a kraje). 

Tento zákon stanovuje pravidla hospodaření s finančními prostředky územních 

samosprávných celků (Zákon č.250/2000 Sb.).  

Rozpočet obcí je finančním plánem, podle kterého se obce řídí. Sestavuje se na jeden 

kalendářní rok. 

Rozpočet obce vychází z rozpočtového výhledu a z rozpisu platného státního rozpočtu, 

jelikož určuje vztahy k rozpočtům obcí, a případně vychází z rozpočtového provizoria, 

pokud ho obec přijme. Obce mohou realizovat nebo se podílet na projektech 

spolufinancovaných z rozpočtu EU, z důvodů přistoupení ČR k Evropské unii. Pokud 

tomu tak je, musí obce do svého rozpočtu začlenit finanční prostředky účelově určené 

na spolufinancování programu či projektu EU. 

Jestliže obec neschválí rozpočet před 1. lednem rozpočtového roku, tak musí hospodařit 

dle rozpočtového provizoria. Po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje podle 

rozpočtového provizoria stanou příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Po 

schválení ročního rozpočtu následuje rozpis dle závazných ukazatelů platné rozpočtové 

skladby, kterou stanovuje vyhláška Ministerstva financí. Rozpočet, který je schválený, 

je závazný a obce jsou povinny jej kontrolovat, zda hospodaření s financemi probíhá 

podle schváleného rozpočtu. 

Není možné naplánovat přesnou výši příjmů a výdajů pro následující rok. Proto je 

možné rozpočet upravovat rozpočtovými změnami, které se označují jako rozpočtové 

opatření (RAJCHLOVÁ, 2013). 
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Rozpočet obce je možné charakterizovat jako decentralizovaný peněžní fond, který se 

tvoří, rozděluje a používá zejména na principu: 

 nenávratnosti, 

 nedobrovolnosti, 

 neekvivalence (PEKOVÁ, 2011). 

 

Rozpočet jako bilance 

Z hlediska účetního je rozpočet bilance, která bilancuje běžné a kapitálové příjmy a 

výdaje. Rozpočet je vyrovnaný, pokud jsou příjmy rovny výdajům (P = V), nebo je 

přebytkový, pokud jsou příjmy větší než výdaje (P > V), nebo je deficitní, pokud jsou 

příjmy menší než výdaje (P < V), (PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR, 2008). 

 

Hospodaření během rozpočtového období můžeme vyjádřit: 

 

F1 + P – V= F2 

Vzr. 1: Hospodaření během rozpočtového období 

(Zdroj: Peková, 2011) 

 F1 – peněžní prostředky na začátku roku, 

 P – příjmy, 

 V – výdaje, 

 F2 – peněžní prostředků na konci roku (PEKOVÁ, 2011). 

 

Kladný přebytek je, pokud F2 > F1, je tvořena finanční rezerva pro další rozpočtový 

rok. Pokud je F1 > F2, hospodaření je schodkové a musí se hledat prostředky na 

financování. Rozpočet jako bilance musí být vždy vyrovnaný. Jestliže jsou příjmy 

menší než výdaje, rozpočet se vyrovná rezervami z minulých let, pokud tyto rezervy 

nejsou k dispozici, tak se musí využít návratné finanční prostředky (úvěr, emise státních 

dluhopisů), (PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR, 2008). 
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Rozpočet jako finanční plán 

Rozpočet obce je významným finančním plánem, podle kterého se hospodaří. Roční 

rozpočet je základem. Podle schváleného rozpočtu hospodaří obec po celé rozpočtové 

období. V průběhu rozpočtového období se mohou skutečné plnění rozpočtu lišit od 

plánovaného, což je způsobeno různými faktory. Rozpočet se během rozpočtového 

období může upravovat (PEKOVÁ, 2004). 

Finanční plán by měl zajistit solventnost obce, a to tak, že připouští pouze výdaje obce, 

které jsou kryty: 

 příjmy, které lze reálně očekávat, 

 existujícími rezervami, 

 půjčkami, které lze získat a splatit (PROVAZNÍKOVÁ, 2009). 

Při plánování rozpočtu se setkáváme s tzv. rozpočtovým omezením. Tento problém 

mají všechny ekonomické subjekty (obce i kraje). Rozpočtové omezení vyjadřuje, že se 

obce snaží vytvořit dostatečný objem zdrojů na příjmové straně rozpočtu, to se stává 

konfliktním s financováním záměrů a cílů na výdajové straně rozpočtu 

(PROVAZNÍKOVÁ, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Objektivizace vztahu příjmů a výdajů v územní samosprávě 

(Zdroj: Provazníková, 2009) 
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Rozpočet jako nástroj prosazování cílů municipální a regionální politiky 

K dalším funkcím obecního rozpočtu lze zařadit: 

 

 stanovení priority v rámci lokálních veřejných statků a služeb, které poskytuje 

obec, 

 alokace zdrojů mezi různé činnosti obce, stanovuje úroveň a zaměření činností 

obce během rozpočtového období, 

 podle zákonných norem rozhoduje o úrovni zdanění a výši poplatků, které budou 

vybírat následující rok, 

 poskytování informací o finanční situaci a o plánech obce, které slouží jako 

základ pro efektivní měření operací obce (PROVAZNÍKOVÁ, 2009). 

 

Z výše uvedeného vyplývají tři roviny rozpočtu: 

 rozhodovací – rozhoduje o tom, čeho chce obec dosáhnout, 

 řídící – alokuje zdroje mezi jednotlivé organizační jednotky obce, 

 kontrolní – legalizace toho, kolik finančních prostředků obec získá či vydá 

(PROVAZNÍKOVÁ, 2009). 

 

1.3.2 Funkce veřejného rozpočtu 

Funkce veřejného rozpočtu jsou: 

 alokační, 

 redistribuční, 

 stabilizační (PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR, 2008). 

Alokační funkce souvisí s veřejným zabezpečením veřejných nástrojů k dosažení 

určitých statků. Efektivní alokace veřejných statků znamená optimální poměr mezi 

privátními a veřejnými statky, optimální objem a strukturu veřejných statků a efektivní 

rozdělení produkčních nákladů veřejných statků mezi spotřebiteli (HAMERNÍKOVÁ, 

KUBÁTOVÁ, 2004). 
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Redistribuční funkce je spojena s nenávratným přerozdělováním části hrubého 

domácího produktu přes veřejné rozpočty, a to hlavně státní rozpočet. Jde o rozdělování 

důchodů a bohatství. Hlavním cílem je zmírnit důchodové a sociální nerovnosti ve 

společnosti (PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR, 2008).  

Stabilizační funkce je založena na aktivním zasahování státu do fungování 

hospodářství, především pomocí výdajů státního rozpočtu na vládní nákupy, zejména od 

soukromého sektoru, investicemi apod. (PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR, 2008). 

1.3.3 Rozpočtový výhled 

Do roku 2000 obce v ČR nemusely sestavovat střednědobou ani dlouhodobou 

prognózu. Obce začaly rozpočtový výhled povinně sestavovat až od roku 2001, 

z důvodu platného zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Pokud obce nezpracují rozpočet nebo rozpočtový výhled, je to ze zákona 

považováno za správní delikt, za který krajský úřad v rámci přenesené působnosti může 

obci uložit pokutu až do 1 milionu korun. 

Rozpočtový výhled slouží pro střednědobé finanční plánování. Zákon umožňuje zvolení 

míry podrobnosti členění rozpočtového výhledu. Sestavuje se minimálně ve čtyřech 

základních ukazatelích: celkové příjmy a výdaje, celkové pohledávky a závazky. 

Obce však mohou rozpočtový výhled zpracovat podrobněji (PROVAZNÍKOVÁ, 2009). 

