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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření obce Mistrovice. Cílem této 

práce je zhodnotit její hospodaření pomocí analyzování rozpočtu obce, tedy porovnáním 

obecních příjmů a výdajů v určitém časovém období a formulovat takové návrhy 

opatření, které by měli vést ke zlepšení její celkové hospodářské situace. První část 

práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti veřejnoprávních korporací a to především 

postavení obcí v České republice a jejich rozpočtové struktury. Druhá část se zaměřuje 

na představení obce a dále se zabývá jejím rozpočtem. Na závěr jsou v práci řešeny 

návrhy a doporučení ke zlepšení vyuţití finančních prostředků a hospodaření vybrané 

obce. 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the evaluation of economy of the municipality 

Mistrovice. The aim of this work is to evaluate her economic by analyzing the 

municipal budget, then comparing the municipal incomes and expenditures in the 

certain period of time and to formulate such proposals for measures which should lead 

to improvement of her total economic situation. The first part contains theoretical 

knowledge from the area of public corporations especially the position of municipalities 

in the Czech Republic and their budget structures. The second part focuses on the 

presentation of municipality and further is engaged her budget. At the conclusion of the 

work are solved proposals and recommendations to improvement use of funds and 

economic of selected municipality. 
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příjmy, výdaje, investice, obec Mistrovice 
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ÚVOD 

V dnešní době patří veřejnoprávní korporace, jako je obec, k jedné z nejdůleţitějších 

částí veřejné správy. Důleţité je si uvědomit, ţe obec představuje určité území 

ohraničené hranicí, kde ţije společenství občanů. Kaţdý občan obce, který v ní je 

přihlášen k trvalému pobytu, je rovněţ státním občanem České republiky. Většina lidí 

v našem státě nedá na ţivot v obci dopustit a za nic na světě by ho nevyměnila. Někteří 

zase upřednostňují města zejména kvůli pracovním příleţitostem a většímu počtu 

nabízených sluţeb. Někdy můţe dojít také ke stěhování lidí z měst do obcí a to 

především v důchodovém věku. Důvodem můţe být příroda, klid, příleţitosti pro 

rekreaci a mnoho dalších věcí, které většině obyvatel měst chybí. V postavení obcí 

v České republice došlo oproti historii k mnoho rapidním změnám. Například počet 

obcí nebyl v minulosti tak vysoký a od samotného vzniku naší vlasti stále narůstá. Za 

hlavní příčinu můţeme povaţovat zvyšující se počet obyvatel v České republice, coţ je 

způsobeno v první řadě vyšší porodností a také nadměrným počtem přistěhovalců. Dále 

došlo ke změnám v právních moţnostech obcí. V současnosti obec disponuje větším 

počtem pravomocí, o svém chodu rozhoduje většinou samostatně a přebírá na sebe 

vysokou míru odpovědnosti za svoje výkony. V důsledku nynější ekonomické situace 

stále více obcí vyuţívá nabídku dotačních programů Evropské unie ke zvelebování 

svého ţivotního prostředí, ţivotní pohody obyvatel a dopravních komunikací, coţ se dá 

povaţovat za velice prospěšné pro jejich budoucí vývoj a prosperitu.  

Ke zpracování mé bakalářské práce jsem si vybral obec Mistrovice. Jsem jejím 

obyvatelem jiţ od narození a chtěl jsem se dozvědět něco víc o samotném hospodaření 

obce. Zajímalo mě, jak vypadá obecní rozpočet a jestli vůbec dosahuje kladného 

závěrečného účtu. V této obci ţije v současné době 574 obyvatel, takţe patří mezi 

velikostní skupinu do 1000 obyvatel. Na území České republiky se obcí takovéto 

kategorie vyskytuje nejvíce. 

Na úvod bakalářské práce pojednáte s teoretickými východisky, které se budou zabývat 

základními pojmy, jako jsou pravomoci a orgány obce, rozpočet obce a s ním spojené 

příjmy a výdaje a v neposlední řadě hospodařením s obecním majetkem. 
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Dále tato práce pokračuje analytickou částí, kde je představena obec Mistrovice a její 

základní informace společně s uvedením řídících pracovníků obecního úřadu a členů 

zastupitelstva. Poté bude provedena analýza příjmů a výdajů rozpočtu obce v letech 

2013-2016 se zhodnocením, jak se postupně vyvíjely. 

V poslední části bude navrţeno, jak se vyhnout nedostatkům v analytické části a také se 

provedou opatření, která povedou ke zvýšení obecních příjmů a tedy i ke zdokonalení 

hospodaření obce. K tomu, aby bylo správně zhodnoceno hospodaření obce, bude 

samozřejmě zapotřebí sehnat příslušné obecní rozpočty, závěrečné účty obce a spoustu 

dalších informací a podle těchto zásadních poznatků bude situace vyhodnocena.  
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnotit hospodaření obce Mistrovice 

a navrhnout taková opatření či doporučení, která povedou ke zlepšení její hospodářské 

a finanční situace. K dosaţení tohoto stěţejního cíle potřebujeme znát odpovědi i na 

další cíle, které nazveme dílčími. 

 

1.1 Dílčí cíle  

Dílčími cíli chápeme vysvětlení významu veřejné správy a základních pojmů z oblasti 

veřejných financí pro lepší orientaci v tomto odvětví. Dále pak sestavení analýzy příjmů 

a výdajů obecního rozpočtu, podle které se vyhodnotí výsledky, a případně budou 

nalezena problematická místa v hospodaření obce. Posledním cílem je navrţení opatření 

pro vyřešení problémů a zvýšit příjmy obce popřípadě optimalizovat obecní výdaje. 

 

1.2 Pouţité metody 

Hlavní metodou, kterou budu pouţívat ke zhodnocení hospodaření obce, je analýza 

příjmů a výdajů rozpočtu obce. Ta se pouţije v analytické části při zkoumání dat 

v letech 2013-2016 a pomůţe také k určení toho, jak se tyto rozpočtové příjmy a výdaje 

vyvíjely v jednotlivých letech. Pomocí této analýzy se také zjistí místa, kde to v obci 

z finančního hlediska nejvíce „skřípe“ a provedou se následná opatření k jejich 

odstranění nebo doporučení pro nalezení vhodných řešení. Dále bude vyuţita metoda 

deskripce a to zejména v teoretické části práce, protoţe dokáţe ulehčit popsání dané 

problematiky veřejné správy. Princip dedukce se pouţije na konci analytické části 

k tomu, aby byly shrnuty konkrétní závěry a metoda syntézy pro zhodnocení výsledků a 

shrnutí nastalé situace. Obě tyto metody poté pomáhají při následném navrhování 

řešení. Poslední metodu bakalářské práce představuje SWOT analýza. Podle té se zjistí 

silné a slabé stránky obce ve spojení s příleţitostmi a hrozbami, které mají vliv na 

správný chod obce. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Teoretické část bakalářské práce se bude věnovat několika základním pojmům z oblasti 

veřejné správy. Nejprve bude vysvětlen její význam, hlavní činnosti a rozdělení podle 

součástí. Dále bude řešena soustava veřejných rozpočtů. Poté následuje charakteristika 

obce, její orgány a nahlédnutí do teorie hospodaření obcí, která se zabývá rozpočtem 

obce, rozpočtovým výhledem, procesem přípravy rozpočtu a také pravidly pro 

schvalování rozpočtu. Tyto informace budou čerpány z ověřených zdrojů. V kniţní 

podobě je vyuţita odborná literatura a s podporou internetu lze nalézt mnoho uţitečných 

vědeckých článků a zákonů.  

 

2.1 Veřejná správa  

Veřejná správa se dá charakterizovat jako organizace, která provádí činnosti vedoucí 

k zabezpečení správy záleţitostí ve veřejném sektoru. Můţeme ji organizačně rozčlenit 

na dvě části a to na státní správu a samosprávu. Velmi důleţité je si vysvětlit, jak na 

sebe tyto dvě části vzájemně působí. Pro Českou republiku i naše sousední státy je 

příznačné, ţe vykonávají územní státní správu spolu s územní samosprávou za pomoci 

samosprávných korporací typických pro jejich území. U nás tyto korporace označujeme 

jako obce a kraje. Ty mohou svá rozhodnutí vykonávat samostatně. Potom se můţeme 

bavit o výkonu samostatné působnosti neboli samosprávě nebo za ně můţe rozhodovat 

stát, pak se jedná o výkon přenesené působnosti tedy státní správu (1). 

 

2.1.1 Činnosti veřejné správy 

Ve většině zemí patří mezi hlavní činnosti veřejné správy starat se o veřejný sektor 

v podstatě ho řídit. Musíme si uvědomit, ţe velikost a sloţení veřejného sektoru, závisí 

na síle a velikosti státních zásahů. Proto se ve spojení s veřejným sektorem hovoří spíše 

o smíšené ekonomice neţ o čisté ekonomice (2).  
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K další činnostem veřejné správy patří: 

 snaha o plnohodnotné uspokojování veřejných potřeb občanů, 

 reagování na poptávku občanů po veřejných sluţbách nebo statcích 

 zabezpečování kvality těchto sluţeb a statků 

 přijímání stimulů a návrhů od občanů (3). 

 

2.1.2 Členění veřejné správy 

Veřejný sektor představuje podsystém smíšené ekonomiky a ze správního pohledu 

můţeme říct, ţe ho řídí veřejná správa (4). Veřejnou správu tvoří dva základní 

podsystémy:  

a) podsystém státní správy- tu můţe stát vykonávat samostatně nebo mu je 

zprostředkována prostřednictvím různých institucí neboli územní samosprávou, ve sféře 

plnění úkolů z titulu přenesené působnosti jsou pak tyto instituce dotovány značnou 

částí ze státního rozpočtu, 

b) podsystém veřejné samosprávy- ta většinou vykonává svoje rozhodnutí samostatně, 

bere na sebe odpovědnost a pouţívá k tomu svůj vlastní název a finanční prostředky, 

měla by se drţet zákonem určených pravidel, dále ji můţeme rozdělit na zájmovou a 

územní samosprávu, v zájmové samosprávě se věnuje zájmům určitých lidí a v územní 

se snaţí zastoupit zájmy specifického území (5). 

 

2.1.3 Soustava veřejných rozpočtů 

Nejprve si musíme ujasnit, ţe veřejný rozpočet je z obecného hlediska označení pro 

rozpočet bez toho, ţe by záviselo, jaká veřejná instituce ho sestavuje. Všem těmto 

institucím zajišťuje veřejný rozpočet důleţitý prostředek k tomu, aby zabezpečili svoje 
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úmysly a plány a představuje pro ně dominantní rozpočet, protoţe shromaţďuje největší 

objem veřejných finančních prostředků. Další fondy, které patří do soustavy veřejných 

rozpočtů, jsou tzv. mimorozpočtové fondy. Ty společně s veřejnými rozpočty vytváří 

rozpočtovou soustavu. Tato soustava v sobě zahrnuje nejen soustavu fondů plynoucí z 

peněz, ale i soustavu rozpočtových vztahů i soustavu orgánů a institucí, které se celkově 

starají o správný chod a pouţívání jak veřejných rozpočtů, tak mimorozpočtových 

fondů (2).  

