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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Holasice. Práce se v teoretické části věnuje 

vymezení základních pojmů, jakými jsou obec a její charakteristika, působnost obce, 

rozpočtová politika obce při sestavování rozpočtu atd. Analytická část bakalářské práce 

analyzuje příjmy a výdaje obce Holasice. Součástí analýzy je rovněž finanční analýza 

hospodaření obce. Hlavním cílem bakalářské práce je vyhodnocení hospodaření obce a 

sestavení návrhů k vylepšení rozpočtu. Vyhodnocení analýzy a návrhy k vylepšení rozpočtu 

obce se nachází v závěru bakalářské práce.  

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with evaluation of the economy of the village Holasice. The thesis 

in theoretical part focuses on defining theoretical fundamentals such as village and its 

characteristics, village authority, budgetary policy of the village when creating budgetary 

system etc. Analytical part of bachelor thesis analyzes incomes and expenses of village 

Holasice. Main goal of this bachelor thesis is evaluation of the economy of the town and 

preparation of proposals to improve budgetary system. Evaluation of analysis and proposed 

improvements of municipal budget, are located in the ending of this bachelor thesis. 

 

Klíčová slova 

územně samosprávný celek, obec, hospodaření obce, příjmy, výdaje, investice, rozpočtová 

soustava, obec Holasice 

 

Key words 

autonomous selfmanaging unit, municipality, financial management of municipalities, 

incomes, expenses, investments, budgetary system, the municipality Holasice 
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ÚVOD 

Každá obec, vyjma těch, které patří do vojenských újezdů, je v České republice 

samostatným subjektem, tvoří tzv. základní územní samosprávný celek. Zároveň je 

každá obec součástí vyššího územního samosprávného celku, tzv. kraje. Obce i kraje 

jsou samostatnými právními a ekonomickými subjekty, které hospodaří samostatně se 

svými finančními prostředky.  

Každá obec (ale i kraj) sestavuje svůj finanční rozpočet, na základě kterého financuje 

chod obce, obecního úřadu a zabezpečuje aktivity, vedoucí k rozvoji kvality života 

občanů. Obce a kraje získávají finanční prostředky do svých rozpočtů z vlastní 

výdělečné činnosti, z dotací ze strany států nebo jiných právnických či fyzických osob 

či z vlastního daňového výnosu. Tyto finanční prostředky se poté na základě rozpočtu, 

schvalovaného zastupitelstvem obce, přerozdělují na nutné aktivity, které obec 

zajišťuje, včetně svého vlastního chodu. Jedním ze základních pravidel je, že vydané 

finanční prostředky by měly být vydávány hospodárně a účelně.  

V České republice je známo již několik případů, kdy obce na sebe vzaly závazek ve 

formě půjčky či investice a po jisté době se ukázalo, že nejsou schopni svému závazku 

dostát. Následky těchto závazků jsou poté pro obce velice závažné, obce mnohdy splácí 

velké splátky úvěrů, přijdou o velké finanční prostředky za nepodařené investice, jsou 

nuceny rozprodávat svůj obecní majetek a v krajním případě se dostanou do insolvence. 

Na konci roku 2014 bylo zadluženo 3 235 obcí, což znamená, že z celkového počtu 6 

248 obcí, byla zadlužena více než polovina (51,8 %). Celkový dluh všech obcí byl 88,9 

mld. Kč, což znamená pokles o 3,3 mld. Kč oproti roku 2013. Z tohoto důvodu je ku 

prospěchu věci, pokud se občané obce zajímají o hospodaření obce a aktivně se 

vyjadřují k aktivitám obce. Vedení obce je tak pod kontrolou svých občanů a musí 

dobře zvažovat, jak a za co finanční prostředky obce vydává.  

Každý člověk je občanem určité obce, z tohoto důvodu se otázka hospodaření obce týká 

všech občanů, kteří by měli o rozpočet obce projevovat zájem. Každý občan obce má 

pasivní i aktivní volební právo – může tedy volit a nechat se zvolit do zastupitelstva 

obce a svojí aktivitou v zastupitelstvu mít přímý vliv na sestavování a schvalování 

rozpočtu obce. Zároveň má každý občan obce právo zúčastňovat se zasedání 
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zastupitelstva a vznášet na něm své připomínky nejen k rozpočtu obce, ale i k dalším 

věcem, týkajících se obce.  

Bakalářská práce se skládá z několika částí. V úvod práce je vymezeno téma práce a 

nástin problematiky, kterou se práce zabývá. Po úvodní části následují stanovené cíle, 

popis použité metodiky práce a struktura práce. Stěžejní část bakalářské práce se dělí na 

tři části – teoretická východiska práce, analytická část a návrhová část.  

Teoretické část seznamuje s termínem obec, jsou zde uvedeny funkce obce, druhy obcí, 

orgány obce, práva a povinnosti obce a v neposlední řadě hospodaření obce. Dalším 

teoretickým okruhem je rozpočet, je zde vysvětlena rozpočtová soustava a její funkce. 

V závěru kapitoly je objasněno vymezení rozpočtového procesu a popis struktury 

příjmů a výdajů v obecním rozpočtu. 

Analytická část se věnuje popisu historie a základních údajů o studované obci Holasice. 

Dále se zabývá analýzou hospodaření obce a příjmů a výdajů obce Holasice v letech 

2012 až 2015. 

Návrhová část obsahuje zhodnocení hospodaření obce Holasice v letech 2012 až 2015 

na základě realizovaných analýz a jsou zde představeny návrhy ke zlepšení hospodaření 

obce Holasice. 
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1 CÍLE A METODIKA  

1.1 Cíle práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je vyhodnotit hospodaření obce Holasice v letech 2012 

až 2015 a na základě výsledku hospodaření zvážit další možnost navýšení příjmů obce. 

Dílčími cíli bakalářské práce jsou:  

a) v teoretické části práce popsat základní pojmy, vztahující se k územnímu členění 

státu, obecné charakteristiky obcí a jejich hospodaření; 

b) v praktické části práce představit obci Holasice a analyzovat příjmy a výdaje obce 

v letech 2012 až 2015. 

Dílčí cíle bakalářské práce jsou stanoveny tak, aby jejich splnění poskytlo teoretické a 

praktické informace, vedoucí ke splnění cíle hlavního. Představení hlavního cíle práce, 

tj. zhodnocení hospodaření obce a návrhy k vylepšení jejího jsou prezentovány 

v návrhové části bakalářské práce. 

 

1.2 Metodika práce  

Ke zhodnocení ekonomické situace obce využiji následující metody:  

 deskripce - využitá v teoretické části. S její pomocí popíši základy fungování 

obce;  

 interpretace - získané poznatky pomocí deskripce následně vysvětlím vlastními 

slovy pro lepší porozumění dané problematice;  

 analýza - pomocí analýzy provedu rozbor příjmů a výdajů obecního rozpočtu, 

budu zkoumat jejich vývoj v čase a podíl na celkových finančních prostředcích; 

 indukce a dedukce - indukční metodou vyvodím závěry ze získaných informací 

a dedukční metodou tyto závěry převedu na konkrétní návrhy. 
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Teoretická část práce je sestavena na základě výběrové vícedruhové literární rešerše, 

která je zaměřena na souhrn teoretických východisek k zadanému tématu. Vybrané 

pojmy, charakterizující územněsprávní členění státu, obecnou charakteristiku obcí a 

jejich hospodaření, byly popsány ze sekundárních dat, získaných z odborné literatury a 

odborných článků z internetových zdrojů. 

Praktická část práce se zabývá představením obce Holasice a jejího hospodaření. 

Obec Holasice je představena na základě studia primárních dat (dokumentů obce) a dat 

sekundárních - informací z internetových stránek obce. Informace o hospodaření obce 

byly získány dvěma způsoby: 

1. Výběrovou faktografickou rešerší, v rámci které jsou analyzovány dokumenty 

nezbytné k posouzení hospodaření obce a mezi tyto patří schválené rozpočty pro 

studované roky 2012 až 2015 a závěrečné účty obcí v roce 2012 až 2015. 

 

2. Kvalitativním výzkumem, zaměřeným na hospodaření obce. Jako výzkumná metoda 

kvalitativního výzkumu bylo zvoleno strukturované interview tazatele 

s respondentem. Před vlastní realizací interview byl sestaven seznam otevřených a 

uzavřených otázek, viz Příloha č. 1: záznamový arch, korespondujících se 

stanoveným cílem pro praktickou část práce. Vlastní interview poté probíhalo tak, 

že tazatel (autor bakalářské práce) pokládal otázky respondentovi (starostka obce 

Holasice) dle pořadí v záznamovém archu a zaznamenával si odpovědi na otázky do 

záznamového archu, viz Příloha č. 2: přepis rozhovoru se starostkou města Holasice. 

Nad některými otázkami byla vedena delší diskuze, pokud byla problematika 

rozsáhlejší a bylo zapotřebí většího objasnění. Otázky, vztahující se ke konkrétním 

finančním ukazatelům obce, vyplnila respondentka následující den za pomoci 

finančních dokumentů obce. Po ukončení interview byly odpovědi na otázky 

tazatelem zanalyzovány a výsledky analýzy použity v návrhové část práce. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V rámci teoretických východisek vymezuji základní poznatky a pojmy, které považuji 

za nezbytné pro zpracování teoretických východisek práce v souvislosti s hospodařením 

obce. 

 

2.1 Obec 

„Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních 

vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplívající. Obec pečuje o 

všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.“ (Zákon č. 128/2000 Sb.). 

„Obec je základní územní jednotkou státu. Tvoří ji obyvatelstvo, které společně užívá 

vymezené území (katastrální území) a které má právo na samosprávu zakotvené 

v ústavě.“ (PEKOVÁ, 2005) 

„Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce je starosta, 

rada obce, obecní úřad a zvláštní orgány obce.“ (KADEŘÁBKOVÁ, PEKOVÁ, 2012) 

  

2.1.1 Znaky obce 

Každá obec je charakteristická určitými charakteristikami, tzv. znaky obce, mezi které 

patří následující: 

 „vlastní území; 

 občané obce; 

 právní základ obce; 

 péče o všestranný rozvoj a ochrana veřejného zájmu při plnění svých 

povinností; 

 ekonomický základ obce.“ (PEKOVÁ, 2005) 
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2.1.2 Působnost obce  

Působnost obce je vyjádřena souborem záležitostí, o kterých konkrétní orgán veřejné 

správy může rozhodovat a ve kterých může prosadit svoji vůli v rámci platných 

právních předpisů. Působnost, kterou obce na svém území vykonávají, se dělí na 

samostatnou a přenesenou působnost. 

Samostatná působnost 

„Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů 

nebo které do samostatné působnosti obce svěří zákon. Obec v samostatné působnosti 

ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními 

zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb 

svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, 

dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního 

rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“ (Zákon č. 128/2000 Sb.) 

Do samostatné působnosti obce lze zařadit např. schvalování programu rozvoje obce, 

schvalování rozpočtu obce, vydávání obecně závazných vyhlášek, rozhodování o 

spolupráci s jinými obcemi, zřizování a rušení městské policie, pořádání kulturních a 

sportovních akcí, atd.  

Přenesená působnost 

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

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

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

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

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

působností je zároveň i obcí s pověřeným obecním úřadem.“ (PROVAZNÍKOVÁ, 

2007) 

Dle rozsahu přenesené působnosti, jakou obce vykonávají, se obce dělí: 

 obce (obce I. stupně), do jejichž rozsahu výkonu přenesení působnosti patří 

např. evidence obyvatel; 
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 obce s pověřeným osobním úřadem (obce II. stupně), do jejichž rozsahu výkonu 

přenesení působnosti patří např. vydávání stavební povolení; 

 obce s rozšířenou působností (obce III. stupně, bývají to větší města s velkým 

správním obvodem), do jejichž rozsahu výkonu přenesení působnosti patří např. 

oprávnění vydávat občanské průkazy a cestovní pasy. (PEKOVÁ A KOL., 

2008) 

Podrobnější dělení obcí dle rozsahu působnosti, které je jim státem svěřeno, je 

zveřejněno na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: 

 obce s matričním úřadem; 

 obce se stavebním úřadem; 

 obce s pověřeným obecním úřadem;  

 obce s rozšířenou působností. (MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ 

REPUBLIKY, 2016) 

 

 

2.1.3 Druhy obcí v České republice 

„Státní správa České republiky užívá model smíšený. Obce a města za stát v rámci 

přenesené působnosti plní i další úkoly. Zejména se jedná o obce s pověřenými 

obecními úřady a obce s rozšířenou působností. Pro tyto obce je prioritní jejich 

samostatná působnost. (PEKOVÁ, 2015) 

Podle zákona o obcích jsou rozeznávány následující druhy obcí: 

 obce, které nejsou městy; 

 města s počtem obyvatel nad 3 000; 

 městyse; 

 statutární města; 

 hlavní město Praha, členěné na městské části. (Zákon č. 128/2000 Sb.) 
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„Obec se může stát městem, má-li alespoň 3 000 obyvatel a schválí-li to na její návrh 

předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.“ (Zákon č. 250/2000 Sb.) 