Zpracování rozpočtového výhledu umožňuje: 

 zjednodušení a zlepšení zpracování rozpočtu na běžný rok, 

 koncepční a plánovité financování běžných a investičních potřeb, 

 přehled hospodaření v budoucích obdobích a o využití návratného způsobu 

financování, 

 dlouhodobý celkový pohled na výsledek hospodaření a finanční situaci obce 

(PROVAZNÍKOVÁ, 2009) 
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1.3.4 Rozpočtové opatření 

Jestliže nastane neplánovaná rozpočtová potřeba, lze ji uhradit: 

 změnou rozpočtu  

 rozpočtovým opatřením  

 použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů (PEKOVÁ, PILNÝ, 

JETMAR, 2008). 

Rozpočtové opatření umožňuje přesun mezi jednotlivými příjmy a výdaji, aniž by se 

změnil celkový objem. Také zapojení nových příjmů a ke krytí nových výdajů, tím se 

navyšuje objem rozpočtu. Rozpočet se může také snížit v důsledku neplnění 

rozpočtových příjmů (RAJCHLOVÁ, 2013). 

 

1.3.5 Rozpočtové zásady 

Mezi rozpočtové zásady patří: 

 každoroční sestavování rozpočtu a schvalování obecního rozpočtu, 

 reálnost a pravdivost rozpočtu – odhad příjmů a výdajů, možnost splnění 

rozpočtu jako finančního plánu, a aby nebylo nutné často upravovat rozpočet 

během roku, 

 úplnost a jednotnost rozpočtu – pomocí rozpočtové skladby, 

 dlouhodobá vyrovnanost rozpočtu – základ pro úspěšné dlouhodobé 

hospodaření obce, 

 hospodárnost a efektivnost – stanovuje nejekonomičtější použití rozpočtových 

prostředků, 

 finanční kontrola a účetní audit, 

 účelovost – rozpočtové prostředky mohou být použity jen k účelům, pro které 

byly určeny, 

 publicita – informace pro občany o hospodaření obce, předpokládá se účinnost 

občanské kontroly (PEKOVÁ, 2011; MARKOVÁ, 2000). 
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1.3.6 Rozpočtový proces 

Rozpočtový proces je souhrn činností, které jsou důležité pro řízení hospodaření obce 

v určitém rozpočtovém období. Rozpočet se sestavuje na jeden rok, ale rozpočtový 

proces je delší. Zpravidla se sestavuje 1,5 až 2 roky (PROVAZNÍKOVÁ, 2009). 

 

Etapy rozpočtového procesu 

Rozpočtový proces má následující etapy: 

 sestavení návrhu rozpočtu odpovědným výkonným orgánem, 

 projednání a schválení návrhu rozpočtu voleným orgánem, 

 plnění rozpočtu – za plnění zodpovídají výkonné orgány, a pokud vzniknou 

nějaké změny rozpočtu, které jsou doporučeny výkonnými orgány, schvalují je 

volené orgány, 

 průběžná kontrola plnění výkonnými orgány, ale i volenými orgány, 

 sestavení přehledu o skutečném vývoji plnění rozpočtu za minulé rozpočtové 

období – sestavuje výkonný orgán, 

 projednání a kontrola rozpočtu – provádějí volené orgány (PEKOVÁ, 2004). 
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Obr. 3: Fáze rozpočtového procesu 

(Zdroj: Provazníková, 2009) 
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1.3.7 Příjmy a výdaje rozpočtu obce 

Příjmy rozpočtu obce tvoří zejména příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

výnosy z daní, příjmy z výsledků vlastní činnosti, dotace ze státního rozpočtu, příjmy 

z místních poplatků a další. Polovinu příjmů obcí tvoří daňové příjmy. Zejména je to 

daň z nemovitostí a sdílená daň. Daňový charakter mají i místní poplatky (poplatek ze 

psů, za lázeňský či rekreační pobyt, z hracích přístrojů, atd.). Místní poplatky jsou dány 

zákonem, avšak zastupitelstvo obce rozhoduje, zdali poplatky budou a v jaké výši. 

Součástí daňových příjmů jsou i správní poplatky, pomocí nichž jsou poté vydávány 

povolení, rozhodnutí atd.  

Výdaje obce jsou především výdaje z vlastní činnosti obce, různé závazky a další 

(LAJTKEPOVÁ, 2013). 
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Tab. 2: Obecné schéma rozpočtu obce 

PŘÍJMY VÝDAJE 

Běžné 

 

Běžné (neinvestiční) 

- daňové – svěřené daně - mzdy a platy 

               – sdílené daně - povinné pojistné za zaměstnance 

               – místní poplatky - materiálové 

               – správní poplatky - energie 

- nedaňové – poplatky za služby - nájemné 

                   – příjmy z pronájmu majetku - sociální dávky 

                   – příjmy od O. S. a P. O. - výdaje na municipální podniky 

                   – zisk obecních podniků - sankce za porušení rozpočtové kázně 

- dividendy z akcií, přijaté úroky - úroky 

- transfery (dotace) – účelové  - pokuty 

                                – neúčelové - ostatní (dary apod.) 

 - dotace vlastní O. S. a jiným subjektům 

Kapitálové - neinvestiční příspěvky P. O. 

- z prodeje majetku - výdaje na sdružování fin. prostředků 

- z prodeje akcií a majetkových podílů - příspěvky dobrovolným svazkům obcí 

- kapitálové transfery – účelové Kapitálové (investiční) 

                                   – neúčelové - na hmotný a nehmotný majetek 

- přijaté úvěry - nákup cenných papírů 

- příjmy z emise komunálních obligací - kapitálové poskytnuté dotace O. S. 

- přijaté splátky půjček - investiční půjčky různým subjektům 

 - investiční příspěvky P. O. 

Ostatní - splátky úvěrů 

- doplňkové, přijaté sankční pokuty apod. Ostatní 

Pozn. O. S. – organizační složky, P. O. – příspěvkové organizace 

(Zdroj: Lajtkepová, 2013) 
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Běžný rozpočet 

Běžný rozpočet je bilancí mezi běžnými příjmy a výdaji, z nichž se většina opakuje 

každý rok, a vztahují se k určitému rozpočtovému roku. Běžnými příjmy se financují 

neinvestiční úkony pomocí běžných výdajů. Běžný rozpočet může být sestavován jako 

vyrovnaný, což znamená, že se běžné příjmy rovnají běžným výdajům. Nebo je běžný 

rozpočet sestavován jako deficitní, kdy jsou běžné příjmy menší než běžné výdaje. Tyto 

dva vztahy poukazují na zhoršené hospodaření obce.  

V prvním případě obec svými běžnými příjmy je schopna krýt pouze běžné výdaje, 

zatímco v druhém případě obec není schopná krýt běžné výdaje svými běžnými příjmy. 

Obec v obou případech nezvládne pokrýt svou dluhovou službu, pokud nějaká existuje 

(PROVAZNÍKOVÁ, 2009). 

 

Kapitálový rozpočet 

Kapitálový rozpočet zahrnuje běžně se neopakující, zejména jednorázové příjmy a 

výdaje, například příjem z prodeje majetku. Nenávratné příjmy a výdaje kapitálového 

rozpočtu nemusejí být pokaždé vyrovnány.  

U tohoto rozpočtu lze připustit deficit v důsledku financování náročných veřejných 

investic. Financování veřejných investic z návratných zdrojů je časté u obcí 

z investičního úvěru, popřípadě z příjmů emise municipálních cenných papírů. Jejich 

budoucí splácení zatěžuje rozpočet dluhovou službou (PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR, 

2008). 

 

P Běžný rozpočet V   P Kapitálový rozpočet V 

    

 

 

převod přebytku 

 

 

úhrada schodku 

 

Obr. 4: Vztah mezi běžným a kapitálovým rozpočtem 

(Zdroj: Provazníková, 2009) 
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1.3.8 Závěrečný účet 

Po skončení kalendářního roku se údaje o hospodaření obce zpracovávají do 

závěrečného účtu. Závěrečný účet obsahuje plnění rozpočtových příjmů a výdajů 

v plném členění dle rozpočtové skladby a další finanční operace. 

Návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn alespoň po dobu 15 dnů před samotným 

projednáním v zastupitelstvu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané podat 

písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejňování nebo ústně na zasedání zastupitelstva. 