Rozpočtovou soustavu můţeme rozdělit na následující části: 

a) soustava veřejných rozpočtů 

 státní rozpočet, 

 rozpočty územně samosprávných celků (krajů a obcí), 

 rozpočty dobrovolných svazků obcí, 

 rozpočty příspěvkových organizací, 

 rozpočty organizačních sloţek, 

 rozpočty regionálních rad (2). 

b) soustava mimořádných fondů  

 státní účelové fondy, 

 mimorozpočtové fondy územně samosprávných celků a svazků obcí (2). 

 

2.2 Charakteristika obce 

Obec je základním územně samosprávným celkem, ve kterém ţije určité společenství 

občanů. Kaţdá obec má svoji hranici, jeţ vymezuje její území (6, § 1). 

Právem, ale i povinností obce je starat se o svůj obecní majetek, zajistit pro občany 

veřejné sluţby a statky, uspokojovat jejich potřeby, věnovat pozornost jejich zájmům, 
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místním tradicím a poţadavkům a v neposlední řadě se snaţit podporovat spolupráci 

s okolními obcemi, rozvojovými firmami a příslušným krajem (7). 

Městem se stává obec, kdyţ má více jak 3 tisíce obyvatel a navrhne svůj zájem 

předsedovi Poslanecké sněmovny, který o tom rozhodne po vyjádření vlády. Obec také 

můţe být městysem, ale musí znovu podat návrh stejně tak jako v předešlém případě. 

Také můţe dojít ke sloučení dvou anebo více obcí, a pokud je alespoň jedna městem, 

tak vznikne nová obec, kterou označujeme městem (6, § 3).  

Vzhledem k počtu obyvatel v České republice je počet obcí v porovnání s ostatními 

zeměmi neobvykle vysoký. Z členů Evropské unie se nám můţe v tomto ohledu rovnat 

jen Francie, která má podobný typ osídlení. Právě příčinou tohoto osídlení je fakt, ţe 

naprostá většina obcí je, co se týče rozměru, malých a také s menším počtem obyvatel. 

Od počátku 90. let dochází ke zlomovým změnám v této oblasti, protoţe obec přebírá 

větší míru odpovědnosti a je samostatnější neţ dřív. Výsledkem těchto změn je právě 

nárůst počtu obcí, který si ukáţeme v následující tabulce (2).  

Tab. 1: Vývoj počtu obcí v České republice. (8) 

Rok 1990 1991 1992 1993 1998 2003 2008 2013 2014 

Počet obcí 4100 5768 6097 6196 6242 6249 6249 6253 6253 

 

 

2.2.1 Postavení obcí v České republice 

V České republice je postavení obcí vymezeno zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecních zřízeních), ve znění pozdějších novel. Zajímavostí je, ţe v průběhu historie 

byl tento obecní zákon několikrát měněn a upravován. Z tohoto důvodu museli první 

volby do obecních rad, z pohledu obcí jako samosprávných celků, proběhnout aţ po 

vzniku Československé republiky v roce 1919 (2).  

Dále můţe být postavení obcí vysvětleno Ústavou České republiky. Obec chápeme jako 

veřejnoprávní korporaci, která se rozmísťuje na jednom nebo více katastrálních území. 
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Tyto obce se mohou rozdělovat nebo slučovat podle toho, jak se dohodnou v místním 

referendu. Kaţdá obec v České republice patří do určitého kraje, který je označován 

jako vyšší územní samosprávný celek s územním obvodem a také do specifického 

okresního správního obvodu (7). 

 

2.2.2 Druhy obcí 

V České republice máme podle zákona o obcích 5 základních druhů obcí: 

 obce, které nepouţívají název město a mají méně neţ 3 tisíce obyvatel, 

 města, jejţ mají více jak 3 tisíce obyvatel a musejí získat toto označení od 

předsedy Poslanecké sněmovny, 

 statutární města, většinou se jedná o krajská nebo větší okresní města, které o 

svých záleţitostech rozhodují pomocí vlastních orgánů samosprávy a mohou se 

dělit na městské obvody nebo části, 

 městyse, k získání tohoto titulu obce se musí znovu podat návrh předsedovi 

Poslanecké sněmovny, který rozhodne, zda obec vyhovuje a popřípadě jí tento 

titul udělí, 

 hlavní město Praha, které je rozděleno na několik městských částí, protoţe se 

jedná zároveň také o statutární město (6, § 3-4). 

 

2.2.3 Orgány obce 

Nejdůleţitějším orgánem obce je zastupitelstvo, které ji samostatně spravuje. Dalšími 

orgány, které jsou vymezeny zákonem o obcích, jsou rada obce, starosta, obecní úřad a 

zvláštní orgány obce. Orgánem obce, můţe být také komise, pokud jí byl přidělen 

výkon přenesené působnosti. Důleţité je, ţe obec řeší svoje záleţitosti pomocí 

samostatné působnosti, ale kdyţ bude orgán obce zákonem pověřen k výkonu státní 

správy, můţe ji vykonávat jako svou přenesenou působnost. Orgány krajů a státní 

orgány mohou do samostatné působnosti obce zasáhnout pouze způsobem, který stanoví 

zákon (6, § 7). 
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Zastupitelstvo obce 

Členové zastupitelstva jsou zastupitelé, které mají moţnost zvolit občané obce 

v příslušných obecních volbách. Počet členů zastupitelstva obce závisí na rozsahu 

územního obvodu a především také na počtu obyvatel obce (2).   

Tab. 2: Počet členů zastupitelstva obce s přihlédnutím k počtu obyvatel. (6, § 68) 

Počet obyvatel obce Počet členů zastupitelstva 

500 a méně 5 aţ 15 

500-3000 7 aţ 15 

3000-10000 11 aţ 15 

10000-50000 15 aţ 35 

50000-150000 25 aţ 45 

150000 a více 35 aţ 55 

Zastupitelstvo obce má rozhodující pravomoci v samosprávných věcech, kromě 

záleţitostí, které spadají do pravomoci zastupitelstva kraje, tedy vyššího územního 

samosprávného celku. Kaţdé obecní zastupitelstvo vydává a v průběhu porady se řídí 

jednacím řádem. Zastupitelé se scházejí pravidelně, většinou na stejném místě a jejich 

vyjednávání je ze zákona veřejné. Proto, aby se zastupitelé shodli na usnesení, je 

zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny všech členů (5). 
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Při rozhodování o věcech samostatné působnosti obce se zastupitelstvo zabývá např. 

těmito činnostmi: 

 volí ze svých řad starostu, místostarostu, radní a můţe je i odvolat, 

 schvaluje rozpočet, účetní závěrku a závěrečný účet obce, 

 schvaluje program pro rozvoj obce, 

 vydává obecně závazné vyhlášky obce, 

 rozhoduje o formě spolupráce s jinými obcemi, 

 rozhoduje o vyhlášení místního referenda, 

 navrhuje změny v katastrálních územích a hranic obce, 

 zřizuje obecní policii, kterou můţe i zrušit,  

 zřizuje a ruší organizační sloţky a příspěvkové organizace obce a 

 rozhoduje o názvu a zřízení ulic, obecních částí a veřejných prostranství (6, § 

84). 

Rada obce 

Z hlediska samostatné působnosti představuje rada obce výkonný orgán a ze svojí 

činnosti se zodpovídá zastupitelstvu. V rámci přenesené působnosti rozhoduje rada 

obce, jen kdyţ to stanoví zákon. Členové rady obce jsou starosta, místostarosta a další 

členové z řad zastupitelstva obce. V obci, kde má zastupitelstvo obce méně jak 15 

členů, se rada obce nevolí a její pravomoc obvykle vykonává starosta, pokud zákon 

nestanoví jinak. Počet členů obecní rady nesmí překročit jednu třetinu počtu členů 

obecního zastupitelstva. Ze zákona je dáno, ţe musí být lichý, přičemţ nejmenší počet 

členů činí 5 a nejvyšší 11 členů. Základním úkolem obecní rady je připravovat návrhy 

pro jednání zastupitelstva (6, § 101-102).  

K dalším činnostem obecní rady patří: 

 vydávání obecních nařízení, 

 zabezpečení správného hospodaření obce podle schváleného rozpočtu,  

 provádění rozpočtových opatření, 
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 schvalování organizačního řádu obecního úřadu, 

 stanovení celkového počtu zaměstnanců v organizačních sloţkách a na obecním 

úřadu a 

 rozhodování o uzavření nájemních smluv a smluv o výpůjčce (6, § 102). 

Starosta 

Starosta vystupuje za svoji obec a reprezentuje ji navenek. Je volen z členů 

zastupitelstva obce a za plnění své funkce se jim plně zodpovídá. Starosta obce je 

zastupován místostarostou, který je stejně jako starosta volen zastupitelstvem a znovu se 

jim za svůj výkon musí zodpovídat. Starosta se společně s místostarostou starají o 

právní předpisy obce a svým podpisem schvalují jejich správnost (2). 

Obecní úřad 

Ve vedení obecního úřadu je starosta. Dalšími členy, kteří tvoří obecní úřad, jsou 

místostarosta, tajemník a zaměstnanci obecního úřadu (2).  

V rámci samostatné působnosti se obecní úřad zabývá třemi základními činnostmi: 

 plněním zadaných úkolů od zastupitelstva nebo obecní rady, 

 vypomáhá s činností výborům a komisím, 

 rozhoduje v nastalých případech daných obecním zákonem (6, § 109). 

Funkci přenesené působnosti vykonává obecní úřad v rámci zákona o obcích. 

S tajemníkem se můţeme setkat pouze v obcích s rozšířenou působností nebo 

s pověřeným obecním úřadem. Je zaměstnancem obce a přebírá zodpovědnost za 

splnění úkolů obecního úřadu v samostatné i přenesené působnosti vůči starostovi. 

Tajemník se pravidelně zúčastňuje zasedání zastupitelstva a schůzí rady obce a nesmí 

vykonávat pracovní funkci v politické straně nebo v politickém hnutí (6, § 109-110). 
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Výbory 

Výbory zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstvo. Jednotlivé výbory 

se nepovaţují za orgán obce a splňují zadané úkoly, kterými jej pověřuje zastupitelstvo. 

Zastupitelstvo obce zřizuje pokaţdé finanční a kontrolní výbor. Ve vedení výboru je 

vţdy předseda, který je členem zastupitelstva obce. Počet členů výboru musí být vţdy 

lichý a u finančního i kontrolního výboru jsou to nejméně 3 členové. Jedním z členů 

finančního a kontrolního výboru nemůţe být starosta, místostarosta, obecní tajemník ani 

účetní, která se stará o rozpočtové a účetní operace na obecním úřadě.  Působnost 

výborů je zaměřena jen na úkoly v samostatné působnosti obce. Výbory nemají 

stanovené pravidelné schůzky a schází se, pokud je to potřeba (14).  

Komise 

Komise představují výkonné orgány obce v záleţitostech: 

 samostatné působnosti obce, 

 přenesené působnosti obce (7). 