 

2.1.4 Orgány obce 

 

2.1.4.1 Zastupitelstvo 

Zastupitelstvo obce se skládá ze zastupitelů volených občany v komunálních volbách, 

které se konají každé čtyři roky, tj. doba, po kterou zvolení zastupitelé působí ve své 

funkci. Jsou to zástupci jednotlivých politických stran v obci anebo nezávislí kandidáti. 

Zastupitelstvo má hlavní pravomoc při rozhodování v záležitostech obce v samostatné 

působnosti. Množství zastupitelů v obci se odvíjí od počtu obyvatel obce a velikosti 

územního obvodu. Zasedání zastupitelstva je ze zákona vždy veřejné. (LATEJPKOVÁ, 

2013) 

Tabulka 1:  Počet členů zastupitelstva obce 

Počet obyvatel Počet členů zastupitelstva 

Do 500 5 - 9 

501 - 3 000 7 - 15 

3 001 - 10 000 11 - 25 

10 001 - 50 000 15 - 35 

50 001 - 150 000 25 - 45 

Nad 150 000 35 - 55 

Zdroj: Zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

 

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodování například: 

 „vydávání obecně závazných vyhlášek; 

 schvaluje obecní rozpočet a závěrečný účet obce; 

 ze svých členů volí starostu, místostarostu a radní, popřípadě je odvolává z 

funkce; 

 zřizuje trvalé a dočasné peněžní fondy; 

 schvaluje program rozvoje obce; 
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 zakládá a ruší obecní policii.“ (LATEJPKOVÁ, 2013) 

Rozhoduje také o některých majetkoprávních záležitostech například: 

 „o nabytí, převodu či zástavě nemovitostí, které vlastní obec; 

 o poskytnutí dotace, převzetí dluhu či poskytnutí nebo přijetí úvěru.“ 

(HRABALOVÁ, 2004) 

 

2.1.4.2 Starosta a místostarosta 

Starosta zastupuje obci navenek. Jak je zmíněno výše, je volen z řad zastupitelstva, 

kterému se za provádění své funkce zodpovídá. Zastupuje jej místostarosta, který je 

taktéž volen a zodpovídá se zastupitelstvu. Společně podepisují právní předpisy obce. 

Starosta je uznáván jako statutární orgán a ve své funkci je až do zvolení jeho nástupce. 

Jakožto statutární orgán obce především svolává zastupitelstvo obce, dále připravuje, 

svolává a vede schůze rady obce, a se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje a 

odvolává tajemníka obecního úřadu. (PROVAZNÍKOVÁ, 2007) 

Místostarosta zastupuje starostu v době nepřítomnosti. Starostovi je dále vyhrazeno: 

 „svolávat a řídit zasedání zastupitelstva a rady obce; 

 jmenovat a odvolávat tajemníka obecního úřadu se souhlasem ředitele krajského 

úřadu; 

 zodpovídá za řádné a přesné objednání a přezkoumání hospodaření obce za 

uplynulý rok (auditu); 

 je odpovědný za informování veřejnosti o činnosti obce; 

 plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele zaměstnanců obce.“ (Zákon č. 

128/2000 Sb.) 

 

2.1.4.3 Rada obce 

„Dalším výkonným orgánem je rada obce, která se zodpovídá v rámci své samostatné 

působnosti zastupitelstvu. V přenesené působnosti obce rozhoduje na základě zákona. 

Jednání rady je neveřejné. Pro rozhodnutí musí souhlasit nadpoloviční většina členů 

rady.“ (PROVAZNÍKOVÁ, 2007) 
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Rada obce se zakládá a poté volí v obcích s více než 15 zastupiteli. Může mít nejméně 5 

a nejvíce 11 členů, avšak vždy musí být lichý počet. Radu obce tvoří starosta, 

místostarosta a další členové voleni z řad zastupitelstva. (LATEJPKOVÁ, 2013) 

 

2.1.4.4 Obecní úřad 

„Je výkonným orgánem státní správy v přenesené působnosti a územní samosprávy. V 

čele obecního úřadu vykonává funkci starosta, dále místostarostové, zaměstnanci 

výkonných orgánů obecního úřadu tzn. odborů a oddělení, a tajemník obecního úřadu 

(jen když je tato funkce v obci zřízena).“ (PROVAZNÍKOVÁ, 2007) 

Obecní úřad: 

 „plní úkoly uložené mu zastupitelstvem a radou obce; 

 pomáhá komisím a výborům v jejich činnosti v oblasti samostatné působnosti.“ 

(Zákon č. 128/2000 Sb.) 

Funkce tajemníka obce je zřizována hlavně v obcích s pověřeným obecním úřadem 

nebo s rozšířenou působností, v ostatních obcích se zřizuje dobrovolně. Tajemník je v 

prvních dvou případech zaměstnancem obce. Zodpovídá za plnění úkolů přidělených 

mu obecním zastupitelstvem, starostou nebo radou obce jak v samostatné tak v 

přenesené působnosti. Zúčastňuje se jednání zastupitelstva a rady obce, kde může 

hlasovat. Řídí a kontroluje zaměstnance obecního úřadu. (PEKOVÁ, 2015) 

 

2.1.4.5 Výbory  

Výbory jsou podněcujícími a kontrolními orgány zastupitelstva obce. O počtu výborů 

rozhoduje zastupitelstvo obce. Musí být vždy zřízen. 

 „finanční výbor - kontroluje hospodaření s majetkem obce, finančními 

prostředky v rámci hospodaření obce a plní další úkoly, kterými jej pověří 

zastupitelstvo; 

 kontrolní výbor - kontroluje dodržování právních předpisů a plnění usnesení 

zastupitelstva a rady obce. „ (PEKOVÁ, 2015) 
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2.1.4.6 Komise 

 „jsou podněcujícími a poradními orgány obecní rady. Mohou předkládat návrhy 

a náměty v rámci samostatné působnosti obce.  

 výkonnými orgány v přenesené působnosti obce na svěřeném úseku činnosti, na 

tomto úseku jsou odpovědny starostovi.“ (PEKOVÁ, 2015) 

 

2.1.5 Práva a povinnosti obce 

Každá obec má svá práva a povinnosti a mezi tyto patří: 

 „rozšiřovat vlastní majetek, zajistit jeho efektivní využívání;  

 zajistit ochranu krajiny a jednotlivých složek životního prostředí na svém území; 

 spolupracovat se státem, hájit zájmy a preference svých obyvatel a případně i 

podnikatelských subjektů; 

 při financování potřeb respektovat požadavek maximální hospodárnosti, 

efektivnosti a zároveň vytvářet podmínky pro sociálně ekonomický rozvoj svého 

území; 

 nepřímými metodami koordinovat činnost ekonomických subjektů na svém území 

v souladu s veřejným zájmem a preferencemi svého území, regionu;  

 rozvíjet potřebné vztahy s jinými obcemi, na regionální úrovni s jinými regiony 

(např. sdružování obcí apod.), s jinými subjekty, se státem; 

 zabezpečovat veřejné statky pro své občany, ať už prostřednictvím svých 

neziskových organizací (např. organizačních složek, příspěvkových organizací), 

tak i jinými způsoby, např. veřejnou zakázkou.“ (PEKOVÁ, 2015) 

 

2.1.6 Hospodaření obce 

Hospodaření každé obce je determinováno množstvím a strukturou majetku a 

způsobem, jakým s ním obec hospodaří. Majetek obce můžeme klasifikovat na tři druhy 

z pohledu jeho funkce: 

 majetek sloužící k výkonu veřejné správy;  

 majetek sloužící k veřejným účelům; 

 majetek sloužící k hospodářské činnosti obce.  
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Majetek zabezpečující úkoly samosprávy je používán na uspokojení potřeb samosprávy 

a činnosti jejích orgánů. Majetek určený k veřejným účelům (kulturní zařízení, 

sportovní hřiště, parky, komunikace, parkoviště) je nejrozsáhlejší. (REKTOŘÍK, 2002) 

Obecní majetek tvoří zejména hmotný a nehmotný majetek. 

 

2.1.6.1 Hmotný majetek 

Do obecního hmotného majetku patří: 

 „nemovitosti (komunikace, pozemky, budovy); 

 movité věci (zařízení budov, stroje, přístroje apod.).“  (PEKOVÁ, 2015) 

 

2.1.6.2 Nehmotný majetek 

Do obecního nehmotného majetku patří: 

 „majetková práva a pohledávky; 

 peněžní prostředky (hotovost a vklady na účtech u peněžního ústavu); 

 cenné papíry, včetně krátkodobých (šeky, směnky aj.); 

 případně i nehmotná aktiva (ocenitelná práva, software apod.).“ (PEKOVÁ, 

2015) 

 

2.2 Rozpočtová soustava 

Rozpočtovou soustavu vnímáme jako soustavu veřejných rozpočtů a institucí, která 

zabezpečuje tvorbu, rozdělování užívání a kontrolu jednotlivých toků finančních 

prostředků v rámci soustavy. Rozpočty v České Republice se dělí na soustavy veřejných 

rozpočtů a soustavy mimorozpočtových fondů. (HAMERNÍKOVÁ, MAAYTOVÁ, 

2010) 

„Soustava veřejných rozpočtů zahrnuje:  

 státní rozpočet;  

 rozpočty územně samosprávných celků (krajů a obcí);  

 rozpočty příspěvkových organizací; 

 rozpočty organizačních složek;  
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 rozpočty regionálních rad.  

Soustava mimorozpočtových fondů zahrnuje:  

 státní účelové fondy;  

 a mimorozpočtové fondy územně samosprávných celků a svazků obcí.“ 

(NAHODIL, 2009) 

 

2.2.1 Rozpočtové zásady 

Rozpočtová soustava je velmi rozsáhlá a členitá, tzv. rozpočtové zásady se starají o 

jednotnost rozpočtové soustavy. Zásady jsou pro všechny rozpočty stejné. Řeší hlavně 

postup jejich navrhování, schvalování a kontroly. Při porušení pravidel jsou sankce 

upravovány zákonnými normami. (LATEJPKOVÁ, 2013) 

 

 

Mezi rozpočtové zásady patří:  

 Zásada úplnosti - má obsahovat všechny operace vlády a centrálních institucí, 

všechny příjmy a výdaje musí být v celých částkách. Tato zásada zabraňuje 

oslabování rozpočtu existencí mimorozpočtových fondů. 

 Zásada jednotnosti - všechny příjmy a výdaje jsou zachyceny v jediném 

dokumentu. Díky tomu jsou procesy a toky prostředků v rozpočtové soustavě 

transparentní. 

 Zásada reálnosti a pravdivosti - rozpočet má být sestaven na základě rozboru 

reálných ekonomických procesů a realistického odhadu vývoje situace a tím 

omezit nutnost potřebu různých rozpočtových přesunů. Provádět přesuny je 

možné jen v podle stanovených podmínek na základě zákonného zmocnění. 

 Zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtů - každoroční 

sestavování umožňuje lepší přehled o příjmech a výdajích státu. Prostředky je 

možné využívat jen v kalendářním roce, pro který je rozpočet schválený. 

 Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů- vyžaduje aby byl rozpočet vyrovnaný 

v delším čase. Postupně se od ní upouští a více se v rozpočtové politice začíná 

uplatňovat zásada schodkovosti rozpočtu.  
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 Zásada efektivnosti a hospodárnosti - stanovuje co nejekonomičtější použití 

finančních prostředků při tvorbě rozpočtů. Organizace je povinna dbát aby 

dosahovala maximálních příjmů. 

 Zásada přednosti výdajů před příjmy - výdaje se používají k ekonomickému 

růstu a příjmy ke stabilizaci ekonomiky. (HAMERNÍKOVÁ, MAAYTOVÁ, 

2010) 

 Zásada publicity - všechny rozpočty musejí být veřejné a jsou schvalovány 

zastupitelskými orgány. 

 Zásada přehlednosti - zajišťuje logické seřazení příjmů a výdajů. (NAHODIL, 

2009) 

 Povinný přezkum hospodaření a účetní audit. 