Obec je povinna si nechat přezkoumat své hospodaření za minulý rok. Součástí 

závěrečného účtu je zpráva o výsledku a přezkoumání hospodaření obce. Projednání 

závěrečného účtu se uzavírá: 

 souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, 

 souhlasem s výhradami, na jejichž základě přijme obec potřebná opatření 

k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, zároveň vyvodí závěry vůči 

osobám, které svým jednáním způsobili obci škodu. 

Závěr bez výhrad nastává, pokud hospodaření obce a údaje účetní závěrky a 

závěrečného účtu odpovídají daným požadavkům. Toto hodnocení se použije při 

drobných nedostatcích, které neovlivnily účetní závěrku a finanční výkazy. Závěr 

s výhradou nastává, když jsou zjištěny skutečnosti, které velmi ovlivnily správnost 

účetnictví a také pravdivost závěrky a finančních výkazů. Takový typ skutečností 

znamená porušení rozpočtové kázně a závěr zprávy je možné označit závěrem 

s vážnou výhradou (MARKOVÁ, 2000). 
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2 ANALYTICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

Druhá kapitola bakalářské práce je zaměřena na hospodaření města Přibyslav. Nejprve 

je město Přibyslav představeno a poté je provedena analýza příjmů a výdajů v letech 

2010 – 2013. Bohužel nemohu analyzovat rok 2014, protože ještě není vyhotovený 

závěrečný účet. 

2.1 Základní údaje o obci 

 

První písemná zmínka byla zaznamenána v listině Jana Smila z Lichtenburka v roce 

1257. Později zde bylo nalezeno stříbro a železo, což pomohlo k rozvoji obchodu a 

řemesla. Přibyslav byla postižena nejen válkami, ale také rozsáhlými a častými požáry. 

Na přelomu 19. a 20. století bylo založeno mnoho spolků a družstev. Některé z nich 

pracují až do dnešních dnů. Byla zde vybudována nová radnice, bazén, sportovní hala a 

víceúčelové sportoviště (www.pribylav.cz/profil). 

 

 

 

 

Obr. 5: Poloha města Přibyslav 

(Zdroj: www.pribyslav.cz) 
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Tab. 3: Základní statistické údaje o městě Přibyslav 

Statistické údaje 

Statut Město 

Katastrální výměra 3531 ha 

Nadmořská výška 520 m 

Počet částí 8 

Pošta Ano 

Škola Ano 

Zdravotnické zařízení Ano 

Policie Ano 

Kanalizace Ano 

Vodovod Ano 

Plynofikace Ano 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů města Přibyslav) 

 

2.1.1 Postavení a působnost obce 

Město Přibyslav se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Plní úkoly v oblasti 

samostatné i přenesené působnosti. Vykonává státní správu i na území jiných obcí a 

územních celků. Správní obvod tvoří obce: Dlouhá Ves, Modlíkov, Havlíčkova Borová, 

Olešenka, Stříbrné Hory, Přibyslav a Žižkovo Pole. 

Organizační složky města Přibyslav tvoří jednotlivé sbory dobrovolných hasičů. 

Příspěvkovými organizacemi města Přibyslav jsou: Základní škola, Mateřská škola a 

Kulturní zařízení. Obchodní společnost, která je založena městem Přibyslav se nazývá 

Sportovní zařízení města Přibyslav, s. r. o. 

Městský úřad Přibyslav v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo 

zastupitelstvo města nebo rada města, a také pomáhá výborům a komisím v jejich 

činnosti. Zejména připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva města a po 

odborné stránce kontroluje příspěvkové organizace a organizační složky, které jsou 

zřízeny městem (www.pribyslav.cz/organizační řád)  
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Obr. 6: Znak Přibyslavi 

(Zdroj: www.pribyslav.cz) 

 

 

2.1.2 Počet obyvatel 

 

Na začátku roku 2014 je v Přibyslavi 4002 obyvatel. V roce 2011 se snížil počet 

obyvatel oproti roku 2010, ale v následujících letech počet obyvatel narůstá. V roce 

2014 je o 45 obyvatel více než v roce 2010. V roce 2014 je o 32 mužů a 13 žen více než 

v roce 2010. Průměrný věk obyvatel v roce 2014 je 40,4 let, průměrný věk mužů je nižší 

než průměrný věk žen. 

Tab. 4: Počet obyvatel a průměrný věk obyvatel 

Rok 
Počet obyvatel Průměrný věk 

celkem muži ženy celkem muži ženy 

2010 3957 1957 2000 39,8 37,9 41,5 

2011 3940 1958 1982 39,9 38,3 41,5 

2012 3959 1966 1993 40,3 38,6 42,0 

2013 4000 1990 2010 40,3 38,7 42,0 

2014 4002 1989 2013 40,4 38,6 42,1 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle Českého statistického úřadu) 

Z grafu je patrné, že v každém sledovaném roce je počet žen vyšší než počet mužů. 

V roce 2014 je počet žen 2013 a počet mužů je 1989, v roce 2014 je pouze o 24 žen více 

než mužů. Je velmi pozitivní jev, že počet obyvatel narůstá. 
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Graf 1: Počet obyvatel v Přibyslavi 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Českého statistického úřadu) 
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2.2 Hospodaření obce 

 

Tato část praktické bakalářské práce je zaměřena na analýzu příjmů a výdajů města 

Přibyslav za období 2010-2013. Informace, které jsou pro tuto část potřebné, jsem 

získala z interních materiálů města Přibyslav. 

2.2.1 Příjmy  

 

Příjmy města Přibyslav mají základní členění na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a 

přijaté transfery. Příjmy jsou nejprve schváleny, poté jsou v průběhu roku upravovány a 

na konci daného roku zjistíme příjmy skutečné (interní materiály). 

Tab. 5: Schválené příjmy za sledovaná období [v Kč] 

Příjmy 

schválené 
2010 2011 2012 2013 

Daňové  49 522 000  46 710 000 45 350 000 53 200 000 

Nedaňové  1 673 500 1 545 000 1 666 000 1 656 000 

Kapitálové 905 000 646 700 2 593 532 2 093 532 

Přijaté transfery 9 562 600 33 374 800 13 592 614 19 040 055 

Celkem  61 663 100 82 276 500 63 202 146 75 989 587 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů města Přibyslav) 

 

Tab. 6: Upravené příjmy za sledovaná období [v Kč] 

Příjmy 

upravené 
2010 2011 2012 2013 

Daňové  57 739 900,00 54 965 016,00 56 956 115,00 65 744 410,00 

Nedaňové  2 703 600,00 2 452 654,00 2 272 583,00 3 229 151,40 

Kapitálové 2 421 600,00 978 119,00 2 132 422,00 4 001 382,00 

Přijaté transfery 22 518 600,00 47 334 822,41 23 765 246,84 18 381 761,54 

Celkem  85 383 700,00 105 730 611,41 85 126 366,84 91 356 704,94 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů města Přibyslav) 
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Tab. 7: Skutečné příjmy za sledovaná období [v Kč] 

Příjmy 

skutečné  
2010 2011 2012 2013 

Daňové  57 746 285,70 54 994 493,66 57 025 155,50 65 747 636,24 

Nedaňové  2 712 770,79 2 453 768,29 2 311 803,90 3 244 737,74 

Kapitálové 2 421 588,00 984 448,00 2 133 349,00 4 002 973,00 

Přijaté transfery 30 274 497,49 55 805 379,22 30 408 750,84 24 057 772,14 

Celkem  93 155 141,98 114 238 089,17 91 879 059,24 97 053 119,12 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů města Přibyslav) 

 

V předchozích třech tabulkách jsou zaznamenány příjmy města Přibyslav. Tabulka číslo 

4 ukazuje vývoj schválených příjmů. V tabulce číslo 6 najdeme vývoj upravených 

příjmů a nakonec v tabulce číslo 7 je zaznamenán vývoj příjmů skutečných.  