V činnosti samostatné působnosti obce předávají svoje názory a doporučení obecní radě 

a jsou jí i odpovědné. Usnesení komise se řeší na schůzích obecní rady a můţe ho měnit 

starosta obce. Ve věcech přenesené působnosti obce jsou komise odpovědné okresnímu 

úřadu (7).  

Rada obce zřizuje komise jako kontrolní a poradní orgány. Komise se usnášejí většinou 

hlasů všech členů komise. Orgánem obce se stane komise, kdyţ jí starosta v určitých 

záleţitostech svěří výkon přenesené působnosti (14). 

 

2.3 Rozpočtová soustava v ČR 

Podle rozpočtové soustavy se ve všech státech různě dělí veřejné finanční prostředky. 

Veřejné rozpočty představují peněţní fondy, ve kterých jsou finanční prostředky, 
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s nimiţ se financují veřejné statky pro obyvatele obcí, krajů i státu. Tyto rozpočty 

společně vytváří rozpočtovou soustavu (16).  

Pod pojmem rozpočtová soustava chápeme soustavu veřejných rozpočtů, ale také různé 

instituce, které se starají o správnou tvorbu, rozdělování, uţití a kontrolu toků dílčích 

okruhů finančních prostředků uvnitř této soustavy. Soustavu veřejných rozpočtů vytváří 

v České republice rozpočty centrální vlády a rozpočty místní (15). 

Rozpočtová soustava, která se v současnosti uplatňuje v České republice, tvoří dvě 

části: 

 soustavu veřejných rozpočtů, jeţ tvoří nejvýznamnější část rozpočtové soustavy, 

 soustavu mimorozpočtových fondů, které tvoří doplňkovou část (2).  

Soustava veřejných rozpočtů zahrnuje tyto následující části: 

 státní rozpočet, 

 rozpočty územně samosprávných celků, tedy krajů a obcí, 

 rozpočty dobrovolných svazků obcí, 

 rozpočty příspěvkových organizací, 

 rozpočty organizačních sloţek, 

 rozpočty regionálních rad (2).  

Soustava mimorozpočtových fondů zahrnuje další důleţité části: 

 státní účelové fondy, 

 mimorozpočtové fondy územně samosprávných celků a svazků obcí (2). 

 

2.3.1 Rozpočtový výhled územně samosprávných celků 

Rozpočtový výhled slouţí jako pomocný nástroj pro plánování rozvoje hospodářství 

obce. Na základě uzavřených smluv a přijatých závazků se sestavuje na 2 aţ 5 let 
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následujících po roce, kdy byl sestavován roční rozpočet. Rozpočtový výhled zahrnuje 

základní informace o příjmech a výdajích, hlavně o finančních zdrojích a o 

dlouhodobých pohledávkách a závazcích (17, § 3).  

 

2.3.2 Rozpočtové zásady územně samosprávných celků 

Rozpočtové zásady chápeme jako potřeby pro sestavení státního rozpočtu, které jsme 

získali nasbíráním zkušeností z předchozího vývoje. Tyto zásady platí i pro ostatní 

veřejné rozpočty a závisí na nich celý rozpočtový proces (15).  

Mezi jednotlivé rozpočtové zásady, které se uplatňují v  České republice, patří: 

 zásada úplnosti- státní rozpočet musí obsahovat všechny finanční operace vlády 

a jiných institucí, příjmy a výdaje jsou v něm zachyceny v celkových částkách,  

 zásada jednotnosti- všechny příjmy a výdaje jsou vedeny jednotným způsobem a 

v jediném dokumentu, coţ umoţňuje kvalitně posoudit finanční situaci státu, 

 zásada reálnosti a pravdivosti- zabývá se kvalitním odhadem příjmů a výdajů, 

 zásada kaţdoročního sestavování a schvalování- rozpočet se sestavuje 

kaţdoročně pro lepší přehlednost o státních příjmech a výdajích a schvaluje se 

před začátkem rozpočtového roku, rozpočtové období se shoduje s kalendářním 

rokem,  

 zásada vyrovnanosti- označuje se také jako zlaté pravidlo rozpočtové politiky, 

jedná se o vyrovnání rozpočtu při nejmenším za delší časové období, 

 zásada publicity- můţe být nazvána jako zásada zveřejnění nebo veřejnosti, 

jedná se o povinnost obce či kraje zveřejnit svůj rozpočet,  

 zásada přehlednosti- jde o stabilní stanovení struktury rozpočtů z věcného 

hlediska, 

 zásada efektivnosti a hospodárnosti- stanovuje efektivní vyuţití rozpočtových 

prostředků, které vede k co nejekonomičtějšímu pouţití,  
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 zásada přednosti výdajů před příjmy- sděluje skutečnost, ţe k ekonomickému 

růstu je potřeba zajistit určité prostředky a vyuţívat výdaje, úkolem příjmů je 

stabilizování ekonomiky, aby mohlo dojít k jejímu růstu (15). 

 

2.3.3 Rozpočtová skladba územně samosprávných celků 

Rozpočtovou skladbu stanovuje vyhláškou Ministerstvo financí České republiky. Podle 

ní třídí jednotlivé orgány územních samosprávních celků rozpočet při jeho schvalování. 

Schválený rozpočet potom vyjadřuje závazné ukazatele, kterými se musí řídit výkonné 

orgány obce při hospodaření podle rozpočtu obce i právnické osoby, které byly zřízeny 

nebo zaloţeny v působnosti obce při svém hospodaření (17, § 12). 

Třídění příjmů a výdajů v rozpočtové skladbě je postaveno na zásadě jednotnosti a 

závaznosti, kde má kaţdé hledisko svůj specifický význam a vyuţívá jiný číselný kód. 

Dále pak na zásadě dlouhodobé stability třídění rozpočtů, která je potřebná pro 

dlouhodobé analýzy, na zásadě srozumitelnosti a na zásadě kompatibility 

s mezinárodními statistickými standardy (7).  

Rozpočtová skladba se třídí podle čtyř základních hledisek: 

 z hlediska odpovědnostního, 

 z hlediska druhového, 

 z hlediska odvětvového a  

 z hlediska konsolidačního (15). 

 

Odpovědnostní hledisko 

Toto hledisko se zabývá tříděním příjmů a výdajů státního rozpočtu podle správců 

kapitol. Jednotkou tohoto třídění je kapitola státního rozpočtu a slouţí pro pravidelné 

řízení plnění rozpočtů a k určení odpovědnosti za hlavní skupiny veřejných výdajů (15). 
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Druhové hledisko 

Představuje základní třídění, ve kterém se třídí veškeré peněţní operace podle 

příjmových a výdajových druhů do třech základních skupin, kterými jsou příjmy, výdaje 

a zvláštní postavení má financování (2).  

Jedná se zejména o příjmové operace, kam patří tyto třídy: 

 třída 1. Daňové příjmy, 

 třída 2. Nedaňové příjmy, 

 třída 3. Kapitálové příjmy a 

 třída 4. Přijaté dotace (7). 

Zatímco výdajové operace se třídí do těchto tříd: 

 třída 5. Běţné výdaje, 

 třída 6. Kapitálové výdaje (7). 

Zvláštní postavení má potom třída 8. Financování, ve které se jedná především 

o  návratně přijaté finanční prostředky a výdaje na splátky dříve přijatých půjček (7). 

Odvětvové hledisko 

Odvětvové hledisko třídí příjmy a výdaje podle účelu, na který jsou vynaloţeny. Za 

pomoci tohoto hlediska se třídí všechny výdaje a také kapitálové a nedaňové příjmy 

obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí (15). 

Konsolidační hledisko 

Z tohoto hlediska se třídí příjmy a výdaje, které jsou vynakládané nebo vznikají uvnitř 

soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných nepeněţních fondů. Tyto příjmy a 

výdaje se při uplatňování tohoto hlediska třídí na záznamové jednotky (15).  
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2.4 Rozpočet obce  

Rozpočet obce představuje určitý decentralizovaný peněţní fond, který je tvořen na 

několika principech, kterými jsou princip nenávratnosti, neekvivalence a 

nedobrovolnosti. Označuje se jako rozpočtový plán na kalendářní rok a je brán jako 

nástroj obecní politiky, který primárně slouţí ke splnění volebních programů obce, 

respektive kraje. Také je účetní bilancí a jeho výsledkem můţe být schodek nebo 

přebytek. Obsahuje veškeré příjmy a výdaje, které jsou spojené s činností samosprávy a 

i s výkonem státní správy v rámci přenesené působnosti (16). 

Rozpočet se většinou sestavuje jako vyrovnaný, za určitých podmínek jako 

přebytkový,  případně i jako schodkový. Přebytkový rozpočet můţe být schválen 

zastupitelstvem v případě, ţe obec disponuje s příjmy daného roku, které budou pouţity 

aţ v roce následujícím. Zatímco schodkový neboli deficitní můţe být schválen jen 

v tom okamţiku, kdy schodek bude moci být uhrazen z přebytků minulých let nebo ho 

lze zabezpečit smluvně půjčkou, úvěrem nebo jiným finančním krytím (2). 

 

2.4.1 Rozpočtové provizorium 

Obec hospodaří pomocí rozpočtového provizoria v případě, ţe není její rozpočet 

schválen před 1. lednem příslušného rozpočtového roku. Zastupitelstvo obce určuje 

pravidla rozpočtového provizoria a zpravidla v této nastalé situaci hospodaří podle 

rozpočtu z minulého roku. Druhou moţností zastupitelstva je ještě hospodařit podle 

neschváleného rozpočtu. V době rozpočtového provizoria jsou uskutečňovány příjmy a 

výdaje, které se po sestavení schváleného rozpočtu stanou jeho součástí (2).  

 

2.4.2 Rozpočet jako decentralizovaný peněţní fond 

Rozpočet obce v tomto případě zahrnuje příjmy ze dvou pohledů, jak jejich získáním na 

základě jejich přerozdělení v rozpočtové soustavě, tak i získáním vlastní činností. Obec 

poté tyto příjmy rozdělí a prostřednictvím veřejného nebo soukromého sektoru je 

vyuţije k financování veřejných či smíšených statků (5). 
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2.4.3 Rozpočet jako bilance 

Rozpočet obce musí být z hlediska účetní bilance vţdy vyrovnán. V tomto případě je 

chápán jako bilance, která bilancuje jak běţné, tak kapitálové příjmy a výdaje. Nastane-

li situace, ţe příjmy jsou menší, neţ výdaje rozpočet se musí vyrovnat pouţitím 

návratných finančních prostředků, většinou tedy úvěrem (7).  

 

2.4.4 Rozpočet jako finanční plán  

Rozpočet z tohoto hlediska můţeme pojmout jako: 

 krátkodobý rozpočet- v tomto rozpočtu je důleţité si dobře naplánovat peněţní 

příjmy a výdaje a peněţní toky, tzn. dobře si je rozloţit během rozpočtového 

roku, protoţe obec si ve svém hospodaření nevystačí sama a  

 střednědobý a dlouhodobý rozpočtový výhled- ten je důleţitý v rámci dotování 

nákladných investic ve veřejném sektoru (16). 

Rozpočet obce je důleţitým finančním plánem a dá se chápat jako toková veličina. 