 

2.2.2 Funkce rozpočtu 

„Rozpočty jsou definovány třemi hlavními funkcemi: alokační, stabilizační a 

redistribuční. Tyto funkce jsou důležité, hlavně alokační, která je nejdůležitější a 

nejstarší funkcí územní samosprávy. Různé potřeby jsou financovány z územního 

rozpočtu. Redistribuční funkce přerozděluje příjmy státního rozpočtu do krajských či 

obecních rozpočtů. Tímto způsobem stát nebo kraj ovlivňuje rovnoměrný ekonomický 

vývoj svého území. Stabilizační funkce ovlivňuje ekonomické veličiny (zaměstnanost, 

inflaci, hospodářský růst aj.) použitím fiskální politiky a tak zlepšuje růst ekonomického 

potenciálu.“  (HAMERNÍKOVÁ, MAAYTOVÁ, 2010) 

 

2.3 Obecní rozpočet 

„Obecní rozpočet je plán, kterým se řídí financování činnosti obce a jejích orgánů. 

Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Při zpracování ročního rozpočtu se 

vychází z rozpočtového výhledu obce. Rozpočet se sestavuje hlavně vyrovnaný. Může 

být ale schválen i jako přebytkový, pakliže část příjmů z daného roku jsou určeny k 

využití až v příštích letech, nebo pokud jsou určeny ke splácení úvěrů z předchozích let. 

Rozpočet může být schválen jako schodkový jen za zákonem daných pravidel např. 

když je schodek možné uhradit výnosem z prodeje vlastních dluhopisů nebo finančními 

prostředky minulých let.“ (LATEJPKOVÁ, 2013) 
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2.3.1 Rozpočtový proces 

„Rozpočtový proces obvykle trvá 1,5 - 2 roky na rozdíl od rozpočtového období, které 

trvá vždy jen jeden kalendářní rok. Jedná se o souhrn činností nezbytných k řízení 

obecního hospodaření v rozpočtovém období.“ (KADEŘÁBKOVÁ, PEKOVÁ, 2012) 

Výkonný orgán, nejběžněji finanční výbor, sestavuje návrh rozpočtu a vytváří podklady 

pro tvorbu rozpočtu. O hotovém rozpočtu se jedná ve finančním výboru a radě obce a 

jejich připomínky jsou zohledněny v návrhu rozpočtu. Zastupitelstvo je jediný orgán 

schvalující rozpočet. Schválený rozpočet musí být úplný, pravdivý a hlavně reálný, z 

důvodu potřeby provést kontrolu plnění rozpočtu a jeho zhodnocení v průběhu roku. 

Přehled o skutečném plnění rozpočtu a závěrečný účet sestavuje finanční výbor a rada 

obce. Obec je povinná nechat přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok krajským 

úřadem, nebo auditorem. Tuto skutečnost však musí oznámit krajskému úřadu. 

Výsledná zpráva o přezkoumání hospodaření je součástí jednání o závěrečném účtu. 

(PROVAZNÍKOVÁ, 2007) 

Obrázek 1: Fáze rozpočtového procesu 

 

Zpracování: vlastní 

 „Kromě schváleného návrhu rozpočtu obce je z pohledu této práce velmi důležitý 

závěrečný účet. Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, § 17, je obcí vymezen obsah a náležitosti závěrečného účtu. V závěrečném 

účtu, který je vždy zpracováván po skončení kalendářního roku, jsou uvedeny údaje 
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obsahující hospodaření s příjmy a výdaji obce. Návrh závěrečného účtu musí být 

uveřejněn nejméně 15 dní před a po celou tuhle dobu než bude projednáván v 

zastupitelstvu obce.“ (HRABALOVÁ, 2004) 

 

 

Závěrečný účet obce obsahuje:  

 „údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové 

skladby;  

 údaje o finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů;  

 vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, 

státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům;  

 zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho 

projednávání v orgánech územního samosprávného celku.“ (Zákon 250/2000 

Sb.) 

 

2.3.2 Struktura příjmů a výdajů v obecním rozpočtu 

 

2.3.2.1 Příjmy 

 „Nedaňové příjmy - hlavními nedaňovými příjmy obcí jsou z vlastní činnosti. 

Dalšími významnými nedaňovými příjmy jsou příjmy z úroků a přijaté sankční 

platby.  

 Daňové příjmy - daň z nemovitostí, daň z příjmů právnických osob, daň z 

příjmů fyzických osob, a DPH jsou příjmy, u nichž 100% částky je příjem obce. 

Výše těchto příjmů se odvíjí od počtu obyvatel žijících v obci a velikostního 

koeficientu obce, který je přiřazen každé velikostní kategorii. Větší obce jsou 

zvýhodněny. Daňové příjmy obsahují také správní, místní a další poplatky. 

Tvoří zhruba 50% příjmů do obecního rozpočtu.“  (HRABALOVÁ, 2004) 
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Tabulka 2:  Koeficienty u daně z nemovitosti podle velikosti obce 

Velikost obce Koeficient 

Do 1 000 obyvatel 1,0 

1 000 až 6 000 obyvatel 1,4 

6 000 až 10 000 obyvatel 1,6 

10 000 až 25 000 obyvatel 2,0 

25 000 až 50 000 obyvatel 2,5 

Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských 

lázních a Poděbradech 

3,5 

V Praze 4,5 

Zdroj: Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění. 

 

 Přijaté dotace - dotace do rozpočtů obcí je součást přerozdělovacích procesů 

uvnitř obecních rozpočtů. Dotace lze dělit podle různých hledisek: 

o Běžné - financují běžný provoz, jsou účelové i neúčelové. 

o Kapitálové - jsou vždy účelové a užívají se ke krytí výdajů konkrétních 

investic. 

o Účelové - nesmí být uplatněny na jiné potřeby, než pro které byly přijaty. 

o Neúčelové - balancují a zmírňují rozdíly mezi oblastmi. Obce mají větší 

možnost v rozhodování, kde dotace uplatní. (HRABALOVÁ, 2004) 

 Kapitálové příjmy - slouží k pokrytí kapitálových potřeb. Jsou to jednorázové 

neopakující se příjmy, které přesahují 12 měsíční rozpočtové období. Jedná se o 

přebytek běžného rozpočtu, příjmy z prodeje obecního dlouhodobého majetku, 

půjčky a úvěry a přijaté peněžní dary a příspěvky na pořízení majetku. 

(HRABALOVÁ, 2004) 

 

2.3.2.2 Výdaje 

Hrazené výdaje z rozpočtu obce se dělí na: 

 „Výdaje: 

- spojené s vykonáváním státní správy, ke které je obec zákonem pověřena; 
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- výdaje na činnost obce v její samostatné působnosti, především spojené s 

péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj; 

- výdaje na emisi vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležících 

jejich vlastníkům; 

- úhrada úroků z úvěrů a půjček; 

 Závazky: 

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

ze smluvních vztahů vlastních organizací, pakliže s nimi souhlasila; 

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

včetně příspěvků na společnou činnost.“ (Zákon 250/2000 Sb.) 

Výdaje z obecního rozpočtu dělíme na běžné a kapitálové: 

 „Běžné (neinvestiční) - financují se z nich běžné, pravidelně opakující se 

potřeby v rozpočtovém období. Jsou to tzv. provozní výdaje. Užívají se k 

pokrytí nákladů na platy a pojistné zaměstnanců, nákup vody, energie, paliv, 

materiálu a služeb. 

 Kapitálové (investiční) - financují dlouhodobé, neopakující se, převážně 

investiční potřeby obce, které přesahují hranice rozpočtového období. Většinou 

bývají jednorázové. Často souvisejí se splácením půjček poskytovaných na 

financování investic obce.“ (PROVAZNÍKOVÁ, 2007) 

Dále výdaje obce členíme: 

 Nevratné výdaje 

 Návratné výdaje  

- výdaje související s finančním investováním (terminované účty apod.) 

- návratné poskytované půjčky (většinou bezúročné) v rámci rozpočtové 

soustavy  

Největší podíl na výdajích v rozpočtu mají nenávratné výdaje, kterými se financuje 

netržní činnost obce. (PEKOVÁ, 2015) 
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2.3.3 Finanční analýza hospodaření obce 

Za účelem finanční analýzy hospodaření obce je často počítán ukazatel platební 

schopnosti – likvidita, a ukazatel zadluženosti - ukazatel věřitelského rizika a hodnoty 

koeficientu samofinancování. Tyto analýzy jsou rovněž využity v analytické části práce, 

proto se jim budu více věnovat.  

Ukazatel platební schopnosti - likvidita 

„Likvidita vyjadřuje míru obtížnosti přeměny majetku do hotovostní formy. Je obecnou 

charakteristikou majetku. V závislosti na míře obtížnosti jednotlivých složek aktiv 

přeměnit se na likvidní (peněžní) prostředky se rozlišuje likvidita běžná, pohotová a 

hotovostní.“ (FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY, 2016) 

 „Běžná likvidita říká, kolika korunami z našich celkových oběžných aktiv je 

pokryta 1 Kč našich krátkodobých závazků, neboli kolikrát jsme schopni uspokojit 

naše věřitele, kdybychom v určitém momentě přeměnili tato oběžná aktiva na 

hotovost. Počítá se: oběžná aktiva/ krátkodobé závazky + běžné bankovní úvěry. 

Doporučená hodnota se stanovuje od 1.“ (FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY, 2016) 

 

 „Pohotová likvidita je "očištěna" o ne zrovna příliš likvidní položku - zásoby. Jinak 

řečeno, kolika korunami našich pohledávek a hotovosti (pokladna či bankovní účet) 

je pokryta 1 Kč našich krátkodobých závazků. Počítá se: oběžná aktiva – zásoby / 

krátkodobé závazky. Doporučená hodnota je v rozmezí 0,7 - 1,2.“ (FINANČNÍ 

ANALÝZA FIRMY, 2016) 

 

 „Okamžitá likvidita je právem považována za nejpřísnější likvidní ukazatel, neboť 

nám udává schopnost zaplatit své krátkodobé závazky "ihned" - tedy pomocí 

hotovosti, peněz na bankovních účtech, šeky či krátkodobými cennými papíry. 

Počítá se: finanční majetek + krátkodobé pohledávky + ostatní aktiva / krátkodobé 

závazky. Doporučeně se má hodnota pohybovat kolem 0,2.“ (FINANČNÍ 

ANALÝZA FIRMY, 2016) 
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Ukazatel zadluženosti 

„Přináší informace týkající se úvěrového zatížení firmy. To je jistě do určité míry 

žádoucí, ale nesmí to firmu zatěžovat příliš vysokými finančními náklady.“ 

(FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY, 2016)  

 „Ukazatel věřitelského rizika říká, že čím je vyšší, tím je podnik více 

zadlužen a také tím je i vyšší věřitelské riziko. Nutno posuzovat v souvislosti s 

celkovou výnosností. Počítá se: dlouhodobé závazky + krátkodobé závazky + 

bankovní úvěry a výpomoci / celková aktiva.“ (FINANČNÍ ANALÝZA 

FIRMY, 2016) 

 

 „Hodnoty koeficientu samofinancování je opakem k celkové zadluženosti 

jejich součet = 100%). Udává, do jaké míry je firma schopna pokrýt své potřeby 

z vlastních zdrojů. Je vyjádřením finanční stability a samostatnosti firmy. Počítá 

se: vlastní jmění / celková aktiva * 100[%].“ (FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY, 

2016) 

Volby konkrétních metod finanční analýzy jsou brány čistě z odborné literatury 

pojednávající o obcích - zde bylo vymezeno několik klíčových kritérií a v práci byly 

zvoleny konkrétní ekonomické ukazatelé na základě selekce - tu jsem provedl s 

ohledem na dostupnost informací o hospodaření. Zde se nabízí také analýza dluhové 

služby, ale u zkoumané obce bylo příliš zřejmé, jak by dluhová služba dopadla a bylo 

by to bezpředmětné. 

  

2.3.4 Struktura rozpočtu obcí v České republice 

V Tabulce č. 3 předkládám standardní podobu struktury rozpočtu obcí, které se 

nacházejí na území České republiky, a poté již přecházím k analytické části práce, kde 

budu poznatky z teoretické části uplatňovat.  
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Tabulka 3:  Schéma běžného s kapitálového rozpočtu obcí v České republice 

Příjmy Výdaje 

Daňové 

Svěřené daně 

Sdílené daně 

Místní a regionální daně 

Správní poplatky 

Všeobecné veřejné služby (veřejná správa 

apod.) 

Veřejný pořádek (policie, hasiči apod.) 

Vzdělání 

Péče o zdraví (veřejné zdravotnictví atd.) 

Bydlení 

Komunální služby 

Na podnikání 

Ostatní běžné výdaje (nahodilé, placené 

pokuty apod.) 