Schválené příjmy x upravené příjmy 

Celkové schválené příjmy jsou vždy nižší než celkové upravené příjmy. Z toho plyne, 

že téměř každá složka příjmů vzrostla. Pouze příjmy kapitálové v roce 2012 poklesly a 

přijaté transfery v roce 2013 poklesly. Znamená to tedy, že příjmy rostou, což je pro 

město Přibyslav pozitivní. Nejvyšší nárůst zaznamenaly přijaté transfery v roce 2011 a 

nejnižší nárůst zaznamenaly kapitálové příjmy v tomtéž roce. Ačkoliv jsou příjmy 

v roce 2010 téměř nejnižší, liší se příjmy schválené od příjmů upravených nejvyšší 

částkou v těchto sledovaných obdobích, což je 23 720 600 Kč. V ostatních letech jsou 

rozdíly nižší. 

Upravené příjmy x skutečné příjmy 

Celkové upravené příjmy jsou v každém roce nižší než celkové příjmy skutečné. 

Všechny složky příjmů vzrostly, pouze kapitálové příjmy v roce 2010 poklesly, ale jen 

o mizivou částku. Daňové, nedaňové a kapitálové příjmy vzrostly nepatrně, ale přijaté 

transfery vzrostly ve větší míře. Příjmy upravené se od příjmů skutečných liší pouze 

v menší míře. 
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Nejvyšší příjmy  

Ve všech sledovaných letech měly daňové příjmy největší podíl v poplatcích za 

uložení odpadu. Nedaňové příjmy v roce 2010, 2011 a 2012 měly největší podíl 

příjmů z poskytování služeb a výrobků, v roce 2013 z přijatých kapitálových 

příspěvků a náhrad. Kapitálové příjmy v roce 2010 měly největší podíl z příjmů 

z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku a v letech 2011, 2012 a 2013 

byly nejvyšší podíly z prodeje pozemků. Největší podíl příjmů z přijatých transferů za 

rok 2010 měly převody z rozpočtových účtů a za roky 2011, 2012 a 2013 měly 

převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (interní materiály). 

Absolutně nejvyšší příjmy města Přibyslav jsou příjmy z poplatků za uložení odpadu. 

Odpadové hospodářství města Přibyslav se nachází v místní části Ronově nad Sázavou. 

Do odpadového hospodářství patří skládka, která je provozována od roku 1995, sběrný 

dvůr a kompostárna, které jsou v provozu od roku 2009. Téměř 21,5 milionu korun 

město Přibyslav utržilo z poplatků za uložení odpadu v roce 2010. Do roku 2013 tyto 

příjmy klesaly, ale stále jsou příjmy nejvyššími. V roce 2013 byly tyto příjmy téměř ve 

výši 16 milionů (interní materiály). 

V podnikatelské činnosti města Přibyslav má nejvyšší výsledky hospodaření skládka, a 

to v každém sledovaném roce. Tyto výsledky hospodaření nalezneme v tabulce číslo 12. 
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Graf 2: Skutečné příjmy za sledovaná období 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů města Přibyslav) 

V předchozím grafu jsou zaznamenány skutečné příjmy města Přibyslav za sledovaná 

období, které nejsou očištěny od konsolidace. Z grafu je patrné, že největší podíl příjmů 

připadá daňovým příjmům a následují přijaté transfery. Příjmy daňové jsou nejvyšší, 

protože do nich spadají daně z příjmů a poplatky, které jsou v součtu vysoké. Nejvyšší 

příjmy za sledovaná období zaznamenaly daňové příjmy v roce 2013, protože v tomto 

roce byly nejvyšší příjmy z daní z příjmů. Přijaté transfery jsou nejvyšší v roce 2011, 

jelikož byly neinvestiční transfery nejvyšší a v ostatních letech takového příjmu 

nedosáhly. Naopak nejnižší podíl příjmů připadá na příjmy nedaňové a kapitálové. 

Nejnižší příjmy zaznamenaly kapitálové příjmy v roce 2011, protože v tomto roce byl 

zaznamenán nejnižší prodej pozemků a dlouhodobého hmotného majetku. Nedaňové 

příjmy nezaznamenávají velké výkyvy, jejich výše se pohybuje stejně. Žádná ze 

sledovaných složek není nulová, a je pozitivní, že jsou všechny příjmy v kladných 

hodnotách. Celkově nejvyšší příjmy byly zaznamenány v roce 2011. 
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2.2.2 Výdaje 

 

Výdaje města Přibyslav mají základní členění na výdaje běžné a kapitálové. Stejně jako 

u příjmů jsou výdaje nejprve schválené, poté jsou upravené a nakonec vzniknou 

skutečné výdaje za daný rok.  

Tab. 8: Schválené výdaje za sledovaná období [v Kč] 

Výdaje 

schválené 2010 2011 2012 2013 

Běžné 36 981 400 38 155 900 38 063 550 38 433 530 

Kapitálové 18 277 700 43 148 200 18 783 332 51 200 000 

Celkem  55 259 100 81 304 100 56 846 882 89 633 530 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů města Přibyslav) 

 

Tab. 9: Upravené výdaje za sledovaná období [v Kč] 

Výdaje 

upravené 2010 2011 2012 2013 

Běžné 43 028 100,00 42 415 284,00 46 388 048,06 52 157 256,37 

Kapitálové 78 315 900,00 67 867 327,41 17 159 081,00 50 716 595,70 

Celkem  121 344 000,00 110 282 611,41 63 547 129,06 102 873 852,07 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů města Přibyslav) 

 

Tab. 10: Skutečné výdaje za sledovaná období [v Kč] 

Výdaje 

skutečné 2010 2011 2012 2013 

Běžné 47 728 950,21 49 342 626,82 51 322 016,46 56 688 561,87 

Kapitálové 75 879 543,02 58 093 205,92 15 851 433,84 49 257 117,69 

Celkem  123 608 493,23 107 435 832,74 67 173 450,30 105 945 679,56 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů města Přibyslav) 

V předchozích tabulkách jsou zaznamenány výdaje města Přibyslav za sledovaná 

období. V tabulce číslo 8 je zaznamenán vývoj schválených výdajů, v tabulce číslo 9 

jsou uvedeny upravené výdaje, nakonec v tabulce číslo 10 nalezneme skutečné výdaje.  
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Schválené výdaje x upravené výdaje 

Celkové schválené výdaje jsou oproti upraveným výdajům nižší. Je tedy patrné, že 

téměř všechny složky výdajů vzrostly. Pouze kapitálové výdaje v roce 2012 a 2013 

nepatrně poklesly. Nejvyšší nárůst zaznamenaly kapitálové výdaje v roce 2010, a to o 

60 038 200 Kč se liší upravené výdaje od schválených. 

Upravené výdaje x skutečné výdaje 

Celkové upravené výdaje jsou nižší než skutečné výdaje v roce 2010, 2012 a 2013. 

V roce 2011 jsou celkové upravené výdaje vyšší než celkové skutečné výdaje, což je 

pro město Přibyslav pozitivní jev, protože dokázala snížit své výdaje. Ve všech 

obdobích jsou skutečné kapitálové výdaje nižší než upravené kapitálové výdaje. Naopak 

běžné výdaje ve všech letech vzrostly.  

Nejvyšší výdaje 

 Druhové členění 

Běžné výdaje v roce 2010, 2011 a 2012 byly nejvyšší u platů zaměstnanců 

v pracovním poměru, v roce 2013 byly nejvyššími výdaji nákupy ostatních služeb. 

Kapitálové výdaje byly nejvíce zastoupeny výdaji na budovy, haly a stavby za všechna 

sledovaná období (interní materiály). 