V průběhu rozpočtového období se v tomto případě z došlých příjmů na účet plynule 

uhrazují výdaje. Tok příjmů a výdajů rozpočtu obce mohou ovlivňovat různé vlivy, jako 

jsou způsob a lhůty výběru daní a pravidelnost některých výdajů (7).  

 

2.4.5 Rozpočet jako nástroj veřejné politiky  

V tomto případě stát účelně vyuţívá příjmy, výdaje a rozpočtové saldo k ovlivňování 

správného chodu ekonomiky. Dále slouţí pro určování hlavních zájmů uvnitř místních 

statků i sluţeb, které obec zprostředkovává a také určuje výši poplatků a zdanění 

v rámci zákonných norem (5).  
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2.4.6 Rozpočtová opatření 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce, který můţe být po jeho schválení změněn. 

K těmto změnám v rozpočtu slouţí obci rozpočtová opatření, která se provádějí 

v průběhu rozpočtového roku. Tato opatření obec zaznamenává podle časové 

posloupnosti (2).  

Rozlišují se tři druhy rozpočtových opatření: 

 přesun rozpočtových prostředků, při němţ se jednotlivé příjmy a výdaje 

vzájemně ovlivňují, 

 pouţití nepředvídatelných příjmů k úhradě nově vzniklých výdajů, tím pádem se 

zvýší celkový objem rozpočtu a 

 vázání na rozpočtové výdaje, jestliţe je jejich úhrada ohroţená neplacením 

příjmů rozpočtu, v tomto případě se objem rozpočtu sniţuje (2).  

 

2.4.7 Rozpočtový proces  

Rozpočtový proces jednoho konkrétního rozpočtu trvá více neţ dva roky a zahrnuje 

souhrn nařízení různých subjektů spojených s veřejnými příjmy a výdaji. Výsledkem 

tohoto shrnutí je konkrétní rozpočet. V průběhu tohoto procesu je moţno sledovat různé 

fáze, ze kterých je rozpočtový proces sloţen (15).  

Mezi tyto fáze patří: 

 příprava a projednávání návrhu rozpočtu ve vládě, 

 projednávání a schvalování návrhu rozpočtu v parlamentu, 

 hospodaření podle rozpočtu v průběhu rozpočtového roku a 

 následná kontrola (15). 
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2.5 Sloţení rozpočtu obce 

Obsahem rozpočtu jsou příjmy, výdaje a ostatní peněţní operace včetně tvorby a pouţití 

peněţních fondů. Zatímco mimo rozpočet se uskutečňují peněţní operace, které se 

týkají cizích a sdruţených prostředků (17, § 6). 

 

2.5.1 Příjmy obecního rozpočtu 

Jak jiţ bylo zmíněno, tak se příjmy obce třídí do čtyř tříd, kterými jsou daňové 

příjmy,  nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace (7). 

 

Daňové příjmy 

Daňové příjmy tvoří významný podíl obecních příjmů a patří mezi vlastní příjmy obce. 

Mezi daňové příjmy obecního rozpočtu patří: 

 daně sdílené, 

 svěřené daně, 

 místní poplatky a 

 správní poplatky (16).  

Sdílené daně 

Sdílené daně představují část celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyzických a 

právnických osob a daně z přidané hodnoty (2). 

Výše sdílených daní je dána zákonem o rozpočtovém určení daní, ale jejich pouţití je 

plně v kompetenci obce, coţ podporuje odpovědnost za jejich uţití. Pomocí těchto daní 

dochází také ke sníţení nerovnosti mezi jednotlivými úrovněmi samospráv (5). 
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Svěřené daně   

Dalšími daněmi, které patří do daňových příjmů, jsou svěřené daně z nemovitých věcí. 

Tuto daň tvoří daň z pozemků a ze staveb a jednotek. Předmětem daně z pozemků jsou 

zaznamenávané pozemky v katastru nemovitostí na území České republiky a 

předmětem daně ze staveb a jednotek jsou zdanitelné stavby, kterými se rozumí 

dokončená nebo uţívaná budova nebo inţenýrská stavba a dokončená nebo uţívaná 

zdanitelná jednotka. Výše této daně závisí na koeficientu, který je přiřazen obcím podle 

počtu obyvatel. Tento koeficient je dán zákonem a obec ho můţe obecně závaznou 

vyhláškou navýšit o jeden stupeň nebo ho o jeden aţ tři stupně sníţit (26, § 2-7).   

Místní poplatky 

Zastupitelstvo obce rozhoduje o tom, zda bude obec vybírat místní poplatky od 

fyzických a právnických osob. Místní poplatky mají tedy v současnosti stále fakultativní 

charakter. Při určení výše této daně má obec omezenou daňovou pravomoc, neboť 

v zákoně o místních poplatcích jsou upraveny maximálně moţné sazby či rozpětí sazeb. 

Místní poplatky však z hlediska rozpočtu obce nepředstavují aţ tak velký příjem jako 

sdílené a svěřené daně (16).  

Obce mohou vybírat následující místní poplatky: 

 poplatek ze psů, 

 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

 poplatek za uţívání veřejného prostranství, 

 poplatek ze vstupného a z ubytovací kapacity, 

 poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 

měst, 

 poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání 

a odstraňování komunálních odpadů a  



33 

 

 poplatek za zhodnocení stavebního pozemku moţností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace (27, § 1). 

Správní poplatky  

Správní poplatky vykonává obec v rámci přenesené působnosti. I kdyţ tyto poplatky 

představují ekvivalentní platbu do obecního rozpočtu, tak je lze velmi těţko určit, tzn. 

stanovit je a vyčíslit různé náklady na zabezpečení určitého správního úkonu (16). 

Správní poplatky jsou součástí daňových příjmů a představují poplatky za správní 

úkony a rozhodnutí. Výsledkem těchto poplatků jsou poté vydaná povolení a rozhodnutí 

(2).  

Nedaňové příjmy 

Mezi vlastní nedaňové příjmy rozpočtu obce patří zejména: 

 příjmy z vlastního podnikání- do těchto příjmů patří zisk z komunálních podniků 

a podíl na zisku podniků s majetkovým vkladem obce, 

 příjmy z pronájmu obecního majetku nebo jeho prodeje, 

 příjmy z obchodování s cennými papíry- ty souvisí s finančním investováním 

obcí, které tímto způsobem mohou zvyšovat objem svého majetku, 

 uţivatelské poplatky- nejčastěji za místní smíšené veřejné statky, pokud 

neplynou rovnou provozovateli a 

 sankční pokuty- tyto příjmy obce patří mezi nahodilé a obce je získávají tím, ţe 

ukládají pokuty subjektům, např. za znečišťování veřejných prostranství 

v přestupkovém řízení o těchto věcech (7). 

Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy se týkají financování investičních potřeb a jsou delší neţ jeden rok. 

Jedná se především o příjmy, které se neopakují, tudíţ jsou jednorázové (5).  

Mezi nejobvyklejší kapitálové příjmy patří: 
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 příjmy z prodeje majetku, 

 přijaté úvěry, dary a půjčky, 

 přebytek v běţném rozpočtu a 

 příjmy z kapitálových přijatých dotací (5). 

Přijaté dotace 

Další důleţitou část příjmů rozpočtu obce tvoří dotace. Obec nemá dostatek svých 

finančních zdrojů, a proto většinou potřebuje doplnit svůj rozpočet o finanční 

prostředky ze státního rozpočtu (16).  

Dotace se rozdělují podle několika hledisek: 

 podle účelovosti- na účelové a neúčelové dotace, 

 podle času- na běţné a kapitálové dotace, 

 z pohledu nárokovosti- na nárokové a nenárokové dotace (2). 

Účelové dotace jsou poskytovány na určitou potřebu neboli účel. Zatímco 

u  neúčelových dotací má obec moţnost se rozhodnout, na co dotace budou pouţity. 

Běţné dotace získává obec pro financování běţných a provozních potřeb. Kapitálové 

dotace jsou zase určeny na financování investičních potřeb. Nárokové dotace jsou 

určeny pro financování veřejných sluţeb a u nenárokových dotací je k získání dotace 

potřeba splnit stanovené podmínky (2).  

 

2.5.2 Výdaje obecního rozpočtu  

Výdaje obecního rozpočtu se člení na běţné a kapitálové výdaje. Z pohledu výdajů obce 

přispívají na zabezpečení a financování veřejných statků pro obyvatelstvo. Rozhodující 

část výdajů obce tvoří alokační výdaje, které slouţí k zabezpečení veřejných statků a 

člení je rozpočtová skladba (16).  
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Běžné výdaje 

Běţné výdaje se nejčastěji člení na neinvestiční nákupy, neinvestiční transfery a 

neinvestiční půjčky (16).  

Jedná se především o výdaje, které se neustále opakují a jsou pouţity na financování 

běţných potřeb obce, jako jsou platy a mzdy zaměstnanců, sociální dávky a také nákup 

sluţeb a materiálu (5). 

Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje se dále člení na investiční výdaje, nákup akcií a majetkových 

podílů,  investiční půjčky, kapitálové transfery a ostatní výdaje (16). 

Jedná se zejména o výdaje na pořízení nových investic, aby bylo z dlouhodobého 

hlediska moţné zabezpečovat veřejné statky pro obyvatelstvo. Tyto výdaje zahrnují 

především investice do místního veřejného sektoru, které jsou většinou nenávratné (7).   
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3 Analytická část 

Analytická část bakalářské práce obsahuje základní informace o obci Mistrovice včetně 

jejího představení a nahlédnutí do historie obce. Poté je zde provedena finanční analýza 

hospodaření obce. V této analýze jsou důkladně rozebrány rozpočty ve sledovaném 

období 2013-2016 a zhodnoceny nastalé situace.  

 

3.1 Charakteristika obce Mistrovice 

Obec Mistrovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990 jako územně samosprávný 

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

předpisů. Nachází se na silniční spojnici města Letohradu a města Jablonné 

nad Orlicí. Tato obec patří administrativně pod okres Ústí nad Orlicí a náleţí 

pod Pardubický kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Ţamberk. Leţí 

v průměrné výšce 472 m n.m., celková katastrální výměra obce je 461 ha a k 1.1 2016 

zde ţije 574 obyvatel (9).  

Tab. 3: Identifikační údaje obce podle registru ekonomických subjektů. (10) 

IČO 00279226 

Obchodní firma/název Obec Mistrovice 

Statistická právní 

forma 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Datum vzniku 1. 7. 1973 

Sídlo Mistrovice, 56164, Mistrovice, Mistrovice 138 

Okres 
CZ0534 - Ústí nad Orlicí 

Základní územní 

jednotka 
580643 - Mistrovice 

Klasifikace dle CZ-

NACE 
84110 -Všeobecné činnosti veřejné správy 

Institucionální sektor 13130 - Místní vládní instituce  

Velikostní kategorie 120 - 1 – 5 zaměstnanců  
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3.1.1 Struktura obyvatel 

Z celkového počtu obyvatel, který ke dni 1. 1. 2016 činil 574 osob, ţije v obci 311 

muţů a 263 ţen. Z toho 59 dětí do 15 let muţského pohlaví a 35 ţenského pohlaví. 