Placené úroky 

Běžné dotace jiným rozpočtům 

Nedaňové 

Uživatelské poplatky za služby 

Příjmy z pronájmu majetku 

Příjmy od vlastních neziskových organizací 

Zisk z podnikání 

Ostatní 

Přijaté transfery 

Běžné dotace ze státního rozpočtu 

Běžné dotace ze státních fondů 

Od územních rozpočtů 

Ostatní běžné příjmy (nahodilé, přijaté dary, 

sankce, apod.) 

Saldo - přebytek Saldo - schodek 

 

Příjmy Výdaje 

Kapitálové příjmy 

Z prodeje majetku 

Kapitálové přijaté dotace z rozpočtové soustavy 

Příjmy z půjček apod. 

Příjmy z emise vlastních obligací 

Přebytek běžného rozpočtu 

Dary na investice apod. 

Kapitálové výdaje 

Na investice 

Kapitálové dotace jiným rozpočtům 

Na nákup obligací, akcií 

Poskytované střednědobé a dlouhodobé 

půjčky 

Splátky dříve přijatých půjček 

Krytí deficitu běžného rozpočtu 

Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, SEDLÁČKOVÁ 2009 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

V analytické části představím studovanou obec, kterou jsou Holasice, uvedu základní 

geografické a demografické údaje a budu se věnovat krátce její historii. Dále provedu 

podrobnou analýzu příjmů a výdajů v rozpočtu obce Holasice v letech 2012 až 2015. 

V poslední podkapitole provedu finanční analýzu na základě dvou vybraných ukazatelů, 

kterými jsou ukazatelé platební schopnosti a ukazatelé zadluženosti. 

 

3.1 Charakteristika obce Holasice 

Obec Holasice se nachází v Jihomoravském kraji, respektive v oblasti Brno – venkov. 

Pro Holasice je obcí s pověřeným obecním úřadem i obcí s rozšířenou působností obec 

Židlochovice. Následuje mapa, která přesně ukazuje polohu Holasic vzhledem 

k nejbližším dále zmiňovaným orientačním bodům.  

 

Obrázek 2: Mapa obce Holasice 

 

Zdroj: OBEC HOLASICE, 2016. Upraveno. 
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„Obec Holasice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. 

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.“ (OBEC HOLASICE, 2016) 

Celková katastrální plocha Holasic je 353 hektarů a k 1. lednu 2015 v obci žilo 1.097 

obyvatel, z toho 567 mužů a 530 žen. Nejvíce jsou zastoupeni muži ve věku 15 – 59 let 

(358) a o něco méně je v této věkové kategorii žen (312). Celkově došlo, v roce 2014, 

k nepatrnému přírůstku obyvatelstva především díky migraci. Obec eviduje celkově 38 

dosažitelných uchazečů o práci, shodně 19 mužů a 19 žen. V ohledu technické 

vybavenosti obec Holasice disponuje veřejným vodovodem, kanalizací, ČOV, 

plynofikací a má též sbor dobrovolných hasičů. Obec nemá vlastní poštu a příslušná 

pošta je v Rajhradě. Obec disponuje vlastní veřejnou knihovnou, mateřskou školou a 

základní školou do 5. ročníku. (REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SERVIS, 2016) 

 

3.1.1 Znak a prapor obce Holasice 

Znak obce Holasice má v bílo-červeně polceném štítě oboustranně zkrácené vlnité 

břevno opačných barev ve štítu se sedmi vlnami, které má znázorňovat staré 

meandrující koryto Svratky a současně také zvlněný katastr. Vedle toho sedm vln 

reprezentuje 7 obecních částí, kterými jsou Kopečky, Donbas, Žlíbek, Dědina, 

Charvátsko, Zahrádky, Familie. Znak má ideový význam, který spočívá ve využití 

slovanských barev poukazující na pravděpodobný vznik názvu obce, který jí údajně dal 

slovanský kmen Holasiců. Zkrácené břevno má potom vyvolat dojem neznámého 

počátku a konce historie obce. Znak je znázorněn na následujícím obrázku: 

Obrázek 3: Znak obce Holasice 

 

Zdroj: OBEC HOLASICE, 2016. 
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Prapor obce Holasice tvoří dva vodorovné pruhy, jeden bílý a druhý červený a dále 

půlkruhové pole opačných barev o poloměru, který je roven polovině šířky listu. Prapor 

má ideový význam, který vyplývá z nejstarší historie trvale osídleného území, 

respektive z podzemních chodeb a místností, které sloužily obyvatelům jako úkryt. 

Prapor má vyvolat dojem, že se jedná o znázornění podzemí. Jeho přesná podoba se 

nachází na následujícím obrázku: 

Obrázek 4: Prapor obce Holasice 

 

Zdroj: OBEC HOLASICE, 2016. 

 

V souvislosti se znakem a praporem jsem již zmínil určité historické souvislosti, které 

nyní ozřejmím. 

 

3.1.2 Historický vývoj obce Holasice 

Prvopočátky Holasic se patrně pojí k dříve existujícímu rajhradskému klášteru 

Benediktinů, který byl založen z vůle knížete Břetislava I. roku 1048 na místě starého 

hradiště. Holasice byly na základě archeologických nálezů zjevně osídleny již ve starší 

době bronzové, čili v období 1800 – 1400 let před Kristem. Název obce má patrně 

souvislost se slovanským kmenem Holasiců, kteří v období osidlování osídlili též 

Opavsko a Jičínsko, na základě čehož je možné uvažovat o značném stáří vsi Holasice. 

Na základě neprokázaných zápisů kronikáře by celkem 7 holasických staveb mělo 

vzniknout v letech 1200 až 1250, tedy za vlády krále Přemysla Otakara I, případně jeho 

syna Václava I. První prokázaná písemná zmínka o Holasicích je v listině probošty 

Mikuláše z roku 1349. Jako jeho tehdejší probošt údajně získal zmiňovaný klášter 

Benediktinů a dále získal pole v Holasicích a právě od té doby byly Holasice 

považovány za poddanskou ves k panství rajhradského kláštera. (OBEC HOLASICE, 

2016) 
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Zkratkou mezi sousedními vesnicemi, kterými jsou Holasice a Rajhrad je odvěká lesní 

cesta s lávkou přes Svratku, ovšem v roce 1916 byl tento les vykácen a stalo se z něj 

pole. Při socialistických reformách v roce 1968 byla cesta zorána a stromořadí, které jí 

původně lemovalo, bylo vykáceno. Původní trasa byla obnovena po Sametové revoluci, 

tedy v roce 1992 a v současnosti je z ní pěšinka s obnoveným stromořadím a opravenou 

lávkou přes řeku. (OBEC HOLASICE, 2016) 

Pro Holasice jsou typické tzv. lochy, respektive rozsáhlé podzemní úkryty, které 

sloužily jako úkryt v období opakujících se tatarských nájezdů v polovině 13. století. 

Místní obyvatelé je poté využívali též během třicetileté války a během napoleonských 

tažení na Moravě. Dochované lochy posloužily též v období druhé světové války roku 

1945, zejména při frontových bojích. Právě Holasice jsou místem, kde Rudá armáda 

narazila na tvrdý odpor Němců a ten odolával dokonce po dobu několika dní, 

výsledkem byla bojem zcela zničená obec, která si díky tomu vysloužila přezdívku malý 

Stalingrad. (OBEC HOLASICE, 2016) 

Období posledních let pro Holasice znamená prudký rozvoj. Vyrůstá zde množství 

rodinných domů a svou podnikatelskou činnost v nich provozují významné společnosti. 

Kulturní a společenský život je naplňován řadou aktivit, mezi které například patří 

hodové zábavy, oslavy osvobození za tradiční účasti vojenských historických spolků, 

divadelní představení, pyžamové a maškarní bály, hasičské dny, dny dětí, mikulášské 

besídky atd. (OBEC HOLASICE, 2016) 

 

3.1.3 Samospráva obce Holasice 

Samosprávu Holasovic provádí místní obecní úřad v čele se starostkou obce Mgr. 

Lenkou Ungrovou a místostarostou Ing. Romanem Kosteleckým. Obecní úřad má pro 

veřejnost určené úřední hodiny, a sice každé pondělí a středu od 7 do 17 hodin. Na 

obecním úřadě jsou občanům obce poskytovány informace různého charakteru. Níže 

jsou uvedeny kontaktní údaje obecního úřadu (OBEC HOLASICE, 2016): 

Název organizace:   Obecní úřad Holasice 

Sídlo:     Václavská 29, 664 61 Holasice 

IČ:     00488143 

Telefon:    547 229 362 
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E-mail:     starosta@holasice.cz 

Oficiální webové stránky obce:  http://www.holasice.cz 

 

3.1.4 Struktura obce Holasice 

 

3.1.4.1 Obecní úřad 

V Holasicích obecní úřad tvoří starostka, místostarosta, samostatná referentka na úseku 

hospodářském a samostatná referentka na úseku správním a úseku sociálních činností. 

Obec nemá zřízenou funkci tajemníka obecního úřadu a jeho úkoly plní dle § 110 odst. 

3 zákona o obcích starostka obce. (OBEC HOLASICE, 2016) 

 

3.1.4.2 Zastupitelstvo 

V zastupitelstvu obce Holasice je celkem 9 zastupitelů, včetně starostky a místostarosty. 

Zastupitelstvo obce zřídilo 2 kontrolní výbory, první z nich je kontrolní výbor, který má 

předsedkyni a 2 členy a druhý je finanční výbor, který má taktéž předsedkyni a 2 členy. 

Obec Holasice má dále zřízeny 3 komise, komisi pro životní prostředí a rozvoj obce, 

která má předsedu a 4 členy. Druhou je komise školská a sociálně-kulturní, ta má 

předsedkyni a 3 členy komise. A třetí je komise veřejného pořádku, která má pouze 

předsedkyni. (OBEC HOLASICE, 2016) 

Studovaná obce byla v základní rovině představena a nyní v práci přejdu k analýze 

jejího hospodaření. Jako první provedu analýzu jejího hospodaření, k čemuž mi budou 

sloužit rozpočty obce, závěrečné účty a interní materiály, které mi poskytla paní 

starostka a účetní obce. Analýza je provedena pro vybrané období, kterým je rok 2012 

až 2015.  

 

3.2 Interview se starostkou obce 

Abych získal základní přehled o hospodaření obce, provedl jsem strukturovaný 

rozhovor (interview) se starostkou obce Mgr. Lenkou Ungrovou, která mi poskytla 

ekonomické informace a vyjádřila svůj názor na hospodaření studované obce Holasice. 

Vzor, podle kterého jsem realizoval strukturovaný rozhovor, se nachází v příloze 1. 



34 

 

Předpokládám, že tato část práce poskytne obraz o hospodaření obce ve všeobecném 

smyslu.  

 

Strukturovaný rozhovor jsem si rozdělil na tři části. V první části jsem pokládal takové 

otázky, jejichž odpovědi by doplnily nezbytně nutné informace k realizaci sekundární 

analýzy hospodaření obce Holasice v letech 2012 – 2015, která následuje bezprostředně 

po této kapitole, a odpovědi na tyto otázky budou zpracovány v jejím rámci. 

Ve druhé části strukturovaného dotazníku jsem se dotazoval na majetek a závazky obce, 

kdy odpovědi mají sloužit jako podklad k realizované finanční analýze, která je v této 

práci provedena v podkapitole 3.4. 

V poslední části strukturovaného rozhovoru jsem zjišťoval osobní názor starostky na 

hospodaření obce, kritické oblasti a návrhy ke zlepšení. Přepis interview se starostkou 

obce je obsažen v Příloze č. 2. 

 

3.3 Analýza hospodaření obce Holasice v letech 2012 – 2015  

V této části bakalářské práce provedu analýzu příjmů a výdajů v rozpočtech obce 

Holasice v letech 2012 až 2015. Abych získal přehled o hospodaření obce, provedl jsem 

analýzu dokumentů obce, které jsou volně dostupné pro veřejnost. Především se jedná o 

schválené rozpočty pro roky 2012, 2013, 2014 a 2015 a dále závěrečné účty pro roky 

2012, 2013 a 2014 – zde jsem identifikoval absenci závěrečného účtu pro rok 2015. 

Pokoušel jsem se získat závěrečný účet prostřednictvím strukturovaného rozhovoru 

s paní starostkou Mgr. Lenkou Ungrovou, ale ten ještě není zpracovaný a projednaný 

zastupitelstvem obce. Zákon ukládá projednání a schválení závěrečného účtu do 30. 

června následujícího roku a teprve tehdy bude závěrečný účet k dispozici.  

Ze strukturovaného rozhovoru jsem dále zjistil, že v současné době má obec Holasice 

k dispozici asi 15 milionů Korun volných finančních prostředků, respektive úsporu. A 

v současné době obec nemá žádné dluhy. 