 Odvětvové členění 

Běžné výdaje v letech 2010 a 2011 byly nejvíce zastoupeny státní mocí, státní 

správou, územní samosprávou a politickými stranami. V letech 2012 a 2013 byly 

běžné výdaje nejvíce zastoupeny vzděláním a školskými službami. Kapitálové výdaje 

byly v letech 2010 a 2011 nejvyšší u dopravy. V letech 2012 a 2013 byly nejvyšší 

výdaje u vzdělání a školských služeb, tedy stejně jako u druhového členění (interní 

materiály). 
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Graf 3: Skutečné výdaje za sledovaná období 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů města Přibyslav) 

V předchozím grafu jsou zaznamenány skutečné výdaje města Přibyslav za sledovaná 

období, které nejsou očištěny od konsolidace. V letech 2010 a 2011 jsou vyšší 

kapitálové výdaje, protože se v těchto letech nejvíce investovalo do oprav silnic a 

pozemních komunikací. V letech 2012 a 2013 mají větší podíl na výdajích běžné 

výdaje, protože se velmi zvýšily výdaje na vzdělání a školské služby, z důvodů stavby 

základní školy. Nejvyšší podíl výdajů za sledovaná období mají kapitálové výdaje 

v roce 2010, v tomto roce jsou výdaje na opravy silnic a pozemních komunikací 

nejvyšší za sledovaná období. Naopak nejnižší podíl výdajů mají kapitálové výdaje 

v roce 2012, protože se podařilo tyto výdaje celkově snížit. Celkově nejnižší výdaje 

byly zaznamenány v roce 2012. 
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2.2.3 Příjmy a výdaje po konsolidace 

 

Tab. 11: Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci [v Kč] 

Sledované 

období 
2010 2011 2012 2013 

  

Příjmy 

celkem 85 399 281,15 105 682 493,69 85 235 555,24 91 377 108,52 

  

Výdaje 

celkem 115 852 632,40 98 880 237,26 60 529 946,30 100 269 668,96 

  

Saldo -30 453 351,25 6 802 256,43 24 705 608,94 -8 892 560,44 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů města Přibyslav) 

 

V předcházející tabulce jsou zaznamenány příjmy a výdaje po konsolidaci a saldo 

příjmů a výdajů po konsolidaci za sledovaná období. Pro přehlednost jsou vytvořeny 

následující grafy.  
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Následující graf ukazuje vývoj příjmů po konsolidaci za sledovaná období. Nejnižší 

příjmy byly zaznamenány v roce 2010. V roce 2011 příjmy vzrostly, největší podíl na 

růst měly přijaté transfery. V roce 2012 došlo k poklesu příjmů, protože se transfery 

snížily téměř na stejnou částku jako v roce 2010. V roce 2013 příjmy vzrostly, z důvodů 

vyšších daňových příjmů. Výše příjmů byla každý rok přes 85 milionů. 

 

Graf 4: Vývoj příjmů po konsolidaci za sledovaná období 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů města Přibyslav) 
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Následující graf zaznamenává vývoj výdajů po konsolidaci za sledovaná období. 

Nejvyšší výdaje byly zaznamenány v roce 2010, až do roku 2012 výdaje klesaly a 

v tomto roce se zaznamenaly nejnižší výdaje za sledovaná období. Výdaje se snižovaly, 

jelikož se snižovaly kapitálové výdaje, nejvíce však výdaje na budovy, haly a stavby. 

V roce 2013 výdaje vzrostly, z důvodů zvýšení kapitálových výdajů. Výdaje v roce 

2013 jsou téměř stejné jako v roce 2011. Výše výdajů nikdy nepřesáhla 120 milionů, ale 

zároveň jsou vždy vyšší než 60 milionů. 

 

Graf 5: Vývoj výdajů po konsolidaci za sledovaná období 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů města Přibyslav) 
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Následující graf zaznamenává vývoj salda příjmů a výdajů po konsolidaci za sledovaná 

období. Saldo v roce 2010 bylo v záporné hodnotě, poté do roku 2012 rostlo, ale 

nakonec v roce 2013 se dostalo opět do záporných hodnot. Nejvyšší saldo bylo 

zaznamenáno v roce 2012, kdy byly zaznamenány nejnižší výdaje. V roce 2011 bylo 

saldo oproti roku 2012 velmi nízké, ale stále bylo kladné. V roce 2010 má saldo 

nejhorší hodnotu, za sledovaná období je toto saldo nejnižší a výdaje jsou v tomto roce 

nejvyšší, také jsou příjmy o 30 milionů nižší než výdaje. Záporné výsledky muselo 

město Přibyslav financovat z dlouhodobých přijatých prostředků a také změnou stavu 

krátkodobých prostředků na bankovních účtech. 

 

Graf 6: Vývoj salda příjmů a výdajů po konsolidaci za sledovaná období 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů města Přibyslav) 
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2.2.4 Hospodářský výsledek podnikatelské činnosti města dle organizací 

Do organizací města Přibyslav patří lesy, skládka, pronájem sportovišť, správa majetku, 

kabelová televize, všeobecná správa a pronájmy pozemků, rybníků a LDO. Tyto 

organizace se řadí do podnikatelské činnosti města Přibyslav. V následující tabulce jsou 

zaznamenány výsledky hospodaření všech organizací za sledovaná období (interní 

materiály). 

V tabulce jsou uvedeny stavy k 31. 12. daného roku. 

Tab. 12: Výsledek hospodaření organizací města Přibyslav za sledovaná období [v Kč] 

Výsledek 

hospodaření 
2010 2011 2012 2013 

Lesy 637 607,10 303 621,76 387 182,08 488 234,37 

Skládka 5 925 333,60 6 613 329,01 6 406 451,75 6 085 058,20 

Pronájem sportovišť 763 444,97 770 859,78 776 082,28 526 319,04 

Správa majetku 1 262 519,74 911 363,65 768 463,31 -6 815,17 

Kabelová televize 1 959 923,27 2 217 976,43 2 189 060,13 1 846 696,88 

Všeobecná správa -3 421 795,85 -2 698 417,06 -2 569 047,98 -2 427 366,87 

Pronájmy pozemky, 

rybníky, LDO 3 719 195,00 3 602 610,00 3 339 447,80 3 982 388,60 

LDO – lesní družstvo obcí 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů města Přibyslav) 

Z tabulky je patrné, že největší podíl hospodářského výsledku zaznamenává skládka ve 

všech sledovaných letech. Nejnižší podíl výsledku hospodaření zaznamenává všeobecná 

správa, která má v každém roce záporný výsledek hospodaření. V následujícím grafu je 

zaznamenán vývoj celkového výsledku hospodaření všech organizací dohromady. 
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Graf 7: Celkový výsledek hospodaření organizací města Přibyslav za sledovaná období 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů města Přibyslav) 

Celkový výsledek hospodaření v podnikatelské činnosti města Přibyslav je nejvyšší 

v roce 2011, kdy přesahuje 11,5 milionu korun a v tomto roce mělo město Přibyslav 

nejvyšší příjmy i v hlavní činnosti. Naopak nejnižší VH je zaznamenán v roce 2013, 

který nemá ani 10,5 milionu korun. Avšak rozdíly všech výsledků hospodaření nejsou 

vysoké. Každý sledovaný rok má kladný celkový výsledek hospodaření. 

 

2.2.5 Úvěry a půjčky 

Město Přibyslav má za sledovaná období celkem pět úvěrů a jednu půjčku. Půjčka je od 

Státního fondu životního prostředí a je v roce 2011 splacena. Úvěr od České spořitelny 

z roku 2007 je již v roce 2011 také splacen, ale v roce 2010 si město Přibyslav zajistilo 

nový úvěr od této banky. V roce 2013 si dále sjednalo město Přibyslav další úvěr od této 

banky, ale úvěr z roku 2010 ještě není splacen. Úvěry, které trvají celé sledované 

období, jsou od Českomoravské záruční a rozvojové banky a od Hypoteční banky. Výše 

úvěrů jsou zaznamenány v následující tabulce (interní materiály). 
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V tabulce jsou uvedeny stavy k 31. 12. daného roku. 