Průměrný věk obyvatelstva v této obci je 41,3 let. V následujícím grafu je znázorněna 

věková struktura obyvatelstva obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Dopravní infrastruktura 

Obcí prochází hlavní silnice, která propojuje města Letohrad a Jablonné nad Orlicí. 

Nejbliţší silnicí I. třídy je silnice I/11, která je nejdelší tohoto typu v České republice. 

Tato komunikace je vzdálena asi 3 km od obce a propojuje města Ţamberk a Jablonné 

nad Orlicí. Nejbliţší dálnicí je dálnice D11, která vede z Hradce Králové do Prahy a je 

vzdálena kolem 67 km od Mistrovic. V této obci jsou zavedeny pravidelné autobusové 

spoje do nejbliţších měst. Tento typ dopravy je občany hodně vyuţívaný, protoţe v obci 

se nenachází ţádná ţelezniční stanice.  Nejbliţší ţelezniční zastávka je v sousední obci 

Verměřovice, která je vzdálena okolo 4 km. Odtud se obyvatelé mohou dostat do 

nejbliţších měst, tj. do Letohradu a Jablonného nad Orlicí.  

Graf 1: Věková struktura obyvatel. (12) 
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3.1.3 Historie obce 

Obec Mistrovice se nachází v podhůří Orlických hor 15 km jihozápadně pod 

dominantou Suchého vrchu. První zaručené zmínky o vzniku obce pochází z roku 1371.  

Z těchto záznamů je patrné, ţe vesnice byla rozdělena na dvě části. Teprve v roce 

1650 jsou Mistrovice jako jeden celek, kdy obě panství vlastnil jeden majitel, a to 

Mikuláš Vitanovský z Vlčkovic. Co se týče názvu obce Mistrovice, tak  je pro 

vysvětlení pouze jediný písemný podklad a to dílo Dr. Antonína Profouse pojednávající 

o vzniku jmen obcí a měst země České a Moravské. Autor odvozuje název Mistrovice 

od příjmení Mistr, neboť se v dostupných dokumentech uvádí, ţe v obci ţilo hodně lidí 

s tímto příjmením (9). 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Školská a zdravotnická zařízení  

V obci se nachází základní škola pro 1. stupeň výuky a také mateřská škola. Do 

základní školy pro 2. stupeň učiva musejí ţáci dojíţdět, nejčastěji autobusem, buď do 

Jablonného nad Orlicí, nebo do Letohradu. Obvodní lékař a lékárna se v obci nenachází 

a proto obyvatelé za těmito sluţbami musejí dojíţdět do okolních měst.  

Obr. 1: Znak obce Mistrovice 
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3.1.5 Sluţby  

V obci má sídlo hned několik obchodních společností a také zde podniká spoustu osob 

samostatně výdělečně činných. V následující tabulce jsou zobrazeny obchodní 

společnosti a několik významných podnikatelů obce.  

Tab. 4: Obchodní firmy a osoby samostatně výdělečně činné v obci. (13) 

Obchodní firma Sídlo podnikání Předmět podnikání 

ZEFA HČ, spol. s r.o. Mistrovice 172 zemědělská výroba 

Svoboda truhlářství s.r.o. Mistrovice 55 truhlářství 

QM Tronic, s. r. o. Mistrovice 62 výroba, obchod a sluţby 

PODORLICKO MISTROVICE 

a.s. Mistrovice 172 zemědělská výroba 

Podnikatelé Sídlo podnikání Předmět podnikání 

Jan Novotný Mistrovice 220 Stravování v restauracích 

Tomáš Kozel Mistrovice 222 Výstavba bytových budov 

Vlastislav Kozel Mistrovice 176 Velkoobchod a maloobchod 

Josef Moravec Mistrovice 184 Stravování v restauracích 

V obci se nachází dvě prodejny potravin a dvě restaurační zařízení. Dále bychom v ní 

našli obecní knihovnu a pro místní obyvatele je zde zřízena plynofikace, veřejný 

vodovod a kanalizace. Pro informovanost občanů obec zřídila webové stránky a také 

vydává od roku 1991 šestkrát ročně Mistrovické zprávy, tedy občasník obecního úřadu 

Mistrovice, který obyvatelům poskytuje nejnovější a důleţité informace o obci.  

 

3.1.6 Sport a kultura 

V obci působí hned několik spolků. Nejvýznamnějším spolkem je TJ Sokol 

Mistrovice,  pod kterým funguje většina sportovních oddílů obce. Další důleţité spolky 

jsou Český svaz chovatelů, Sbor dobrovolných hasičů, Zahrádkáři a Česká beseda.  

Mezi nejvýznamnější sportovní oddíly obce patří fotbalový klub, který je veden jako 

zájmový spolek s názvem FK Mistrovice, z.s.. Dále mohou obyvatelé Mistrovic vyuţít 

ke sportovnímu nadšení místní tělocvičnu, kde působí kluby stolního tenisu, volejbalu a 
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florbalu. Pokud by někdo neupřednostňoval pohyb, tak je v obci zřízen i šachový oddíl. 

Sbor dobrovolných hasičů pořádá pro své občany Hasičský ples a „chovatelé“ 

Velikonoční taneční večer. Dále mohou občané navštívit besedu s důchodci a dětský 

karneval. Tradičními akcemi jsou také tři táboráky: pálení čarodějnic, začátek prázdnin 

a ukončení prázdnin, které pořádají kaţdoročně sportovní oddíly.  

 

3.2 Organizační struktura obce  

Organizační strukturu obce tvoří členové státní správy a samosprávy. Obecní úřad 

Mistrovic je tvořen starostou, místostarostou a obecními zaměstnanci. Obecní úřad 

zaměstnává odbornou referentku, která je zároveň i účetní a technického pracovníka 

obce. Zastupitelstvo obce má 11 členů, coţ je dáno počtem obyvatelů (viz Tabulka 2). 

Tvoří ho finanční a kontrolní výbor, stavební komise, bytová a kulturní komise, komise 

pro ţivotní prostředí a další členové. Předsedové jednotlivých komisí musí být ze členů 

zastupitelstva a další příslušníci jsou z řad obyvatelů obce. Mezi nejdůleţitější funkce 

finančního výboru patří připravení návrhu rozpočtu, který poté schvalují zastupitelé a 

mohou ho i měnit. 

 

3.3 Analýza hospodaření obce Mistrovice 

Tato část bakalářské práce se bude zabývat podrobnou analýzou příjmů a výdajů obce 

Mistrovice v letech 2013-2016. Informace pro vytvoření této analýzy byly získány ze 

schválených rozpočtů obce v jednotlivých letech, dále ze závěrečných účtů obce, z dat 

získaných ze zasedání zastupitelstva obce a v neposlední řadě z interních dokumentů 

obce, vyhlášek obce a z osobní  konzultace se starostou obce.  

Hospodaření obce Mistrovice vychází ze schváleného rozpočtu, který je schvalován 

zastupitelstvem a je sestavován vţdy na jeden kalendářní rok. Návrh rozpočtu 

připravuje finanční výbor, který vychází z údajů v rozpočtu za předchozí rok a upravuje 

ho o předpokládané akce na další rok. Správně by se měl obecní rozpočet na další rok 
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schválit vţdy v prosinci na konci roku. Bohuţel tím, ţe stát nespolupracuje, obec musí 

vyuţívat v prvních třech měsících roku rozpočtové provizorium, protoţe poslední 

termín pro schválení rozpočtu je vţdy konec března. Rozpočet se během roku upravuje 

o neočekávané změny a výdaje a proto se schválený rozpočet odlišuje od rozpočtu 

skutečného, který je sestavován k 31. prosinci příslušného roku. 

 

3.3.1 Schválený a skutečný rozpočet obce za rok 2013 

V tomto roce byl schválen v obci Mistrovice nevyrovnaný rozpočet, kdyţ celkové 

příjmy činily 6 551 200,00 Kč a celkové výdaje 9 043 200,00 Kč. Tudíţ byl rozpočet 

schodkový se saldem – 2 492 000,00 Kč. Projednání a následné schválení rozpočtu 

proběhlo na zasedání zastupitelstva a tento rozpočet byl vyvěšen na úřední desku 18. 

února 2013. Během roku bylo zastupitelstvem obce schváleno několik rozpočtových 

opatření. Nejvíce se tyto opatření projevily u poloţek přijaté transfery a kapitálové 

výdaje. 

Tab. 5: Schválený a skutečný rozpočet v roce 2013. (18) 

Rok 2013 

Schválený 

rozpočet (v 

Kč) 

Upravený 

rozpočet (v 

Kč) 

Skutečný 

rozpočet (v 

Kč) 

Plnění 

 (v %) 

Daňové příjmy 5 320 800,00 5 787 800,00 5 843 900,00 101,00 

Nedaňové příjmy 644 700,00 649 700,00 655 800,00 100,90 

Kapitálové příjmy 450 000,00 460 000,00 399 600,00 86,90 

Přijaté transfery 135 700,00 985 400,00 985 400,00 100,00 

Příjmy celkem 6 551 200,00 7 882 900,00 7 884 700,00 100,00 

Běţné výdaje 4 413 200,00 4 569 400,00 4 124 900,00 90,30 

Kapitálové výdaje 4 630 000,00 6 537 000,00 6 112 600,00 93,50 

Výdaje celkem 9 043 200,00 11 106 400,00 10 237 500,00 92,20 

Saldo -2 492 000,00 -3 223 500,00 -2 352 800,00 73,00 

Financování 2 492 000,00 3 223 500,00 2 352 800,00 73,00 

Z údajů ze závěrečného účtu obce v roce 2013 je zřejmé, ţe hospodaření obce skončilo 

schodkem – 2 352 800,00 Kč. Celkové příjmy obce činily 7 884 700,00 Kč a výdaje 

byly ve výši 10 237 500,00 Kč. Údaje ve skutečném rozpočtu představují rozdíly oproti 
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schválenému rozpočtu. Největší rozdíl byl v tomto roce zaznamenán v poloţce 

kapitálové výdaje a to téměř o 1 500 000,00 Kč. Důvodem tohoto rozdílu mezi 

schváleným a skutečným rozpočtem bylo zasíťování parcel na dolním konci obce 

v průběhu roku 2013 a vystavění přístřešku a boudy na prodej občerstvení na místním 

fotbalovém hřišti. Další rozdíl, který se projevil ve skutečném rozpočtu, byl u přijatých 

transferů. Obec totiţ pro účely návrhu rozpočtu nezná výši přijatých dotací na začátku 

roku, ale do svého hospodaření je začlení aţ prostřednictvím rozpočtových opatření. 

V roce 2013 obec dostala více dotací od různých organizací, ale nejvíce se ve 

skutečném rozpočtu projevila dotace na zateplení obecního úřadu od Evropského fondu 

regionálního rozvoje ve výši 776 508 Kč a na stejnou poloţku obdrţela obec dotaci 

ještě od Státního fondu ţivotního prostředí ve výši 45 677 Kč. K dalším důleţitým 

poloţkám rozpočtu v roce 2013 patří běţné výdaje. Tyto výdaje souvisejí zejména se 

mzdou zaměstnanců obce, s finančními odměnami zastupitelů obce a s povinnými 

úhradami na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.  