Volba konkrétních metod finanční analýzy byla brána čistě z odborné literatury 

pojednávající o municipalitách - zde bylo vymezeno několik klíčových kritérií a v práci 
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byly zvoleny konkrétní ekonomické ukazatelé na základě selekce - tu jsem provedl s 

ohledem na dostupnost informací o hospodaření. Nabízí se (zvláště u obcí, kde je to 

regulováno zákonem) také analýza dluhové služby, ale u zkoumané obce bylo příliš 

zřejmé, jak by dluhová služba dopadla a bylo by to bezpředmětné. 

Předpokládám, že následující část práce poskytne obraz o hospodaření obce ve smyslu 

plnění schváleného rozpočtu. 

 

3.3.1 Analýza rozpočtu a jeho plnění obce Holasice v letech 2012 – 2015  

Schvalování rozpočtu v obci Holasice probíhá tak, že starostka ve spolupráci s účetní 

obce provede návrh rozpočtu, který následně projednává a schvaluje zastupitelstvo 

obce, přičemž i občanům obce, přítomným na jednání zastupitelstva obce, je dán prostor 

pro vyjádření se k návrhu rozpočtu obce. 

Jako první v této části práce zhodnotím schválené rozpočty, které následně porovnám s 

dostupnými závěrečnými účty ve zvolené časové řadě. Následující tabulka předkládá 

schválené rozpočty ve vybraných letech:  

Tabulka 4: Schválené rozpočty obce Holasice 2012 – 2015 (v tis. Kč) 

 2012 2013 2014 2015 

Rozpočtové příjmy 8.500 9.764,2 10.762,1 11.556 

Rozpočtové výdaje 8.086 9.764,2 10.762,1 11.556 

Rozpočet přebytkový vyrovnaný  vyrovnaný vyrovnaný 

Zdroj: vlastní zpracování podle rozpočtů obce 2012 – 2015 

 

Obec Holasice ve studované časové řadě převážně schválila vyrovnaný rozpočet, pouze 

v prvním studovaném roce (2012) byl rozpočet přebytkový, a sice o 414 tis. Kč. Dále 

následuje přehled ze závěrečných účtů ve studovaných letech, respektive reálné plnění 

rozpočtu.  

Schválený rozpočet obce je nutné považovat za finanční plán, který je zdrojem 

předobrazu hospodaření obce v daném roce. Nelze očekávat, že bude schválený 

rozpočet naplněn, protože v průběhu roku může dojít k neočekávaným událostem, které 

si žádají neočekávané výdaje, nebo naopak může obec mít mimořádné příjmy. 
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V každém případě v průběhu roku dochází k odlišení skutečných příjmů a výdajů od 

těch schválených v rozpočtu. V následující tabulce jsou uvedeny reálné příjmy a výdaje 

obce Holasice v letech 2012 až 2014, rok 2015 jak jsem již uvedl, není k dispozici. 

 

 

Tabulka 5: Závěrečné účty obce Holasice 2012 – 2015 (v tis. Kč) 

 2012 2013 2014 2015 

Rozpočtové příjmy 10.119 11.600 15.994 X 

Rozpočtové výdaje 8.571 9.460 13.769 X 

Rozpočet přebytkový přebytkový přebytkový X 

X - informace dostupné po 30. 6. 2016 

Zdroj: vlastní zpracování podle závěrečných účtů obce Holasice 2012 – 2014  

 

Jak je na první pohled zřejmé, v obou tabulkách jsou značné odlišnosti, což znamená, že 

se reálné příjmy a výdaje podstatně liší od těch schválených. V následujících tabulkách 

předkládám přehledy míry plnění rozpočtu a lze z nich odvodit, zda byly schválené 

rozpočty podhodnocené či nadhodnocené. Jinými slovy je provedena komparace 

schválených rozpočtů a závěrečných účtů, kdy výstup poskytne informaci o tom, jak se 

obci dařilo dodržet plánovaný rozpočet. 

 

Tabulka 6: Plnění rozpočtových příjmů obce Holasice 2012 – 2015 (v tis. Kč) 

Rok Předpokládané Skutečné % plnění rozpočtu 

2012 8.500 10.119 119 % 

2013 9.764,2 11.600 118,8 % 

2014 10.762,1 15.994 148,6 % 

2015 11.556 X X 

X - informace dostupné po 30. 6. 2016 

Zdroj: vlastní zpracování na základě tabulky 4 a 5 

 

Jak je vidět obec Holasice má tendenci podhodnocovat příjmy, což je z pohledu 

ekonomického rizika lepší varianta než-li, kdyby je nadhodnocovala. V prvním roce – 

2012 byly reálné příjmy nad těmi schválenými podhodnoceny o 1.619 tis. Korun. Ve 
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druhém roce – 2013 byly reálné příjmy podhodnoceny o 1.835,8 tis. Korun. Ve třetím 

roce – 2014 byly reálné příjmy podhodnoceny o 5.226,9 tis. Korun. V posledním 

studovaném roce – 2015 budou údaje dostupné až po 30. červnu 2016. 

V prvních dvou studovaných letech, tedy 2012 a 2013 je plnění rozpočtových příjmů 

velmi podobné a pohybuje se okolo 119 %. Ve třetím studovaném roce – 2014 již byly 

příjmy podhodnoceny téměř o 50 %, míra plnění rozpočtových příjmů je tedy 149 %. 

V posledním studovaném roce – 2015 budou údaje dostupné až po 30. červnu 2016. 

Pro lepší názornost následuje grafické znázornění poměru rozpočtových a skutečných 

příjmů ve studovaných letech za pomoci sloupcového skupinového grafu: 

 

Graf 1: Rozpočtové a skutečné příjmy obce Holasice 2012 – 2015 (v tis. Kč) 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě tabulky 6 

 

Následuje zhodnocení plnění rozpočtových výdajů, které je provedeno na stejném 

principu jako výše uvedené zhodnocení plnění příjmů.  
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Tabulka 7: Plnění rozpočtových výdajů obce Holasice 2012 – 2015 (v tis. Kč) 

Rok Předpokládané Skutečné % plnění rozpočtu 

2012 8.086 8.571 106 % 

2013 9.764,2 9.460 96,9 % 

2014 10.762,1 13.769 128 % 

2015 11.556 X X 

X - informace dostupné po 30. 6. 2016 

Zdroj: vlastní zpracování na základě tabulky 4 a 5 

 

Jak je vidět obec Holasice má tendenci podhodnocovat také výdaje, což je z pohledu 

ekonomického rizika nebezpečné. Pouze ve druhém studovaném roce 2013 byly 

skutečné výdaje nadhodnoceny a to o 304,2 tis. Korun. V prvním roce – 2012 byly 

výdaje podhodnoceny o 486 tis. Korun. Ve třetím studovaném roce – 2014 byly 

skutečné výdaje podhodnoceny o 3.006,9 tis. Korun. V posledním studovaném roce – 

2015 budou údaje dostupné až po 30. červnu 2016. 

Nicméně rozpočtové výdaje schválené v rozpočtech se přibližují realitě skutečných 

výdajů více, než příjmy. V prvním studovaném roce – 2012 je míra plnění rozpočtu 106 

%. Ve druhém studovaném roce – 2013 je míra plnění rozpočtu 96,9 %. Ve třetím 

studovaném roce – 2014 je míra plnění rozpočtu 128 % a v posledním studovaném roce 

– 2015 budou údaje dostupné až po 30. červnu 2016. 

Pro lepší názornost následuje grafické znázornění poměru rozpočtových a skutečných 

výdajů ve studovaných letech za pomoci sloupcového skupinového grafu: 
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Graf 2: Rozpočtové a skutečné výdaje obce Holasice 2012 – 2015 (v tis. Kč) 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě tabulky 7 

3.3.2 Analýza skutečných příjmů obce Holasice v letech 2012 – 2015 

V této části práce analyzuji podrobně veškeré příjmy obce Holasice ve studovaném 

období. Jak bylo uvedeno v rámci teoretických východisek, pro rozpočet obce jsou 

relevantní čtyři skupiny příjmů, a sice daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté 

dotace. V práci nyní následuje rozbor jednotlivých skupin příjmů, ze kterého získám 

přehled o tom, které příjmy jsou pro obci stěžejní a které nikoliv.  

V následující tabulce je shrnutí skutečných příjmů, které obec Holasice obdržela ve 

studovaných letech 2012 až 2015 a tyto příjmy byly uveřejněny v závěrečných účtech 

obce.  
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Tabulka poskytuje přehled o výši jednotlivých skupin příjmů a jejich poměru na 

celkových příjmech. 

Tabulka 8: Struktura příjmů obce Holasice 2012 – 2015  

 2012 2013 2014 2015 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Daňové příjmy 7.349 72,6 9.442 81,4 10.452 65,3 X X 

Nedaňové příjmy 1.771 17,5 1.261 10,9 1.420 8,9 X X 

Přijaté dotace 805 8 882 7,6 4.117 25,8 X X 

Kapitálové příjmy 193 1,9 14 0,1 5 0 X X 

Celkem 10.118 100 11.600 100 15.994 100 X 100 

X - informace dostupné po 30. 6. 2016 

Zdroj: vlastní zpracování podle závěrečných účtů obce Holasice 2012 – 2015  

 

Pro lepší názornost následuje grafické znázornění poměru skutečných příjmů, ze 

kterého jsou zcela zřejmé stěžejní příjmy. Respektive je v grafu vidět, jaký podíl 

v rozpočtu obce mají které skupiny příjmů. Pro tyto účely používám skládaný 

sloupcový graf, ve kterém je skladba příjmů a jejich poměr velmi zřetelně vyobrazen.   

 

Graf 3:  Struktura příjmů obce Holasice 2012 – 2015  

 

Zdroj: vlastní zpracování podle tabulky 8 
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Z grafu je zřejmé, že stěžejními příjmy obce jsou ve všech letech daňové příjmy, přitom 

největší daňové příjmy obec měla v roce 2013. V roce 2012 byly poměrně vysoké též 

nedaňové příjmy, méně významné byly dotace a nejnižší byly kapitálové příjmy. V roce 

2013 byly kapitálové příjmy zanedbatelné, druhou nejmenší skupinou v tomto roce byly 

dotace a poté o něco vyšší byly nedaňové příjmy. V roce 2014 potom poměrně 

významnou skupinou příjmů činily dotace, kdy v tomto roce se naopak oproti 

předchozím studovaným snížily daňové i nedaňové příjmy. Také kapitálové příjmy byly 

ještě nižší než v předchozím roce. Pro rok 2015 budou údaje dostupné až po 30. červnu 

2016. 

 

3.3.3 Analýza skutečných výdajů obce Holasice v letech 2012 – 2015 

V této části práce analyzuji podrobně veškeré výdaje obce Holasice ve studovaném 

období. Jak bylo uvedeno v rámci teoretických východisek, pro rozpočet obce jsou 

relevantní dvě skupiny výdajů, a sice běžné a kapitálové. V práci nyní následuje rozbor 

obou skupin výdajů, ze kterého získám přehled o tom, jaký je poměr běžných a 

kapitálových výdajů obce.   

 

Tabulka 9: Struktura výdajů obce Holasice 2012 – 2015  

 2012 2013 2014 2015 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Běžné výdaje             7.581 88,4 7.076 74,8 7.465 54,2 X X 

Kapitálové výdaje 990 11,6 2.384 25,2 6.304 45,8 X X 

Celkem 8.571 100 9.460 100 13.769 100 X 100 

X - informace dostupné po 30. 6. 2016 

Zdroj: vlastní zpracování podle závěrečných účtů obce Holasice 2012 – 2015  

 

Pro lepší názornost následuje grafické znázornění poměru skutečných výdajů. 

Respektive je v grafu vidět jaký podíl mají obě skupiny výdajů a jejich vývoj. Pro tyto 

účely používám skládaný sloupcový graf, ve kterém je skladba výdajů a jejich poměr 

velmi zřetelně vyobrazen.   
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Graf 4:  Struktura příjmů obce Holasice 2012 – 2015  

 

Zdroj: vlastní zpracování podle tabulky 9  

 

Z grafu je patrné, že v prvním studovaném roce – 2012 jasně převyšovaly běžné výdaje 

nad těmi kapitálovými. V roce 2013 se poměr kapitálových výdajů zvýšil na čtvrtinu a 

v roce 2014 se již reálně přiblížil k polovině celkových výdajů. Pro rok 2015 budou 

údaje dostupné až po 30. červnu 2016. 
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3.4 Finanční analýza obce Holasice 

V následující části práce provádím finanční analýzu obce Holasice. Finanční analýzu 

obce považuji za důležitý nástroj ke zjištění finanční situace obce. V práci se pokusím 

uplatnit metody finanční analýzy, které jsou vyhovující pro sektor samosprávy, kde je 

zohledněna skutečnost, že se jedná o neziskový sektor.   