Tab. 13: Úvěry a půjčky [v Kč] 

Úvěry a půjčky 2010 2011 2012 2013 

Hypoteční banka 1 863 426,17 1 573 239,77 1 267 537,37 945 490,37 

Česká spořitelna 2007 496 000,00 - - - 
Českomoravská záruční a 

rozvojová banka 2 982 520,05 2 440 220,05 1 897 920,05 1 355 620,05 
Státní fond životního 

prostředí 679 700,00 - - - 

Česká spořitelna 2010 26 149 379,18 29 150 000,00 19 400 000,00 11 600 000,00 

Česká spořitelna 2013 - - - 7 355 870,00 

Celkem 32 171 025,40 33 163 459,82 22 565 457,42 21 256 980,42 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů města Přibyslav) 

 

Z této tabulky je patrné, že je město Přibyslav zadluženo a to úvěry a půjčkami. V roce 

2011 zadluženost vzrostla oproti roku 2010, a je v tomto roce nejvyšší za daná 

sledovaná období. Poté zadluženost do následujících let klesala a v roce 2013 je 

nejnižší. Celková výše všech úvěrů a půjček dohromady jsou pro lepší přehlednost 

v následujícím grafu. 

 

Graf 8: Úvěry a půjčky za sledovaná období 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů města Přibyslav) 
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K celkovým příjmům za rok 2010 představují úvěry a půjčky 37,67 %. 

K celkovým příjmům za rok 2011 představují úvěry a půjčky 31,38 %. 

K celkovým příjmům za rok 2012 představují úvěry a půjčky 26,47 %. 

K celkovým příjmům za rok 2013 představují úvěry a půjčky 23,26 %. 

Pro lepší přehlednost následuje graf dané problematiky.  

 

Graf 9: Procentní výše úvěrů a půjček vzhledem k příjmům za sledovaná období 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů města Přibyslav) 

Z grafu je patrné, že procentní výše úvěrů a půjček vzhledem k příjmům nikdy 

nepřesáhly hranici 40 %. Nejvyšší procentní výše úvěrů a půjček vzhledem k příjmům 

je zaznamenána v roce 2010, výše úvěrů a půjček v roce 2010 je nižší než v roce 2011 a 

výše příjmů v roce 2010 je také nižší než v roce 2011. Nejnižší procentní výše úvěrů a 

půjček vzhledem k příjmům je zaznamenána v roce 2013, úvěry a půjčky jsou v tomto 

roce nejnižší. Od roku 2010 tato procentní výše vždy poklesla, protože se město 

Přibyslav snaží tyto úvěry a půjčky pravidelně splácet. 
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2.3 Zhodnocení situace 

Město Přibyslav za sledovaná období v letech 2011 a 2012 hospodařilo s přebytkem, ale 

v letech 2010 a 2013 bylo hospodaření schodkové. V roce 2013 schodek nedosahoval 

takové částky jako v roce 2010, tedy byl nižší. Vzniklé přebytky byly přepsány na 

bankovní účet, a zároveň byla zaplacena část splátek z úvěrů a půjček. Vzniklé schodky 

byly hrazeny z bankovního účtu, a také z přijatých úvěrů a půjček. Celkové příjmy měly 

rostoucí charakter pouze v letech 2011 a 2013. A to v roce 2013 byly tyto příjmy nižší 

než v roce 2011. V ostatních letech měly příjmy klesající tendenci. Celkové výdaje až 

do roku 2012 klesaly, což je velmi pozitivní, ale v roce 2013 velmi vzrostly, což 

zapříčinila stavba základní školy, na kterou byly vynaloženy velké částky. Tyto velké 

výdaje způsobily schodkové hospodaření v tomto roce. 

Největší podíl celkových příjmů měly příjmy daňové, které jsou velmi důležitou částí 

příjmů pro město Přibyslav. V těchto příjmech byly nejvyšší příjmy z poplatků za 

uložení odpadů, což je nemalá částka. Dalšími nezanedbatelnými příjmy jsou přijaté 

transfery, které jsou velmi důležité pro hospodaření města. Důležitou částí jsou 

neinvestiční transfery, které tvoří větší část přijatých transferů. Malou část příjmů tvoří 

kapitálové a nedaňové příjmy. Celkově nejvyšší příjmy vznikly v roce 2011. 

V letech 2010 a 2011 byly nejvyšší kapitálové výdaje a v ostatních letech byly naopak 

nejvyšší běžné výdaje. Kapitálové výdaje byly vyšší v daných letech z důvodů oprav 

silnic a pozemních komunikací, a naopak běžné výdaje byly vyšší v daných letech 

z důvodů stavby základní školy. Celkově nejvyšší výdaje vznikly v roce 2010 a 

následně v roce 2013, což ukazuje na vzniklé schodky v těchto letech. 

Celkové hospodaření města Přibyslav by mohlo být lepší, ale je pozitivní, že vzniklý 

schodek v roce 2010 město smazalo a v následujícím roce vznikl přebytek. Bohužel 

vznikl schodek i v roce 2013 z důvodů již zmiňované stavby základní školy, ale i tento 

schodek město uhradilo. V ostatních letech vznikly přebytky. Není důležité, aby bylo 

hospodaření města přebytkové, ale dle mého názoru je velmi důležité, aby byli lidé 

v daném městě spokojeni a hlavně aby lidé ve městě zůstávali, protože všechno, co 

město dělá, by mělo směřovat pro klidný a spokojený život místních lidí, a pokud to 

město bude dělat dobře, lidé to ocení. 
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3 Návrhy na zlepšení hospodaření obce  

Tato část bakalářské práce je zaměřena na zlepšení hospodaření města Přibyslav. Jsou 

zde uvedeny tři návrhy, které by měly zvýšit příjmy města Přibyslav. Hlavně by tyto 

příjmy měly snížit výši úvěrů a půjček, nebo by mohly být použity na opravy a údržbu. 
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3.1 Zvýšení nájemného 

Město Přibyslav pronajímá celkově 150 bytů. Z celkového počtu pronajímaných bytů je 

68 bytů s pečovatelskou službou. Zbylých 82 bytů se dělí na ostatní byty, byty 

s finanční spoluúčastí a dotované byty.  

Tab. 14: Ceny za nájemné bytů za měsíc 

Byty Kč/m
2 

původní Kč/m
2 
navrhované 

Ostatní 36,58 65 

S pečovatelskou službou 20,00 35 

S finanční spoluúčastí 15,23 15,23 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů města Přibyslav) 

Ceny z nájemného jsou velmi nízké, což je patrné z cenové mapy, proto bych tyto ceny 

změnila. Podle cenové mapy se v blízkosti Přibyslavi pohybují ceny zhruba od 48 Kč do 

77 Kč. 

Nájemné se platí měsíčně. Byty s finanční spoluúčastí jsou předplacené, takže u těchto 

bytů se nájemné neplatí, tedy neovlivní zvýšení příjmů. 

Nájemné za ostatní byty bych zvýšila o 28,42 Kč, tedy by cena za m
2 
byla ve výši 65 Kč 

za měsíc a nájemné za byty s pečovatelskou službou bych zvýšila pouze o 15 Kč, tedy 

by cena za m
2
 byla ve výši 35 Kč za měsíc. Nájemné s pečovatelskou službou by město 

nemělo nějak razantně zvyšovat, protože by tito lidé nemuseli zvládat placení při 

vyšším nájmu. Na starších lidech by se nemělo vydělávat, nemají takové příjmy, jako 

vydělávající člověk. 

Návrh zvýšení nájmu není ani dvojnásobkem původní ceny, takže by neměla vzniknout 

situace, že by lidé nebyli schopni platit. Když si člověk postaví dům na hypotéku, splácí 

několik let a velké částky, než je dům v jeho vlastnictví. Ceny nájmu i ty zvýšené 

v tomto srovnání jsou malé a dají se zvládnout. 

Každý byt má jiný rozměr, ale když bude mít byt 70 m
2 

při původní ceně, nájemce 

zaplatí 2 560,6 Kč a při navrhované ceně 4 550 Kč, je to tedy o 1 989,4 Kč více za 

měsíc. Za celý rok zaplatí nájemce ostatních bytů o 23 872, 8 Kč více. V pečovatelské 

službě jsou spíše menší byty, nejčastěji mají kolem 30 m
2
. Za takový byt zaplatí 

nájemce při původní ceně 600 Kč a při ceně navrhované 1 050 Kč, zaplatí o 450 Kč 
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více za měsíc. Za nájemné v pečovatelské službě za rok zaplatí nájemce o 5 400 Kč 

více. 