 

3.3.2 Schválený a skutečný rozpočet za rok 2014  

Zastupitelé obce Mistrovice schválili v roce 2014 opět nevyrovnaný rozpočet. Celkové 

příjmy činily 7 681 900,00 Kč a celkové výdaje 9 568 000,00 Kč. Rozpočet byl tedy 

stejně jako v minulém roce schodkový tentokrát ale s menším saldem - 1 886 100,00 

Kč. Schválení rozpočtu proběhlo na zasedání zastupitelstva dne 20. března 2014. 

Předtím obec vyuţívala ke svému hospodaření rozpočtové provizorium, které bylo 

schváleno dne 18. listopadu 2013 zastupitelstvem. V průběhu roku byla zastupitelstvem 

schválena čtyři rozpočtová opatření. Jedno opatření také schválil starosta obce podle 

předaných kompetencí. Největší vliv měla tato opatření na poloţku přijaté transfery.  

Oproti minulému roku skončilo hospodaření obce přebytkem ve výši 20 300,00 Kč.  

Celkové příjmy se především vlivem přijatých dotací navýšily na 9 960 800,00 Kč. U 

celkových výdajů nedošlo v porovnání s celkovými příjmy k zásadním změnám. Jejich 

celková hodnota byla ve výši 9 940 600,00 Kč. Obec v tomto roce spoléhala na přijaté 

dotace, zejména z důvodu zateplení budovy Základní a mateřské školy Mistrovice. 

Dotace na tuto akci ji poskytly Evropský fond regionálního rozvoje a Státní fond 
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ţivotního prostředí v celkové výši 1 630 605,60 Kč. Dalším důleţitým rozhodnutím 

obce bylo poţádání o dotace od Pardubického kraje a to na opravu místní 

komunikace,  na odbornou přípravu Sboru dobrovolných hasičů Mistrovice a na konání 

44. Her bez katastru. Tyto dotace byly obci poskytnuty v celkové výši 113 200,00 

Kč,  coţ znovu navýšilo celkové obecní příjmy ve skutečném rozpočtu. Obci se také 

v tomto roce podařilo prodat stavební parcely, do kterých investovala, v rámci jejich 

zasíťování, v minulém roce. Mezi největší obecní výdaje patřilo tedy v tomto roce 

zateplení budovy Základní a mateřské školy Mistrovice v celkové výši 2 150 000,00 

Kč,  které bylo z větší části pokryto obdrţenými dotacemi. K dalším větším výdajům, 

které kryla obec ze svého schváleného rozpočtu, patří oprava hasičské nádrţe na 

koupaliště, oprava místních komunikací a výstavba autobusové čekárny. Oproti 

minulému roku obec začlenila do svého rozpočtu také rezervu na krizové situace ve výši 

30 000, 00 Kč. V průběhu tohoto roku se investovalo také do osvětlení, coţ se projevilo 

ve skutečném rozpočtu aţ po schválení rozpočtových opatření. 

 

Tab. 6: Schválený a skutečný rozpočet v roce 2014. (18) 

Rok 2014 

Schválený 

rozpočet (v 

Kč) 

Upravený 

rozpočet (v 

Kč) 

Skutečný 

rozpočet (v 

Kč) 

Plnění 

 (v %) 

Daňové příjmy 6 051 800,00 6 051 800,00 6 161 400,00 101,80 

Nedaňové příjmy 419 200,00 473 200,00 436 700,00 92,30 

Kapitálové příjmy 1 100 000,00 1 390 000,00 1 388 000,00 99,90 

Přijaté transfery 110 900,00 1 974 700,00 1 974 700,00 100,00 

Příjmy celkem 7 681 900,00 9 889 700,00 9 960 800,00 100,70 

Běţné výdaje 6 990 000,00 7 870 000,00 7 277 500,00 92,50 

Kapitálové výdaje 2 578 000,00 2 845 000,00 2 663 100,00 93,60 

Výdaje celkem 9 568 000,00 10 715 000,00 9 940 600,00 92,80 

Saldo -1 886 000,00 -825 300,00  20 200,00 -2,45 

Financování 1 886 000,00  825 300,00 -20 200,00 -2,45 
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3.3.3 Schválený a skutečný rozpočet za rok 2015 

V roce 2015 byl schválený rozpočet obce Mistrovice jako kaţdoročně schodkový se 

saldem menším neţ v předchozích letech ve výši – 1 115 200,00 Kč. Celkové příjmy 

činily 7 191 700,00 Kč a výdaje 8 306 900,00 Kč. Rozpočet byl schválený na zasedání 

zastupitelstva a poté vyvěšen na úřední desku dne 9. března 2015. V průběhu roku bylo 

zastupitelstvem schváleno několik rozpočtových opatření. Největší rozdíl oproti 

schválenému rozpočtu nastal ve skutečném rozpočtu v poloţkách přijaté transfery a 

běţné výdaje.  

 

Tab. 7: Schválený a skutečný rozpočet v roce 2015. (18) 

Rok 2015 

Schválený 

rozpočet (v 

Kč) 

Upravený 

rozpočet (v 

Kč) 

Skutečný 

rozpočet (v 

Kč) 

Plnění 

 (v %) 

Daňové příjmy 6 145 500,00 6 145 500,00 6 196 600,00 100,80 

Nedaňové příjmy 537 200,00 587 200,00 610 000,00 103,90 

Kapitálové příjmy 400 000,00 518 000,00 518 800,00 100,20 

Přijaté transfery 109 000,00 589 300,00 576 300,00 97,80 

Příjmy celkem 7 191 700,00 7 840 000,00 7 901 700,00 100,80 

Běţné výdaje 6 936 900,00 7 652 200,00 7 374 800,00 96,40 

Kapitálové výdaje 1 370 000,00 1 303 000,00 1 127 800,00 86,60 

Výdaje celkem 8 306 900,00 8 955 200,00 8 502 600,00 95,00 

Saldo -1 115 200,00 -1 115 200,00  -600 900,00 53,88 

Financování 1 115 200,00  1 115 200,00   600 900,00 53,88 

Hospodaření obce Mistrovice skončilo v tomto roce schodkem – 600 900,00 Kč. 

Celkové příjmy se znovu navýšily zejména kvůli přijatým dotacím. Celkové výdaje zase 

vzrostly z důvodu navýšení běţných výdajů obce, do kterých se nejvýrazněji podepsaly 

odměny zastupitelů. Kapitálové výdaje se na konci roku sníţily oproti schválenému 

rozpočtu a to především z důvodu ušetření na nákupu auta pro obecní pracovníky. Dále 
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se obci podařilo získat dotaci od Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České 

republiky pro Základní a mateřskou školu Mistrovice na program Vzdělání pro 

konkurenceschopnost ve výši 253 512,00 Kč. Zlepšit finanční moţnosti obce, se zdařilo 

i získáním dotace od Pardubického kraje, stejně tak jako minulý rok, na opravy místních 

komunikací v celkové výši 100 000,00 Kč. V průběhu roku se investovalo do osvětlení. 

V tomto případě hrál důleţitou roli souhlas společnosti ČEZ, aby se mohli vést kabely 

osvětlení po jejich sloupech, coţ znamenalo další výrazné ušetření peněz v poloţce 

kapitálové výdaje ve skutečném rozpočtu oproti schválenému. Poté se vynakládaly 

peníze do opravy hřbitova a zejména do opravy půdy v Základní a mateřské školy 

Mistrovice, protoţe v předchozím roce se během zateplování přišlo na špatný stav 

stropních trámů a bylo potřeba je vyměnit. Další nemalou investicí ve schváleném 

rozpočtu bylo vybudování sociálního zařízení a výstavba čistícího zařízení pro úpravu 

vody na obecním koupališti. V této poloţce se ušetřilo na kapitálových výdajích 

zejména tím, ţe se nechal starý nátěr a místo něho se za přibliţně stejnou cenu pořídilo 

právě čistící zařízení. Během tohoto roku proběhlo také přeinstalování operačního 

systému na Windows 7 a začali se pouţívat SSD pevné disky, které zrychlují systém a 

ulehčují práci zaměstnancům obce. Tento proces zvýšil běţné výdaje, které byly 

hlavním důvodem vzniku schodku v tomto roce. Tyto výdaje se ve skutečném rozpočtu 

projevily aţ po schválení rozpočtových opatření. 

 

3.3.4 Schválený a skutečný rozpočet za rok 2016 

Začátek tohoto roku byl spojen opět se sestavováním nového rozpočtu, který byl 

schválen na 9. zasedáním zastupitelstva dne 3. března 2016. Celkové příjmy činily 

7 574 200,00 Kč a výdaje 7 880 600,00 Kč. Rozpočet byl tedy sestaven jako schodkový 

se saldem ve výši -306 400,00 Kč, coţ je nejmenší rozdíl mezi příjmy a výdaji za 

sledované období. Výši výdajů ovlivnila ve schváleném rozpočtu výstavba autobusové 

čekárny ve výši 100 000,00 Kč a především ţádost o dotaci na zateplení a výměnu oken 

budovy kabin na fotbalovém hřišti a klubovny skautů. Obci nezbývá neţ doufat, ţe jí 

Evropský fond regionálního rozvoje a Státní fond ţivotního prostředí dotaci poskytne a 



46 

 

ta pokryje náklady, které musela obec čerpat na tyto rekonstrukce z vlastních zdrojů v 

celkové výši 2 100 000,00 Kč.  

Skutečný rozpočet, jenţ se sestaví aţ na konci roku 2016, bude tedy závislý na výši 

přijatých dotací a na rozpočtových opatřeních, které zastupitelstvo schválí během roku. 

Obec plánuje schválit několik rozpočtových opatření během roku a to především 

z důvodu výstavby chodníku od tělocvičny k hřišti, vybavení dětského 

hřiště,  rekonstrukce sprch a záchodů v tělocvičně a opravy osvětlení. Příjmy ve 

schváleném rozpočtu ovlivnily přijaté dotace na veřejně prospěšné práce, kterou obci 

poskytl Úřad práce České republiky. Dále se obci v rozpočtu podařilo nalézt prostor na 

investici do budoucna ve výši 150 000,00 Kč v rámci projektové přípravy aţ do fáze 

stavebního povolení rekonstrukce prašné cesty na dolním konci obce. Pokud vše půjde 

podle plánu, tak tuto komunikaci obec vybuduje pomocí značné dotace od 

Pardubického kraje na opravu místních komunikací. Také dojde ke zvýšení 

kapitálových výdajů ve skutečném rozpočtu oproti schválenému z důvodu rekonstrukce 

čističky odpadních vod u bytovek, protoţe byla poškozena v průběhu tohoto roku.  