Cíle finanční analýzy spočívají v identifikaci negativních či pozitivních faktorů 

ovlivňující současnou a případně také budoucí finanční situaci obce. S ohledem na téma 

práce jsem se rozhodl provést finanční analýzu s uplatněním poměrových ukazatelů.  

Hlavní ukazatelé finanční situace jsou likvidita neboli platební schopnost a zadluženost. 

Přitom ukazatelé likvidity poslouží ke zjištění schopnosti obce Holasice přeměnit svůj 

majetek na finanční prostředky k úhradě závazků v rámci jednoho roku. A ukazatelé 

zadluženosti poskytují přehled o podílu finančních zdrojů, které jsou poskytnuty od 

cizích subjektů. Pomocí ukazatelů zadluženosti zjistím jak vysokému riziku je obec 

Holasice vystavena vzhledem k poměru vlastních a cizích zdrojů. 

 

3.4.1 Ukazatelé platební schopnosti  

S pomocí ukazatelů platební schopnosti, respektive likvidity, dále budu zjišťovat, jakým 

způsobem je studovaná obec Holasice schopna hradit své krátkodobé závazky. Pro 

studované roky vyjádřím běžnou, pohotovou a okamžitou likviditu obce.  

Jako první v práci zhodnocuji běžnou likviditu obce Holasice v letech 2012 až 2015, pro 

lepší názornost provádím hodnocení pomocí tabulky, ve které sečtu sumu krátkodobých 

aktiv, které následně dělím sumou krátkodobých aktiv, čímž dostanu hodnotu běžné 

likvidity.  

 

 

 

 

 

 



44 

 

V následující tabulce tedy uvádím hodnoty běžné likvidity obce Holasice v období 2012 

až 2015: 

Tabulka 10: Hodnoty běžné likvidity obce Holasice v letech 2012 – 2015  

 Zásoby Krátkodobé 

pohledávky 

Finanční 

majetek 

Krátkodobé 

závazky 

Běžná 

likvidita 

2012 / 346.678 8.159.426 495.115 17,18 

2013 / 355.641 9.890.578 885.069 11,6 

2014 / 3.316.060 12.848.420 582.307 27,76 

2015 / 1.725.099 14.358.889 439.770 36,57 

Zdroj: vlastní zpracování podle strukturovaného rozhovoru  

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že obec Holasice má vysoké hodnoty běžné likvidity. 

Tyto hodnoty značně přesahují ve všech studovaných letech doporučenou hodnotu nad 

1, což znamená, že obec Holasice má velmi dobrou platební schopnost hradit své 

závazky, ale poukazuje to na velké množství volných finančních prostředků, které by 

bylo možné zhodnotit lépe. 

Nyní následuje zhodnocení ukazatelů pohotové likvidity obce Holasice v letech 2012 až 

2015. V následující tabulce uvádím hodnoty pohotové likvidity: 

 

Tabulka 11: Hodnoty pohotové likvidity obce Holasice v letech 2012 – 2015  

 Krátkodobé 

pohledávky 

Finanční 

majetek 

Krátkodobé 

závazky 

Pohotová 

likvidita 

2012 346.678 8.159.426 495.115 17,18 

2013 355.641 9.890.578 885.069 11,6 

2014 3.316.060 12.848.420 582.307 27,76 

2015 1.725.099 14.358.889 439.770 36,57 

Zdroj: vlastní zpracování podle strukturovaného rozhovoru  

 

V případě obce Holasice se shoduje pohotová likvidita s likviditou běžnou, jelikož obec 

nedisponuje žádnými zásobami. Optimální hodnota pohotové likvidity se pohybuje 

mezi 0,7 a 1,2. Z výše uvedené tabulky tedy jasně vyplývá, že obec Holasice má ve 

sledovaných letech vysoké hodnoty pohotové likvidity, které se pohybují mezi 11,6 a 
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36,57, což znamená, že má obec velkou část oběžných aktiv vázanou ve formě 

pohotových prostředků. Pokud by se jednalo o ziskový sektor, potom by takto vysoká 

hodnota byla signálem malé výnosnost podnikání s ohledem na fakt, že volné finanční 

prostředky jsou zdrojem příliš malého nebo žádného úroku. Ale jelikož jde o obec, 

mohu hovořit o ideální situaci, protože dostatek volných finančních prostředků obci 

může umožnit snáze získat finanční prostředky z dotačních titulů.   

Nyní následuje zhodnocení ukazatelů okamžité likvidity obce Holasice v letech 2012 – 

2015, v následující tabulce uvádím hodnoty okamžité likvidity: 

 

Tabulka 12: Hodnoty okamžité likvidity obce Holasice v letech 2012 – 2015  

 Finanční majetek Krátkodobé 

závazky 

Okamžitá likvidita 

2012 8.159.426 495.115 16,48 

2013 9.890.578 885.069 11,17 

2014 12.848.420 582.307 22,06 

2015 14.358.889 439.770 32,65 

Zdroj: vlastní zpracování podle strukturovaného rozhovoru  

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že obec Holasice bez problému může hradit svoje 

krátkodobé závazky, protože má dostatek peněžních prostředků. Doporučená hodnota 

okamžité likvidity je kolem 0,2. Obec Holasice se pohybuje ve studovaném období 

mezi 11,17 a 32,65, což pouze potvrzuje výše zmíněné tvrzení, že obec disponuje 

velkým množstvím volných finančních prostředků.  

Nyní provedu hodnocení vývoje ukazatelů platební schopnosti obce Holasice v letech 

2012 až 2015 pomocí grafického znázornění, do kterého zanesu hodnoty běžné, 

pohotové a okamžité likvidity pro lepší názornost.  
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Graf 5: Vývoj platební schopnosti obce Holasice v letech 2012 – 2015  

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě tabulky 10, 11 a 12 

 

3.4.2 Ukazatelé zadluženosti  

S pomocí ukazatelů zadluženosti zjišťuji podíl cizích finančních zdrojů a zjišťuji, jak 

vysokému riziku je obec Holasice vystavena vzhledem k poměru vlastních a cizích 

zdrojů. K tomu v práci používám ukazatele věřitelského rizika a hodnoty koeficientu 

samofinancování. Ukazatel věřitelského rizika se vypočítá jako podíl cizích zdrojů na 

celkových zdrojích obce. Hodnota koeficientu samofinancování se potom vypočítá jako 

poměr vlastních zdrojů na celkových zdrojích obce. Při součtu ukazatele věřitelského 

rizika a hodnoty koeficientu samofinancování vždy musí být výsledek 100 %.  

Jako první v práci zhodnocuji ukazatele věřitelského rizika obce Holasice v letech 2012 

– 2015, které ukazuje poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům. Hodnoty ukazatele 

věřitelského rizika jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Tabulka 13: Ukazatelé věřitelského rizika obce Holasice v letech 2012 – 2015  

 Cizí zdroje  Celková aktiva Zadluženost  

(%) 

2012 1.115.715 63.900.888 2 

2013 1.091.849 65.847.400 2 

2014 3.826.742 72.250.646 5 

2015 1.661.012 76.003.826 2 

Zdroj: vlastní zpracování podle strukturovaného rozhovoru  

 

Jak je z tabulky zřejmé obec Holasice má velmi nízkou zadluženost, ve studovaných 

letech se pohybuje v roce 2012, 2013 a 2015 na úrovni 2 % a v roce 2014 na úrovni 5 

%. Jinými slovy to znamená, že obec Holasice má mnohem vyšší vlastní zdroje, jak 

ukazuji dále, kde zhodnocuji ukazatele hodnoty koeficientu samofinancování obce 

Holasice v letech 2012 až 2015, které ukazuje poměr vlastních zdrojů k celkovým 

aktivům. Hodnoty ukazatele samofinancování jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Tabulka 14: Hodnoty koeficientu samofinancování obce Holasice v letech 2012 – 2015  

 Vlastní zdroje  Celková aktiva Samofinancování 

(%) 

2012 62.785.173 63.900.888 98 

2013 64.755.551 65.847.400 98 

2014 68.423.904 72.250.646 95 

2015 74.342.814 76.003.826 98 

Zdroj: vlastní zpracování podle strukturovaného rozhovoru  

 

Jak je z tabulky zřejmé, obec Holasice má vysoké vlastní zdroje, její samofinancování 

se pohybuje ve studovaných letech mezi 95 % a 98 %, přitom 95% samofinancování 

obec dosahovala v roce 2014 a ve všech ostatních studovaných letech dosahovala na 

98% samofinancování. 

Nyní provedu hodnocení vývoje ukazatelů věřitelského rizika a samofinancování obce 

Holasice v letech 2012 až 2015 pomocí grafického znázornění, do kterého zanesu 

hodnoty zadluženosti a samofinancování. 
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Graf 6: Vývoj platební schopnosti obce Holasice v letech 2012 – 2015  

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě tabulky 13 a 14 

 

V grafu je zcela zřetelně vidět poměr vlastního a cizího kapitálu, kdy vlastní kapitál je 

reprezentován samofinancováním a cizí kapitál je reprezentován zadlužeností.  

Finanční analýza, respektive vybrané ukazatele finanční analýzy, obce Holasice ve 

studovaném období 2012 až 2015 zřetelně prokázaly, že obec vykazuje nadprůměrnou 

platební schopnost a že má zcela minimální zadluženost. Tyto ukazatelé potvrzují, že 

obec hospodaří nadstandardním způsobem a potvrdily se tak slova paní starostky, která 

uvedla ve strukturovaném rozhovoru skutečnost, že podle jejího názoru obec hospodaří 

velmi dobře.  

V následující, závěrečné, části práce provádím celkové zhodnocení hospodaření obce a 

návrhy z něj vyplývající, které by mohly ještě posílit současné hospodaření obce 

Holasice do budoucna. 

 

3.5 Zhodnocení hospodaření obce Holasice v letech 2012 – 2015 

Na základě výstupů z, v práci provedených analýz lze konstatovat, že obec Holasice 

hospodaří dobře. Důkazem je také fakt, že obec v současné době disponuje volnými 
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finančními prostředky ve výši zhruba 14,5 milionů korun. Zde jsem viděl potenciál pro 

návrh efektivnějšího zhodnocení těchto finančních prostředků. Obec své volné finanční 

prostředky má z větší části na bankovních účtech a z malé části na termínovaných 

vkladech, ze kterých plyne vyšší úrok. Důvodem, proč obec nemá veškeré volné 

finanční prostředky na termínovaných vkladech s lepším úrokem, je ten, že v případě 

dotačních titulů musí obec dokládat dostatečné množství volných finančních prostředků 

pro dofinancování. Aktuální množství financí však více než převyšuje potřebné finanční 

prostředky k dofinancování. 

 

Co se týká rozpočtu, potom obec ve studovaných letech má skutečný rozpočet 

přebytkový, ačkoliv ještě nejsou k dispozici údaje za rok 2015, lze předpokládat, že 

obec udržuje trend předchozích tří let a tedy i v roce 2015 budou pravděpodobně příjmy 

do rozpočtu převyšovat rozpočtové výdaje zhruba o 2 miliony korun. Tuto skutečnost 

v rozhovoru potvrdila i paní starostka.  

Na základě finanční analýzy, kdy jsem u obce Holasice šetřil ukazatele platební 

schopnosti a ukazatele zadluženosti jsem zjistil, že obec Holasice vykazuje 

nadprůměrnou platební schopnost a že má zcela minimální zadluženost. Na základě 

vybraných ukazatelů v rámci finanční analýzy lze tedy konstatovat, že obec hospodaří 

nadstandardním způsobem. 

Dobré hospodaření obce Holasice lze dokázat i na základě porovnání s údaji, které 

uvádí Ministerstvo financí České republiky. Podle posledních údajů z roku 2014 činila 

celková zadluženost obcí 88,9 miliard korun a dluh vykázalo celkem 3235 obcí. 

(MINISTRSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY, 2015) 

Podle mého názoru jsem si nevybral pro svou práci optimální obec, protože k tomu 

abych mohl navrhnout zásadní zlepšení hospodaření, by bylo zapotřebí zvolit spíše 

obec, jejíž rozpočet se nachází ve schodku a která nedisponuje žádnými volnými 

finančními prostředky. Všechna zjištěná fakta v oblasti finančního hospodaření obce 

Holasice v letech 2012 až 2015 poukazují na vynikající hospodaření obce. Mojí 

domněnku potvrzuje též fakt, že obec Holasice za rok 2013 a 2014 obdržela certifikát za 

hospodaření obce, kdy společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. ohodnotila 

hospodaření obce Holasice druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila 
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obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ prokazuje vynikající finanční stabilitu 

ekonomických ukazatelů, v nichž obec převyšuje rámec obcí se srovnatelným počtem 

obyvatel. Očekává se, že stejným stupněm bude obec hodnocena i za rok 2015. 