V následující tabulce jsou porovnány ceny nájmů původních a navrhovaných. Tabulka 

ukazuje, jak by se příjmy z pronájmů zvýšily. Při zvýšení nájmů by město zvýšilo své 

příjmy a za získané peníze by mohlo použít na některé malé opravy ve městě a 

v místních částích, nebo by získané peníze použilo na splátky úvěrů a půjček.  

 

Tab. 15: Porovnání celkového nájemného při původních a navrhovaných cenách za měsíc 

Byty 
Celkové 

m
2 

Výše příjmů při 

původních cenách 

Výše příjmů při 

navrhovaných cenách 

Rozdíl 

příjmů 

Ostatní 6314 230 966,12 410 410 179 443,88 

Pečovatelské 

služby 
3420,4 68 408 119 714 51 306 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů města Přibyslav) 

 

Z předchozí tabulky je patrné, že město Přibyslav při zvýšení nájemného utrží měsíčně 

o 230 749,88 Kč. Za celý rok by město Přibyslav získalo o 2 768 998,5 Kč, což je velmi 

zajímavá suma. 

Pokud by město Přibyslav použilo tuto sumu na splácení úvěrů a půjček, snížily by se 

půjčky jednorázově z 21 256 980,42 Kč na 18 487 981,92 Kč. Kdyby tento trend 

pokračoval, všechny půjčky a úvěry by byly zaplaceny za 8 let a to pouze zmíněnou 

částkou.  

Město Přibyslav je schopno splácet úvěry a půjčky, ale tato suma by napomohla 

k rychlejšímu splacení. Pravděpodobně by splacení úvěrů a půjček bylo ještě rychlejší, 

pokud by se nájemné zvýšilo a nevyskytly by se nepředvídatelné výdaje. 

Při použití této sumy na splacení úvěrů a půjček, by byl splacen úvěr u Hypoteční banky 

a Českomoravské záruční a rozvojové banky a ještě by zbyla částka 467 888,08 Kč. 
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3.2 Zavedení parkovného 

Město Přibyslav má více parkovišť, ale nejvytíženější parkoviště je před městským 

úřadem, každý den se na tomto parkovišti vystřídá nespočet automobilů. Platbu 

parkovného bych zavedla právě před městským úřadem a na autobusovém nádraží. U 

ostatních parkovišť bych parkovné nezaváděla. 

Na parkovišti na autobusovém nádraží je 20 parkovacích míst a před městským úřadem 

je celkem 23 parkovacích míst, včetně 2 míst pro tělesně postižené. Pro zavedení 

parkovného nebudeme rozlišovat druhy parkovacích míst, proto bude sazba za parkovné 

pro všechny stejná.  

Výše sazby parkovného bych zvolila 7 Kč, protože Přibyslav není velké město. Vyšší 

sazba by dle mého názoru byla přemrštěná. Parkovné by bylo placené od pondělí do 

pátku v časovém intervalu od 8:00 hodin do 18:00 hodin, kromě svátků.  

Cena parkovacích automatů se pohybuje kolem 200 000 Kč za kus i s instalací, 

v Přibyslavi by stačil jeden parkovací automat. Dále musíme zahrnout každoroční 

údržbu automatu, která by byla odhadem 40 000 Kč ročně. V Přibyslavi se nachází 

policie, proto by bylo možné platit policii za kontrolu placení parkovného, výše platby 

za rok by byla odhadem 150 000 Kč. 

Automat si město může koupit nebo pronajmout. Pronájem parkovacího automatu se 

pohybuje kolem 7 000 Kč za měsíc, tedy za rok by byla částka ve výši 84 000 Kč za 

jeden automat, ale byla by zahrnuta i údržba. Pro zpřehlednění následují tabulky. 
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Tab. 16: Předpokládaný výnos z parkovného za rok (nákup automatu) 

Příjmy z parkovného Kč Výdaje z parkovného Kč 

Tržby z parkového 722 400 Nákup automatu 200 000 

 

Údržba 40 000 

Platba policii 150 000 

DPH 21 % 125 409 

Celkem roční příjmy  722 400 Celkem roční výdaje 515 409 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z předchozí tabulky je patrné, že město Přibyslav by v prvním roce zavedení 

parkovného utržilo 206 991 Kč, pokud by parkovací automat byl nakoupen.  

V následujících letech by město získalo o 200 000 Kč více, tedy 406 991 Kč ročně. 

Tab. 17: Předpokládaný výnos z parkovného za rok (pronájem automatu) 

Příjmy z parkovného Kč Výdaje z parkovného Kč 

Tržby z parkového 722 400 Údržba + nájemné 84 000 

 
Platba policii 150 000 

DPH 21 % 125 409 

Celkem příjmy 722 400 Celkem výdaje 359 409 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Při pořízení parkovacího automatu pomocí nájmu by město Přibyslav utržilo ročně 

celkem 362 991 Kč, o 44 000 Kč méně než při nákupu automatu. 

Z uvedených tabulek a výpočtů je patrné, že výhodnější varianta pro město Přibyslav je 

nákup parkovacího automatu. Tržby budou v dané výši, pokud budou parkovací místa 

stoprocentně využita, tedy každou hodinu na každé parkovací místo zaparkuje alespoň 

jeden automobil. 

Vypočtená částka by snížila výše úvěrů a půjček, ale jsou i jiné možnosti, jak využít 

tuto sumu, například by mohla být využita na menší úpravy ve městě nebo na opravy 

v místních částech. 
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3.3 Zvýšení daně z nemovitých věcí 

Výpočet daně z nemovitých věcí stanovuje zákon č. 388/1992 Sb., o dani z nemovitých 

věcí. V tomto zákoně jsou stanoveny potřebné koeficienty pro výpočet. 

Na začátku roku 2014 byl zjištěn počet obyvatel ve městě Přibyslav ve výši 4 002. 

Podle zákona o dani z nemovitých věcí město Přibyslav patří do kategorie obcí, které 

mají 1 000 až 6 000 obyvatel a stanovený koeficient je 1,4. Město Přibyslav vydalo 

vyhlášku, ve které stanovuje koeficient ve výši 1,0. Podle zákona může být koeficient 

zvýšen o jednu kategorii nebo snížen až od 3 kategorie. Město Přibyslav může 

koeficient zvýšit na 1,6. 

Zákon o dani z nemovitých věcí umožňuje uplatňovat tzv. místní koeficient, který se 

stanovuje pomocí vyhlášky obce a může být ve výši 2, 3, 4 nebo 5.  

Ve čtyřech sledovaných obdobích se daň z nemovitých věcí pohybuje kolem 3 milionů 

korun. V posledním sledovaném roce je daň vypočtena na částku 2 977 943,84 Kč.  

V následující tabulce je vypočteno, o kolik korun by město Přibyslav navýšilo své 

příjmy, kdyby změnilo koeficient z 1,0 na 1,4 nebo 1,6. 

Tab. 18: Příjmy z daně z nemovitých věcí při změně koeficientu [Kč] 

Koeficient Částka Přínos 

1,0 2 977 943,84 0 

1,4 4 169 121,38 1 191 177,54 

1,6 4 764 710,14 1 766 766,30 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pokud by město Přibyslav změnilo koeficient, maximálně by příjmy vzrostly o 

1 766 766,30 Kč.  
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V následující tabulce je vypočteno o kolik by se zvýšila částka příjmů pro město 

Přibyslav, pokud by uplatňovalo místní koeficient v daných sazbách. Sumy jsou 

vypočteny při stanoveném koeficientu 1,0.  

Tab. 19: Příjmy z daně z nemovitých věcí při změně místního koeficientu [Kč] 

Místní 

koeficient 
Částka  Přínos 

1 2 977 943,84 0 

2 5 955 887,68 2 977 943,84 

3 8 933 831,52 5 955 887,68 

4   11 911 775,36 8 933 831,52 

5 14 889 719,2 11 911 775,36 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Při použití místního koeficientu by město Přibyslav mohlo zvýšit příjmy až o 

11 911 775,36 Kč při koeficientu 1. Navýšení příjmů pomocí místního koeficientu, 

který je stanoven vyhláškou obce, je vyšší než pomocí zvýšeného koeficientu, který je 

stanovený zákonem.  