 

Tab. 8: Schválený rozpočet v roce 2016. (18) 

Rok 2016 
Schválený 

rozpočet (v Kč) 

Daňové příjmy 6 691 800,00 

Nedaňové příjmy 522 100,00 

Kapitálové příjmy 200 000,00 

Přijaté transfery 160 300,00 

Příjmy celkem 7 574 200,00 

Běţné výdaje 7 268 600,00 

Kapitálové výdaje 612 000,00 

Výdaje celkem 7 880 600,00 

Saldo -306 400,00 

Financování  306 400,00 
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3.3.5 Vývoj příjmů a výdajů v letech 2013-2016 

Schválené příjmy a výdaje jsou čerpány ze schválených rozpočtů obce Mistrovice ve 

sledovaném období. Zatímco skutečné příjmy a výdaje jsou získány ze závěrečných 

účtů obce Mistrovice v letech 2013-2015. V roce 2016 bude závěrečný účet sestaven aţ 

k 31. prosinci 2016, tudíţ není známa celková výše skutečných příjmů a výdajů a 

prozatím jsou tyto poloţky označeny otazníkem.  

Vývoj schválených a skutečných příjmů v letech 2013-2016 

V následující tabulce jsou zachyceny schválené a skutečné příjmy v letech 2013-2016 a 

poté je v grafu přiblíţen jejich vývoj ve sledovaném období.  

Tab. 9: Schválené a skutečné příjmy v letech 2013-2016 (v Kč). (18) 

 
2013 2014 2015 2016 

Schválené příjmy 6 551 200,00 7 681 900,00 7 191 700,00 7 574 200,00 

Skutečné příjmy 7 884 700,00 9 960 800,00 7 901 700,00 ? 

 

Graf 2: Schválené a skutečné příjmy v letech 2013-2016. (18) 

Z Grafu 2 lze vyčíst, ţe skutečné příjmy byly vţdy vyšší neţ příjmy schválené. V roce 

2016 by tomu nemělo být jinak, pokud se obci podaří získat dotace na zateplení a 

výměnu oken u dvou budov ve vlastnictví obce, o které zaţádala. Příjmy mají ve 

sledovaném období podobnou tendenci aţ na rok 2014, kde skutečné příjmy vzrostly 
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téměř na 10 mil. Kč zejména vlivem získání přijatých dotací na zateplení budovy 

Základní a mateřské školy Mistrovice. S nejvyššími schválenými příjmy obec 

hospodařila v roce 2014. Jejich hodnota činila 7,68 mil. Kč. Zatímco s nejniţšími v roce 

2013, které byly ve výši 6,55 mil. Kč. Rozdíl těchto hodnot tedy činil 14,71 %.  

Vývoj schválených a skutečných výdajů v letech 2013-2016 

Schválené a skutečné výdaje v letech 2013-2016 jsou zobrazeny v následující tabulce.  

Tab. 10: Schválené a skutečné výdaje v letech 2013-2016 (v Kč). (18) 

 
2013 2014 2015 2016 

Schválené výdaje 9 043 200,00 9 568 000,00 8 306 900,00 7 880 600,00 

Skutečné výdaje 10 237 500,00 9 940 600,00 8 502 600,00 ? 

Z tabulky vyplývá, ţe ve sledovaných letech byly skutečné výdaje vţdy vyšší neţ 

výdaje schválené. V roce 2016 budou skutečné výdaje znovu vyšší a to zejména 

z důvodu rozpočtových opatření, které zastupitelstvo schválí v průběhu roku. Dále jsou 

schválené a skutečné výdaje zachyceny v grafu, kde je znázorněn jejich vývoj ve 

sledovaných letech.  

 

Graf 3: Schválené a skutečné výdaje v letech 2013-2016. (18) 

Ve výše uvedeném grafu lze nalézt, ţe výdaje mají v průběhu sledovaných let klesající 

tendenci. Tento trend neplatí pro období mezi rokem 2013-2014, kdy se schválené 

výdaje zvýšily z 9,04 mil. Kč na 9,57 mil. Kč. K největšímu rozdílu mezi schválenými a 
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skutečnými výdaji došlo v roce 2013, kdy byly skutečné výdaje větší o více neţ 1 mil. 

Kč. Skutečné výdaje jsou nejvyšší v roce 2013 zejména vlivem rozpočtových 

opatření,  které byly schváleny zastupitelstvem v průběhu roku. Tyto opatření se nejvíce 

projevily zvýšením kapitálových výdajů, zejména kvůli zasíťování parcel na dolním 

konci obce v průběhu tohoto roku.  

Vývoj skutečných příjmů a výdajů v letech 2013-2016 

Skutečné příjmy a výdaje, které lze vyčíst z následující tabulky jsou čerpány, jak uţ 

bylo zmíněno, ze závěrečných účtů obce Mistrovice v letech 2013-2015. V roce 2016 

bude závěrečný účet sestaven aţ k 31. prosinci 2016, tudíţ není známa celková výše 

skutečných příjmů a výdajů a proto ho tabulka neobsahuje. Skutečné příjmy a výdaje 

představují veškeré příjmy a výdaje, s kterými obec hospodařila za celé rozpočtové 

období.  

Tab. 11: Skutečné příjmy a výdaje v letech 2013-2015 (v Kč). (18) 

 
2013 2014 2015 

Skutečné příjmy 7 884 700,00 9 960 800,00 7 901 700,00 

Skutečné výdaje 10 237 500,00 9 940 600,00 8 502 600,00 

 

Graf 4: Skutečné příjmy a výdaje v letech 2013-2015. (18) 

Z výše uvedeného grafu lze vyčíst, ţe v roce 2014 byl nejvyrovnanější skutečný 

rozpočet. Naopak největší rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji byl zpozorován 
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skutečných příjmů byl ve sledovaném období kolísavý, zatímco trend u celkového 

vývoje skutečných výdajů byl v průběhu let klesající.  

V roce 2013 skončilo hospodaření obce schodkem ve výši 2 352 800,00 Kč, kdyţ 

skutečné výdaje převyšovaly skutečné příjmy o necelých 23 %. Schodkový rozpočet 

vznikl z důvodu navýšení kapitálových výdajů během roku a zejména kvůli zateplení 

budovy obecního úřadu, které musela obec nejdříve hradit ze svých zdrojů, neţ ji byla 

na tuto akci poskytnuta dotace. Rok 2014 byl jediný ze sledovaného období, kde ve 

skutečném rozpočtu vznikl přebytek ve výši 20 200,00. Skutečné příjmy tedy 

přesahovaly skutečné výdaje o 0,2 %. Přebytek byl poté převeden na bankovní účet 

obce. V roce 2015 obec dosáhla ve skutečném rozpočtu schodku se saldem – 

600 900,00 Kč, coţ bylo zapříčiněno nárůstem běţných výdajů tedy výdajů na běţnou 

činnost a údrţbu obce, které se zvýšily vlivem rozpočtových opatření v průběhu roku.  

 

3.3.6 Příjmy obce Mistrovice v letech 2013-2016 

Příjmy rozpočtu tvoří důleţitou část obecního rozpočtu a podle údajů ze závěrečných 

účtů obce jsou rozděleny na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a 

přijaté transfery neboli dotace. Pro tuto obec je kaţdá dotace přínosem a zejména pro 

obecní rozpočet, protoţe do doby obdrţení dotace odčerpají výše zmiňované akce 

podstatnou část rozpočtu pro daný rok. Následující tabulka zobrazuje čtyři významné 

třídy obecních příjmů. 

Tab. 12: Struktura obecních příjmů dle jednotlivých tříd v letech 2013-2016 (v Kč). (18) 

 
2013 2014 2015 2016 

Daňové příjmy 5 843 900,00 6 161 400,00 6 196 600,00 6 691 800,00 

Nedaňové příjmy 655 800,00 436 700,00 610 000,00 522 100,00 

Kapitálové příjmy 399 600,00 1 388 000,00 518 800,00 200 000,00 

Přijaté dotace 985 400,00 1 974 700,00 576 300,00 160 300,00 

Příjmy celkem 7 884 700,00 9 960 800,00 7 901 700,00 7 574 200,00 

Z výše uvedené tabulky lze vyčíst jednotlivé třídy příjmů s hodnotami ze skutečných 

rozpočtů a celkové skutečné příjmy ve sledovaném období. Údaje z roku 2016 jsou 

pouze z rozpočtu schváleného, protoţe skutečný rozpočet bude vytvořen aţ na konci 
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tohoto roku. Daňové příjmy měli jako jediné ve sledovaném období rostoucí 

tendenci,  zatímco ostatní příjmy měli v průběhu sledovaných let kolísavý trend. 

Dalšími důleţitými příjmy obce jsou přijaté dotace. Zejména pak v roce 2014, kdy obec 

obdrţela dotace na zateplení Základní a mateřské školy a na opravu místních 

komunikací. V tomto roce tvořily přijaté dotace téměř 20% podíl na celkových 

příjmech. Kapitálové příjmy se nejvíce podílely na celkových příjmech také v roce 

2014, kdy se prodaly stavební parcely ve vlastnictví obce. Méně důleţitou, avšak 

potřebnou třídou příjmů jsou pro tuto obec nedaňové příjmy. Tyto přírůstky se týkaly 

zejména příjmů, které obec získala pronájmem pozemků a obecních zařízení.  

 

Graf 5: Struktura obecních příjmů v letech 2013-2016. (18) 

Z Grafu 5 lze zjistit, ţe celkové příjmy měli ve sledovaných letech kolísavou tendenci. 

V roce 2014 se celkový příjmy zvýšily oproti předchozímu roku přibliţně o 20 % a 

v následujících letech postupně klesaly. Ke zjištění příčiny vývoje celkových příjmů se 

zaměříme na analýzu podle jednotlivých příjmových tříd.  
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s ostatními příjmy nejvyšší a v letech 2013 a 2015 byl více jak 70 %. Daňové příjmy 

měli, jak jiţ bylo zmíněno, jako jediné ze sledovaných příjmových tříd pozvolna 

rostoucí tendenci. Rozdíl mezi nejmenší hodnotou daňových příjmů v roce 2013 a 

nejvyšší hodnotou v roce 2016, která by se oproti schválenému rozpočtu neměla rapidně 

změnit, byl zhruba 13 %. Daňové příjmy můţeme dále rozdělit na jednotlivé části a to 

na sdílené daně, svěřené daně, místní poplatky a správní poplatky. V následující tabulce 

jsou zobrazeny hodnoty jednotlivých částí daňových příjmů ve sledovaném období. 

 

Tab. 13: Daňové příjmy obce v letech 2013-2016 (v Kč). (18) 

Daňové příjmy 2013 2014 2015 2016 

Sdílené daně 5 250 700,00 5 572 600,00 5 608 200,00 6 109 800,00 

Svěřené daně 296 900,00 305 600,00 301 600,00 300 000,00 

Místní poplatky 288 300,00 273 100,00 273 900,00 272 000,00 

Správní poplatky 8 000,00 10 100,00 12 900,00 10 000,00 

Celkem 5 843 900,00 6 161 400,00 6 196 600,00 6 691 800,00 

Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, ţe sdílené daně tvořily nejvyšší poloţky daňových 

příjmů po celou dobu sledovaného období. Jejich podíl na celkových daňových 

příjmech byl v průměru sledovaných let okolo 90 %, coţ je oproti ostatním částím 

daňových příjmů velmi vysoká hodnota. Svěřené daně patří mezi další významné 

daňové příjmy. U svěřených daní podíl na celkových daňových příjmech činil 

v průměru sledovaných let 5 %, coţ dokazuje značný pokles oproti sdíleným daní.  