Domnívám se, že současná situace je výsledkem zodpovědného přístupu současného 

zastupitelstva v čele s paní starostkou. Ta v rámci strukturovaného rozhovoru uvedla, že 

podstoupila řadu kroků, které vedly ke zlepšení hospodaření obce. Mezi tyto kroky 

patřilo zrušení spousty nesmyslných smluv, registrací na webu, sjednání nového 

výhodnějšího pojištění obecního majetku. Dále zastupitelstvo podstoupilo soutěžení 

dodávky energie a plynu na elektronické burze, čímž dosáhla obec velkých úspor. Byly 

zrušeny nevýhodné zhodnocení volných finančních prostředků v kapitálových fondech a 

sjednána možnost úročení volných finančních prostředků na termínovaných vkladech u 

bankovních ústavů. Tyto všechny aktivity včetně šetrného hospodaření obce vedly 

k přebytkovému rozpočtu ve sledovaných letech.  
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST 

V návrhové části této práce jsem původně chtěl vytvořit reálný návrh vedoucí ke 

zlepšení hospodaření obce Holasice. Respektive doporučit obci opatření, která by vedla 

k odstranění nedostatků v oblasti hospodaření a poté navrhnout možnosti, které by vedly 

k navýšení příjmů obce. Výsledkem přitom mělo být lepší hospodaření obce. Pravdou 

je, že tento úkol je velmi složitý, jelikož obec Holasice hospodaří na základě výzkumu 

přímo ukázkově, její hospodaření je vysoce efektivní a vykazované výsledky 

současného zastupitelstva v oblasti hospodaření obce jsou vynikající. V práci se 

pokusím navrhnout alternativy, pomocí kterých lze zvýšit příjmy do obecního rozpočtu. 

 

4.1 Zhodnocení finančních rezerv 

Ke dni 31.12.2015, měla obec Holasice na svých bankovních účtech 14 358 889 Kč. 

Analýzou okamžité likvidity jsem zjistil, že držet takhle velký obnos peněz a 

nezhodnotit jej je zbytečné. Důvodem, proč obec nemá veškeré volné finanční 

prostředky na termínovaných vkladech s lepším úrokem, je ten, že v případě dotačních 

titulů musí obec dokládat dostatečné množství volných finančních prostředků pro 

dofinancování, běžně 25% z celkové částky. Obec plánuje investici na opravu školky za 

zhruba 25 000 000 Kč, z toho vyplívá uchovávat rezervu minimálně 6 250 000 Kč.  Na 

terminovaném účtu má obec ke dni 31.5.2016, 1 131 584,17 Kč s úrokovou sazbou 

0,15%. Dle mého názoru je výše nevyužitých financí promarněnou příležitostí vyšších 

příjmů. Kdyby obec část zdrojů, řekněme dalších 5 000 000 Kč investovala, mohla by 

mnohem dříve uskutečnit jiné investice, na které by jinak šetřila mnohem déle. S 

navýšením vkladu na termínované účty o 5 000 000, by obec stále měla rezervu 8 227 

304,83 Kč na dofinancování dotačních titulů, což je dle mého názoru dostačující částka 

v případě obdržení dotací. Jelikož se obec při nakládání s majetkem musí řídit zákonem 

o obcích a zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nemá ohledně 

investování svých rezerv nijak zvlášť velké možnosti. Jako nejkonzervativnější a 

zároveň nejvýnosnější způsob investice se tedy jeví spořící účty, termínované vklady, 

aj. Z pohledu nízkého rizika a vysokého výnosu jsem jako nejvhodnější způsob 

zhodnocení úspor zvolil termínovaný vklad. K porovnání nabídky termínovaných 
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vkladů na trhu jsem na internetu vyhledal bankovní instituce nabízející produkty pro 

územní celky. Konkrétně jsem pro srovnání vybrala dvě velké a dvě menší společnosti 

na českém trhu. Výši vkladu jsem stanovil na zmiňovaných 5 000 000,00 Kč. Sledoval 

jsem termínované vklady s dobou splatnosti 1, 3 a 5 let.  

Tabulka 15: Sazby termínovaných vkladů dle počtu let  

 

Termínované 

vklady 

1 rok 3 roky 5 let 

Sazba  

p.a. (%) 

úrok 

celkem 

(Kč) 

Sazba   

p.a. (%) 

úrok 

celkem 

(Kč) 

sazba 

p.a. (%) 

úrok 

celkem 

(Kč) 

KB 0,1 5 000 0,1 15 015 0,1 25 050 

ČSOB 0,4 20 000 0,5 75 357 - - 

Equa  0,5 25 000 0,9 136 218 1,1 281 117 

Fio 0,5 25 000 0,8 120 962 1,2 307 286 

(Zdroj: vlastní zpracování, podle úrokových sazeb jednotlivých bank)  

Ze zkoumaných produktů vyšel termínovaný vklad nabízený Komerční bankou jako 

nejméně vhodná investice. ČSOB nabízí termínované vklady nejdéle na 3 roky, ale 

roční úroková sazba je již přijatelnější oproti produktu Komerční banky. Z investičního 

hlediska bych volil mezi produkty Equa bank a Fio banky. Equa bank nabízí zúročení 

136 218 Kč u termínovaného vkladu se splatností 3 roky a u pětiletého to již dělá 281 

117Kč. Vůbec nejvýnosnější produkt nabízí Fio banka, termínovaný vklad splatný za 3 

roky vynese na úrocích celkem 120 962 Kč a vklad se splatností za 5 let dokonce 307 

286 Kč.  

Výnosy z termínovaných vkladů podléhají srážkové dani, která činí 15 % z úroků. 

Celkové úroky po zdanění jsou uvedeny v tabulce 16. 
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Tabulka 16: Celkové úroky z termínovaných vkladů po zdanění (v Kč)  

 

Úroky z 

termínovaných 

vkladů 

1 rok 3 roky 5 let 

Úrok před 

zdaněním 

Úrok po 

zdanění 

Úrok před 

zdaněním 

Úrok po 

zdanění 

Úrok před 

zdaněním 

Úrok po 

zdanění 

KB 5 000 4 250 15 015 12 762 25 050 21 292 

ČSOB 20 000 17 000 75 357 64 053 - - 

Equa  25 000 21 250 136 218 115 785 281 117 238 949 

Fio 25 000 21 250 120 962 102 817 307 286 261 193 

(Zdroj: vlastní zpracování)  

Termínované vklady jsou pojištěny na 100,00 % až do výše 100 000 EUR. Pokud by 

chtěla obec být opravdu obezřetná, mohla by si vklad 5 000 000 Kč rozdělit na 2 vklady 

po 2 500 000 Kč. Jak by se tímto počinem ovlivnily úroky znázorňuje následující 

tabulka 17. 

Tabulka 17: Úroky z bezpečnější varianty termínovaných vkladů 

Fio 

banka 

Vklad (Kč) 
3 roky 5 let 

sazba p.a.(%) úroky (Kč) sazba p.a. (%) úroky (Kč) 

Vklad 1 2 500 000 0,8 60 481 1,2 153 643 

Vklad 2 2 500 000 0,8 60 481 1,2 153 643 

Celkem 5 000 000  120 962  307 286 

(Zdroj: vlastní zpracování, podle úrokových sazeb Fio banky)  

Dle zákona o dani z příjmů se základ daně zaokrouhluje na celé koruny dolů. Výsledná 

daň se zaokrouhluje taktéž na koruny dolů.  
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Tabulka 32: Porovnání úroků ze zkoumaných variant (v Kč) 

Fio 

banka 

3 roky 5 let 

před zdaněním po zdanění před zdaněním po zdanění 

Vklad 1 60 481 51 408 153 643 130 596 

Vklad 2 60 481 51 408 153 643 130 596 

Celkem 120 962 102 816 307 286 261 192 

Rozdíl  0  0 

(Zdroj: vlastní zpracování)  

Bezpečnější způsob investování neprokazuje v obou variantách žádné změny na 

vynosech. 

 

4.2 Návrhy možností vedoucí ke snížení výdajů obce  

Analýza hospodaření obce Holasice prokázala, že hospodaření obce je velmi dobré, 

rozpočet je přebytkový a obec má dokonce volné finanční prostředky ve výši 15 mil. 

korun. Na základě analýzy rozpočtu a interview se starostkou obce lze navrhnout 

následující opatření, vedoucí k navýšení rozpočtu obce Holasice: 

 

4.2.1 Snížení nákladů na veřejné osvětlení 

Prvním opatřením, které dokáže přinést úsporu a přispěje ke zvýšení ekologické 

stránky, aniž by výrazně omezilo život v obci, je vypínání (zastaralého osvětlení, které 

není přestavěno na technologii Led diod) veřejného osvětlení v noční době a to od 00:00 

– 04:00, během které je minimální provoz a pohyb chodců v obci. Budeme uvažovat, že 

je svícení veřejného osvětlení během roku rozděleno na dva stejně dlouhé cykly svícení, 

kterými jsou zimní a letní. V zimním cyklu, bude veřejné osvětlení zapnuté od 19:00 do 

07:00 a v letním cyklu bude veřejné osvětlení zapnuté od 21:00 do 05:00. Z časů 

dostaneme délku svícení v zimním cyklu 12 hodin denně a v letním cyklu 8 hodin 

denně, což je v průměru za celý rok 10 hodin denně. Při vynásobení těchto hodnot 

zaokrouhleným počtem dnů v roce, tj. 365, nám zimní cyklus svícení trvá 2 184 hodin a 
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letní 1 452 hodin, dohromady tedy 3 636 hodin svícení. Náklady na elektrickou energii 

veřejného osvětlení, byly pro rok 2015, 177 083 Kč. Při rozložení částky na hodiny 

vychází částka zaokrouhlená částka na jednu hodinu svícení 48,7 Kč. Pro zimní cyklus 

je tedy celková spotřebovaná částka 106 360,8 Kč. Pro letní cyklus 70 712,4 Kč  

Graf 7: Poměr nákladů na cykly svícení 

 

Zdroj: Na základě vlastních výpočtů 

 

Při vypínání veřejného osvětlení na 4 hodiny v noci po celý rok, kromě dvou nocí 

během víkendů, během kterých je zvýšená frekvence chodců (z pátku na sobotu a ze 

soboty na neděli), kterých je v roce 52, bude uspořená částka ve výši 171 798,64 Kč 

(viz Graf 8).  

Ta odpovídá výpočtu:  

x = 365 (dní) ∙ 4 (h)=1460 (h) ∙ 48,7 (Kč/h) = 71 102 (Kč)- 2 (dny) ∙ 52 (víkendů) ∙4 

(h)=416 (h) ∙ 48,7 (Kč/h) = 20 259,2 Kč  

tedy úspora = 71 102 (Kč) – 20 259,2 (Kč) = 50 842,8 Kč (uspořených za energii na 

veřejné osvětlení za jeden kalendářní rok, viz Graf 8) 
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Graf 8: Poměr úspor k plánovaným nákladům 

.  
Zdroj: Na základě vlastních výpočtů 

 

Díky úspoře se nabízí možnost, kam vložit ušetřené prostředky tak, aby nám ušetřené 

prostředky znovu vytvářely další úsporu a tou možností je postupná technologická  

renovace veřejného osvětlení na Led diodové, které má oproti stávajícímu veřejnému 

osvětlení minimální spotřebu elektrické energie. 

 

4.2.2 Snížení mandatorních výdajů 

Další možností, jak snížit výdaje obce, je snížit počet zastupitelů. „Zastupitelstvo obce 

je složeno z členů zastupitelstva obce. Počet zastupitelů na každé volební období 

stanoví zastupitelstvo obce v souladu s tímto zákonem, avšak nejpozději do 85 dnů 

přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích. Zastupitelstvo obce při stanovení počtu 

členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního 

obvodu“. (Zákon č.128/2000 Sb.) 

Obec Holasice má 1097 obyvatel. Spadá tedy do kategorie od 500 do 3 000 obyvatel, 

pro kterou náleží 7 až 15 členů. Počet zastupitelů v Holasicích je stanoven na 9 členů. 

Celkové výdaje na odměny zastupitelům činili v roce 2015 - 620 000 Kč. 