Doporučovala bych nepoužívat místní koeficient, protože navýšení je příliš vysoké. 

Spíše bych uplatňovala koeficient, který připadá městu Přibyslav a je ve výši 1,4. 

Pomocí tohoto koeficientu by příjmy města Přibyslav vzrostly o 1 191 177,54 Kč. 

Získaná částka by mohla být použita na splácení úvěrů a půjček, nebo na jiné potřebné 

opravy a údržby. Při použití této sumy na splátku úvěrů a půjček, by se jejich výše 

snížila na 20 065 802,88 Kč. Stejně jako u návrhu na zvýšení nájemného by tato částka 

umožnila rychlejší splácení úvěrů a půjček. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce byly návrhy na zlepšení hospodaření města Přibyslav. Byla 

provedena analýza hospodaření obce za čtyři rozpočtová období, konkrétně za roky 

2010 – 2013, která vycházela ze závěrečných účtů města. Hlavním cílem bylo zvýšit 

příjmy města. 

Bakalářská práce je rozčleněna do tří částí, kdy první část je teoretická, druhá část je 

analytická a třetí část obsahuje návrhy na zlepšení hospodaření města Přibyslav. 

První část je zaměřena na teoretické poznatky, které se zabývají definicí obce a její 

charakteristikou, hospodařením a nabytím majetku obce a samotným hospodařením 

obce. Hospodaření obce obsahuje rozpočet, rozpočtový výhled, závěrečný účet, příjmy 

a výdaje rozpočtu a další. 

V druhé části bakalářské práce je představeno město Přibyslav, její působnost a 

postavení a dále je zmíněn počet obyvatel. Následně je provedena analýza příjmů a 

výdajů za sledovaná období. Vždy jsou uvedeny příjmy a výdaje schválené, upravené a 

skutečné. Vždy jsou porovnány a okomentovány příjmy a výdaje schválené 

s upravenými a příjmy a výdaje upravené se skutečnými. Dále jsou zjištěny nejvyšší 

příjmy a výdaje města Přibyslav. Jsou zde zachyceny výše úvěrů a půjček za sledovaná 

období. Nakonec je situace hospodaření města Přibyslav zhodnocena. 

Třetí část se zabývá návrhy na zlepšení hospodaření města Přibyslav, v mém případě 

zvýšením příjmů. Jsou zde tři návrhy na zlepšení hospodaření města Přibyslav. První 

návrh obsahuje zvýšení nájemného, další návrh se týká zavedením parkovného a 

poslední návrh je zaměřen na zvýšení daně z nemovitých věcí. 
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Příloha č. 1: Příjmy, výdaje a financování za rok 2010 

Text Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 

Třída 1 - Daňové příjmy 49 522 000,00 57 739 900,00 57 746 285,70 

Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 673 500,00 2 703 600,00 2 712 770,79 

Třída 3 - Kapitálové příjmy 905 000,00 2 421 600,00 2 421 588,00 

Třída 4 - Přijaté transfery 9 562 600,00 22 518 600,00 30 274 497,49 

Příjmy celkem 61 663 100,00 85 383 700,00 93 155 141,98 

Konsolidace příjmů 

  

7 755 860,83 

Příjmy celkem po konsolidaci 61 663 100,00 85 383 700,00 85 399 281,15 

    Třída 5 - Běžné výdaje 36 981 400,00 43 028 100,00 47 728 950,21 

Třída 6 - Kapitálové výdaje 18 277 700,00 78 315 900,00 75 879 543,02 

Výdaje celkem 55 259 100,00 121 344 000,00 123 608 493,23 

    Konsolidace výdajů 

  

7 755 860,83 

Výdaje celkem po konsolidaci 55 259 100,00 121 344 000,00 115 852 632,40 

    SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 6 404 000,00 -35 960 300,00 -30 453 351,25 

Třída 8 - Financování -6 404 000,00 35 960 300,00 30 453 351,25 
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Příloha č. 2: Příjmy, výdaje a financování za rok 2011 

Text Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 

Třída 1 - Daňové příjmy 46 710 000,00 54 965 016,00 54 994 493,66 

Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 545 000,00 2 452 654,00 2 453 768,29 

Třída 3 - Kapitálové příjmy 646 700,00 978 119,00 984 448,00 

Třída 4 - Přijaté transfery 33 374 800,00 47 334 822,41 55 805 379,22 

Příjmy celkem 82 276 500,00 105 730 611,41 114 238 089,17 

Konsolidace příjmů 

  

8 555 595,48 

Příjmy celkem po konsolidaci 82 276 500,00 105 730 611,41 105 682 493,69 

    Třída 5 - Běžné výdaje 38 155 900,00 42 415 284,00 49 342 626,82 

Třída 6 - Kapitálové výdaje 43 148 200,00 67 867 327,41 58 093 205,92 

Výdaje celkem 81 304 100,00 110 282 611,41 107 435 832,74 

    Konsolidace výdajů 

  

8 555 595,48 

Výdaje celkem po konsolidaci 81 304 100,00 110 282 611,41 98 880 237,26 

    SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 972 400,00 -4 552 000,00 6 802 256,43 

Třída 8 - Financování -972 400,00 4 552 000,00 -6 802 256,43 
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Příloha č. 3: Příjmy, výdaje a financování za rok 2012 

Text Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 

Třída 1 - Daňové příjmy 45 350 000,00 56 956 115,00 57 025 155,50 

Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 666 000,00 2 272 583,00 2 311 803,90 

Třída 3 - Kapitálové příjmy 2 593 532,00 2 132 422,00 2 133 349,00 

Třída 4 - Přijaté transfery 13 592 614,00 23 765 246,84 30 408 750,84 

Příjmy celkem 63 202 146,00 85 126 366,84 91 879 059,24 

Konsolidace příjmů 

  

6 643 504,00 

Příjmy celkem po konsolidaci 63 202 146,00 85 126 366,84 85 235 555,24 

Třída 5 - Běžné výdaje 38 063 550,00 46 388 048,06 51 322 016,46 

Třída 6 - Kapitálové výdaje 18 783 332,00 17 159 081,00 15 851 433,84 

Výdaje celkem 56 846 882,00 63 547 129,06 67 173 450,30 

Konsolidace výdajů 

  

6 643 504,00 

Výdaje celkem po konsolidaci 56 846 882,00 63 547 129,06 60 529 946,30 

    SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 6 355 264,00 21 579 237,78 24 705 608,94 

Třída 8 - Financování -6 355 264,00 -21 579 237,78 -24 705 608,94 
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Příloha č. 4: Příjmy, výdaje a financování za rok 2013 

Text Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 

Třída 1 - Daňové příjmy 53 200 000,00 65 744 410,00 65 747 636,24 

Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 656 000,00 3 229 151,40 3 244 737,74 

Třída 3 - Kapitálové příjmy 2 093 532,00 4 001 382,00 4 002 973,00 

Třída 4 - Přijaté transfery 19 040 055,00 18 381 761,54 24 057 772,14 

Příjmy celkem 75 989 587,00 91 356 704,94 97 053 119,12 

Konsolidace příjmů 

  

5 676 010,60 

Příjmy celkem po konsolidaci 75 989 587,00 91 356 704,94 91 377 108,52 

Třída 5 - Běžné výdaje 38 433 530,00 52 157 256,37 56 688 561,87 

Třída 6 - Kapitálové výdaje 51 200 000,00 50 716 595,70 49 257 117,69 

Výdaje celkem 89 633 530,00 102 873 852,07 105 945 679,56 

Konsolidace výdajů 

  

5 676 010,60 

Výdaje celkem po konsolidaci 89 633 530,00 102 873 852,07 100 269 668,96 

    SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI -13 643 943,00 -11 517 147,13 -8 892 560,44 

Třída 8 - Financování 13 643 943,00 11 517 147,13 8 892 560,44 

 