Ročně je tedy každému ze zastupitelů v průměru vyplaceno 68 888,89 Kč 

Výdaje na odměny zastupitelů vůči počtu členů zastupitelstva, jsou zobrazeny v 

následující tabulce.  
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Tabulka 18:  Výdaje na odměny zastupitelů, v závislosti na počtu členů zastupitelstva (v 

Kč) 

Počet zastupitelů Výdaje na odměny Úspory 

9 620 000 0 

8 551 111,11 68 888,89 

7 482 222,22 137 777,78 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pokud by se obec rozhodla snížit počet zastupitelů na 8, roční náklady na odměny by 

byly 551 111,11 Kč a obec by tím ročně ušetřila 68 888,89 Kč. V případě, že by obec 

snížila počet zastupitelů  na 7, roční náklady na odměny by byly 482 222,22 Kč a obec 

by tím ročně ušetřila 137 777,78 Kč.  

Tato úspora by se začala projevovat po zvolení zastupitelstva obce v budoucích 

volbách.  

 

4.3 Návrhy možností vedoucí ke zvýšení příjmů obce 

 

4.3.1 Navýšení daně z nemovitých věcí  

 

Další možností navýšení příjmů obce je změnou koeficientu pro výpočet daně z 

nemovitých věcí.  

„Daň z nemovitých věcí patří mezi svěřené daně a obci náleží celá částka vybrané daně 

z nemovitých věcí které jsou na jejím katastrálním území.  

Koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí se odvíjí od počtu obyvatel obce z 

posledního sčítání lidu“. (Zákon č. 338/1992 Sb.)  
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Tabulka 19: Koeficienty daně z nemovitých věcí podle počtu obyvatel v obci 

Obec                                                                                                           Koeficient 

Do 1 000 obyvatel 1,0 

Nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel 1,4 

Nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel 1,6 

Nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 2,0 

Nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 2,5 

Nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových 

Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 

3,5 

Praha 4,5 

Zdroj: vlastní zpracování, podle zákona o dani z nemovitých věcí 

Obec může koeficient zvýšit o jednu úroveň obecně závaznou vyhláškou. Nebo je může 

o jednu až tři úrovně snížit. Kromě změny koeficientu závislého na počtu obyvatel, 

může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit místní koeficient pro všechny 

nemovitosti nacházející se na jejím území, koeficientem ve výši 2, 3, 4 nebo 5, kterým 

se poté vynásobí daň za jednotlivé druhy pozemků, staveb nebo jednotky. Místní 

koeficient nelze použít pro:  

 pozemky orné půdy; 

 chmelnice; 

 vinice; 

 zahrady; 

 ovocné sady; 

 trvalé travní porosty." (Zákon č. 338/1992 Sb.) 

Holasice, jsou obec od 1 000 do 6000 obyvatel, mají tedy mít koeficient 1,4.  Obec však 

stále má koeficient 1,0, protože koeficient na 1,4 nezvýšila. Dle zákona o dani z 

nemovitých věcí můžou využít navýšení koeficientu až na 1,6. V Tabulce 16 je 

přehledně zobrazen přínos navýšení koeficientu z 1,0 na 1,4 a 1,6.  
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Tabulka 20:  Navýšení daně z nemovitostí po zvýšení koeficientu (v Kč) 

Rok Koeficient 1,0 Koeficient 1,4 Výnos Koeficient 1,6 Výnos 

2015 716 029 1 002 440,6 286 411,6 1 145 646,4 429 617,4 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je již zmíněno výše, obec si také může stanovit tvz. místní koeficient. Přínos 

místního koeficientu do obecního rozpočtu při aktuálním a zvýšeném koeficientu dle 

počtu obyvatel je znázorněn v tabulce 17. 

Tabulka 21:  Příjem daně z nemovitostí po zavedení místního koeficientu (v Kč) 

Místní 

koeficient 

Koeficient 

1,0 

Výnos Koeficient 

1,4 

Výnos Koeficient 

1,6 

Výnos 

2 1 432 058 716 029 2 004 881,2 1 002 440,6 1 718 468,4 859 234,2 

3 2 148 087 1 432 059 3 007 321,8 2 004 881,2 2 577 702,6 1 718 468,4 

4 2 864 116 2 148 087 4 009 762,4 3 007 321,8 3 436 936,8 2 577 702,6 

5 3 580 145 2 864 116 5 012 203 4 009 762,4 4 296 171 3 436 936,8 

Zdroj: vlastní zpracování  

Ze srovnání tabulky 16 a 17, je zřejmé, že zavedení místního koeficientu je, co se týče 

výnosů efektivnější. Pro občany je to však nepřiměřené zvýšení daně a domnívám se, že 

takové opatření je pro obec Holasice zbytečné.  

Navrhované zvýšení koeficientu z 1,0 na 1,4 by pro občana s průměrnou daňovou 

povinností 652,72 Kč znamenalo navýšení na 913,81 Kč ročně, což je dle mého 

průzkumu optimální hodnota daně v porovnání s okolními obcemi a přinese navýšení 

příjmů obce o 286 411,6 Kč. Zvýšení koeficientu z 1,4 na 1,6 by pro občana s 

průměrnou daňovou povinností 652,72 Kč znamenalo navýšení na 1 044,35 Kč. Tato 

hodnota se mi zdá již nepřiměřená, s ohledem na dobré hospodaření obce, díky němuž 

obec nepotřebuje takhle drastické zvýšení daně z nemovitosti. 

Navržená opatření by mohla přinést další finanční prostředky ve výši stovek tisíců 

korun ročně. Tyto finanční prostředky by bylo možno použít k dalšímu zvelebení obce a 

zkvalitnění života jejich občanů, např. zajištění pečovatelské služby pro staré občany 

obce, pořádání různých sportovních nebo kulturních akcí, lepší úprava veřejného 
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prostranství, zajištění právního poradenství pro občany, kteří se ocitnou v tíživé životní 

situaci, atd. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zanalyzovat a zhodnotit hospodaření obce 

Holasice v letech 2012 až 2015. Tento cíl jsem splnil v analytické části a v první 

podkapitole návrhové části. Podle plánu jsem v první části práce vymezil teoretický 

rámec. Dále jsem charakterizoval obec Holasice. Poté jsem se již věnoval analýze jejího 

hospodaření, kde jsem zjistil, že Holasice ve studovaném období hospodařily efektivně 

a díky tomu disponují volnými finančními prostředky ve výši zhruba 14,5 milionů 

korun. Zde mě ihned napadla myšlenka tyto volné finanční prostředky účelně investovat 

s vysokým úrokem, ovšem paní starostka vysvětlila, že je třeba, aby obec disponovala 

pohotovými peněžními prostředky na bankovním účtu v případě, že by se ucházela o 

peněžní prostředky titulem dotace, protože potom musí prokázat dostatek finančních 

prostředků k pokrytí části nákladů, zpravidla 25% celkové částky. 

V návrhové části jsem poté v souladu s hlavním cílem bakalářské práce zvážil možnosti 

navýšení rozpočtu obce, které vycházejí z analýzy hospodaření obce a rozhovoru se 

starostkou. Jedná se celkem o čtyři návrhy, které by mohly přinést nebo ušetřit další 

finanční prostředky v rámci stovek tisíců korun ročně. Tyto finanční prostředky by bylo 

možno použít k dalšímu zvelebení obce a zkvalitnění života jejich občanů, např. 

zajištění pečovatelské služby pro staré občany obce, pořádání různých sportovních nebo 

kulturních akcí, zlepšení péče o veřejné prostranství, zajištění právního poradenství pro 

občany, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci, atd. 

 

Překvapilo mě, jak dobře obec Holasice hospodaří. Přiznávám, že vzhled obce 

nenapovídá, že se jedná o finančně tak dobře zajištěný samosprávný celek, který 

zajišťuje svým obyvatelům maximální komfort a neustále dále buduje a rekonstruuje 

mnoho obecních budov. Ovšem původně jsem předpokládal, že důvodem může být 

například řada úvěrů, které obec čerpá a podobně. Neuvědomil jsem si, že by mohla mít 

dokonce celkem vysoké disponibilní prostředky. Mile mě tedy hospodaření obce 

Holasice překvapilo a mohu jen doufat, že bude tímto způsobem hospodařit i nadále. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Záznamový arch: starostka obce Holasice Mgr. Lenka Ungrová  

 

Rozpočet obce 

 
1) Můžete mi poskytnout závěrečný účet za rok 2015?  

2) Kdo v obci navrhuje rozpočet a na jakém základě? 

3) Jaké prostředky měla obec v průběhu 2012 – 2015 k dofinancování eventuálního 

schodku rozpočtu? 

4) Disponuje obec nyní nějakými volnými finančními prostředky? Pokud ano, prosím 

specifikujte. 

5) Má obec nyní nějaké dluhy? Pokud ano, prosím specifikujte. 

 

Majetek a závazky obce 

1) Jakým majetkem obec disponuje? 

 Dlouhodobý majetek 

Hmotný Nehmotný Finanční  

2012    

2013    

2014    

2015    

 Oběžný majetek 

Zásoby Pohledávky Finanční  

2012    

2013    

2014    

2015    



 

 

2) Jaké hodnoty likvidity vykazuje obec? – prosím doplňte: 

 Dlouhodobé 

závazky 

Krátkodobé 

závazky 

2012   

2013   

2014   

2015   

 

3) Jaké hodnoty věřitelského rizika vykazuje obec? – prosím doplňte: 

 Cizí zdroje Vlastní zdroje 

2012   

2013   

2014   

2015   

 

 

Osobní názor starostky na hospodaření obce 

1) Popište Vašimi slovy, jak obec hospodaří. 

2) Jak jste vy osobně spokojená s hospodařením obce?  

3) Kde vidíte v hospodaření obce problematickou oblast?  

4) Co brání lepšímu hospodaření obce? 

5) Jaké jste podstoupila kroky ke změně hospodaření obce?  

6) Jaké kroky byste ráda podstoupila ke změně hospodaření obce, ale z nějakých 

důvodů to není možné? 

7) Máte nějaký plán do budoucna, kterého byste v souvislosti s hospodařením obce 

ráda dosáhla? 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Přepis interview se starostkou obce 

 

V první otázce třetí části strukturovaného rozhovoru jsem paní starostku požádal, aby 

popsala svými slovy, jak podle jejího názoru obec hospodaří. Paní starostka uvádí, že 

obec hospodaří velmi dobře. Za rok 2013 a 2014 dokonce obec obdržela certifikát za 

hospodaření obce, kdy společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. aktuálně 

ohodnotila hospodaření obce Holasice za rok 2013 a 2014 druhým nejvyšším 

iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“, který 

prokazuje vynikající finanční stabilitu ekonomických ukazatelů, v nichž obec převyšuje 

rámec obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF – Czech 

Credit Bureau, a.s. není navíc finanční stabilita obce výrazně ovlivněna okolním 

prostředím a horšími ekonomickými podmínkami regionu. Obec Holasice se nachází v 

okresu Brno-venkov v Jihomoravském kraji a patří do kategorie 500 – 999 obyvatel. 

Z celkového počtu 187 obcí v okresu Brno-venkov dosáhlo hodnocení iRatingovým 

stupněm „B+“ pouze 20 obcí a v celém kraji pak pouze 6,9 % obcí. V každém roce 

funkčního období současného zastupitelstva se podařilo sestavit vyrovnaný rozpočet 

obce a především každý rok se podařilo z tohoto rozpočtu naspořit částku v průměru cca 

1 až 1,5 miliónu Korun. Paní starostka očekává, že i za rok 2015 obec Holasice obdrží 

tento certifikát stupně B+. 

V další otázce jsem šetřil, jak je paní starostka osobně spokojená s hospodařením obce. 

Uvedla, že je velmi spokojená. A jako hlavní důvody uvádí, že se zastupitelstvo chová 

velice hospodárně a přesto je schopno realizovat řadu nákladných investic, jako je 

zateplení obecních budov, mezi které patří například základní škola, sokolovna. Dále 

obec zbudovala nový sběrný dvůr, provedla rekonstrukci chodníků, byl zbudován nový 

park, dětské hřiště. Dále byly zrekonstruovány interiéry obecní sokolovny. Také byly 

opraveny opěrné zídky a zbudovány nové opěrné zdi z gabionů. Dále obec provedla 

rozšíření hlavního řádu vodovodu a plynovodu.  

Další otázkou jsem se pokoušel zjistit problematickou oblast v hospodaření obce. Zde 

vidí paní starostka největší problém v přenesené působnosti, která je podle jejího názoru 

naprosto finančně nedoceněná. Podle jejích slov je spojena s obrovskou a zbytečnou 

administrativní byrokracií a finanční ohodnocení je zcela neodpovídající.  