K  podobné situaci došlo u místních poplatků, kde se podíl pohyboval v rozmezí od 4 % 

do 5 %. Správní poplatky tvořily nejniţší podíl na celkových daňových příjmech a ten 

se pohyboval v průměru jen okolo 0,15 %. Celkový vývoj daňových příjmů ve 

sledovaném období je zachycen v následujícím grafu.  
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Graf 6: Struktura daňových příjmů v letech 2013-2016. (18) 

Na výše uvedeném grafu je znázorněn celkový vývoj daňových příjmů, který měl ve 

sledovaném období postupně rostoucí trend. Na tomto vývoji se nejvíce podíleli sdílené 

a svěřené daně obce. K nejvyššímu nárůstu za sledované období došlo u sdílených 

daní,  které vzrostly v roce 2016 oproti roku 2013 o 14 %, tedy o 859 100,00 Kč. 

Ostatní poloţky daňových příjmů měli ve sledovaných letech kolísavou tendenci. 

Sdílené daně 

Sdílené daně respektive příjmy ze sdílených daní tvoří významnou část daňových 

příjmů obce. I kdyţ tyto příjmy nemůţe obec ovlivnit, tak jejich pouţití je plně v její 

kompetenci. Nejvýznamnější hodnotou sdílených daní je daň z přidané hodnoty, která 

tvoří zhruba polovinu celkových příjmů ze sdílených daní. V roce 2013 mělo vliv na 

DPH zvýšení obou sazeb DPH a to konkrétně u základní sazby z 20 % na 21 % a 

u  sníţené sazby z 14 % na 15 %. Tímto vlivem došlo také ke zvýšení DPH 

v následujícím roce téměř o 5 %. V roce 2015 se DPH sníţilo z důvodu zavedení druhé 

sníţené sazby, která má hodnotu 10 % o 27 000,00 Kč. V posledním roce 2016 zase 

vzrostlo DPH přibliţně o 7 % oproti předchozímu roku. Z toho plyne, ţe daň z přidané 

hodnoty měla v celém sledovaném období kolísavou tendenci. V následující tabulce 

jsou zobrazeny jednotlivé poloţky sdílených daní obce a jejich hodnoty ve sledovaném 

období.  
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Tab. 14: Struktura příjmů ze sdílených daní obce v letech 2013-2016 (v Kč). (18) 

Sdílené daně 2013 2014 2015 2016 

DPFO ze závislé činnosti 1 149 000,00 1 159 300,00 1 145 200,00 1 396 500,00 

DPFO ze samostatně 

výdělečné činnosti 
85 500,00 107 900,00 132 700,00 19 700,00 

DPFO z kapitálových 

výnosů 
124 300,00 139 300,00 146 300,00 149 400,00 

DPPO 1 200 500,00 1 335 100,00 1 357 900,00 1 391 900,00 

DPPO za obce 92 300,00 117 200,00 139 300,00 266 200,00 

DPH 2 599 100,00 2 713 800,00 2 686 800,00 2 886 100,00 

Celkem 5 250 700,00 5 572 600,00 5 608 200,00 6 109 800,00 

Z výše uvedené tabulky lze vidět, ţe dalšími významnými příjmy ze sdílených daní jsou 

daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daň z příjmů právnických osob. Tyto 

dvě poloţky tvoří v součtu téměř 45 % na celkových příjmech ze sdílených daní. 

Ostatní poloţky sdílených daní, tzn. daň z příjmů fyzických osob ze samostatně 

výdělečné činnosti, z kapitálových výnosů a daň z příjmů právnických osob za obce 

jsou oproti výše uvedeným příjmům svoji hodnotou k celkovým příjmům takřka 

bezvýznamné, protoţe na nich v součtu tvoří pouze 6 % podíl. Na následujícím grafu 

bude zobrazen celkový vývoj příjmů ze sdílených daní ve sledovaném období. 

 

Graf 7: Příjmy ze sdílených daní v letech 2013-2016. (18) 
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Z grafu 7 je zřejmé, ţe celkové příjmy ze sdílených daní měli ve sledovaném období 

vzrůstající tendenci. Na čemţ měla největší podíl daň z přidané hodnoty. Rostoucí trend 

měli v průběhu let i daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů 

právnických osob a daň z příjmů právnických osob za obce. K významnému nárůstu 

došlo v průběhu let u daně z příjmů právnických osob, kdyţ rozdíl mezi nejmenší 

hodnotou z roku 2013 a nejvyšší z roku 2016 činil 191 400,00 Kč. V těchto příjmech 

tedy došlo k nárůstu o necelých 14 %. Naopak k nejniţšímu poklesu došlo u daní 

z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, kde aţ do roku 2015 platil 

pozvolna rostoucí trend. V roce 2016 zaznamenala tato poloţka prudký pokles téměř 

o  85 %. Oproti roku 2015 se tak sníţily tyto příjmy o 113 000,00 Kč. V průběhu 

sledovaných let zaznamenaly nejvyšší nárůst celkové příjmy ze sdílených daní a to ve 

výši 859 100,00 Kč. Rozdíl mezi nejmenší a největší hodnotou těchto příjmů byl tedy 

14 %.  

Svěřené daně 

Svěřené daně obce Mistrovice tvoří daň z nemovitých věcí, která se vztahuje na veškeré 

stavby a pozemky nacházející se na katastrálním území této obce. Výši těchto příjmů 

můţe, na rozdíl od sdílených daní, obec ovlivnit a to zvýšením příslušného koeficientu. 

Obec tuto moţnost ve sledovaném období nevyuţila a tento koeficient zůstal podle 

zákona o dani z nemovitých věcí, který ho přiděluje podle počtu obyvatel neměnný ve 

výši 1,0. V následující tabulce jsou zachyceny hodnoty svěřených daní obce ve 

sledovaném období.  

Tab. 15: Svěřené daně obce v letech 2013-2016 (v Kč). (18) 

Svěřené daně 2013 2014 2015 2016 

Daň z nemovitých věcí 296 900,00 305 600,00 301 600,00 300 000,00 

Z uvedené tabulky lze vyčíst, ţe příjmy z daně nemovitých věcí se pohybovaly ve 

sledovaném období v průměru kolem 300 000,00 Kč, coţ dokazuje jejich neměnný 

vývoj. Daň z nemovitostí tedy vytváří pro obec ustálený příjem do jejího rozpočtu.  
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Místní poplatky 

Obec Mistrovice vydala prostřednictvím obecně závazných vyhlášek tyto místní 

poplatky: 

 poplatek ze psů, 

 poplatek z ubytovací kapacity, 

 poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání 

a odstraňování komunálních odpadů, 

 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a 

 odvody výtěţku z loterií (18).  

Místní poplatek ze psů zavedli zastupitelé obce Mistrovice obecně závaznou vyhláškou 

č. 1/2011 o místním poplatku ze psů na svém 9. zasedání dne 10. listopadu 2011. 

Poplatek ze psů platí drţitel psa, za kterého se dá povaţovat kaţdá právnická nebo 

fyzická osoba se sídlem nebo s trvalým pobytem v obci Mistrovice. Sazba tohoto 

poplatku je závislá na počtu drţených psů a také se odvíjí podle toho, na jakém místě je 

drţíme. Za prvního psa platí drţitel 200 Kč za rok a za kaţdého dalšího vţdy o 50 Kč 

více. Za drţení psa v bytových domech platí drţitel dvojnásobek základní sazby tedy 

400 Kč. Tento poplatek musí uhradit drţitel vţdy do 31. března příslušného roku a týká 

se pouze psů starších 3 měsíců (19).  

Poplatek z ubytovací kapacity je dán obecně závaznou vyhláškou obce č. 2/2011 o 

místním poplatku z ubytovací kapacity, kterou schválili zastupitelé rovněţ jako poplatek 

ze psů na svém 9. zasedání dne 10. listopadu 2011. Tento poplatek se týká fyzických 

nebo právnických osob, které poskytly přechodné ubytování. Obec Mistrovice vybírá 

tento poplatek, protoţe vlastní zařízení určená k přechodnému ubytování za úplatu. 

Poplatek z ubytovací kapacity tedy hradí ubytovatel ve výši 4 Kč za kaţdé vyuţité 

lůţko a den (20).  

Poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a 

odstraňování komunálních odpadů vydalo zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou č. 

1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, 

třídění,  vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů na svém 18. zasedání ze dne 6. 
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prosince 2012. Do této doby se řídil poplatek obecně závaznou vyhláškou obce 

č.  3/2011 ve stejném znění. Výše tohoto poplatku se s novou vyhláškou nezměnila a 

stejně jako v roce 2011 činila 440 Kč. Výhodou pro obyvatele obce Mistrovice je, ţe 

pokud zaplatí částku do konce ledna nově začínajícího kalendářního roku, tak ušetří za 

placení poplatku na komunální odpad 40 Kč na kaţdou platící osobu. Sazba v tomto 

případě bude tedy jen 400 Kč. Tuto částku musí platit fyzické osoby, které mají v obci 

trvalý pobyt nebo vlastní rekreační stavby, kde nejsou hlášeny k pobytu ţádné osoby 

(21).  

Poplatky za odnětí půdy zemědělského půdního fondu určuje zákon č. 334/1992 Sb., 

o  ochraně zemědělského půdního fondu. Z tohoto zákona vychází, ţe k odnětí půdy pro 

nezemědělské účely je potřeba souhlas z vedení ochrany zemědělského půdního fondu 

(22).  

Poplatek výtěţku z loterií se nově řídí zákonem č. 380/2015 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, který nabyl své účinnosti k 1. 1. 2016. Tato novela zákona zvýšila 

původní sazby odvodu z loterií a jiných podobných her (23).  

Následující tabulka zobrazuje přehled a jednotlivé hodnoty místních poplatků obce ve 

sledovaném období.  

 

Tab. 16: Místní poplatky obce v letech 2013-2016 (v Kč). (18) 

Místní poplatky 2013 2014 2015 2016 

Poplatek ze psů 15 000,00 14 600,00 13 900,00 14 000,00 

Poplatek z ubytovací kapacity 5 900,00 6 700,00 11 100,00 10 000,00 

Poplatek za komunální odpad 236 600,00 226 800,00 219 500,00 220 000,00 

Odvody za odnětí půdy  

ze zemědělského půdního 

fondu 

5 200,00 4 400,00 6 500,00 6 000,00 

Odvody výtěţku z loterií 25 600,00 20 600,00 22 900,00 22 000,00 

Celkem 288 300,00 273 100,00 273 900,00 6 109 800,00 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe na celkových místních poplatcích obce ve 

sledovaném období měli největší podíl poplatky na provoz systému 
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shromaţďování,  sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních 

odpadů a to více neţ 80%. Tyto poplatky se ve sledovaném období postupně sniţovali. 

Pro rok 2016 zastupitelé schválili v rozpočtu výši těchto příjmů na 220 000, 00 Kč, aby 

zamezily jejich poklesu, který se nejspíše projeví aţ ve skutečném rozpočtu. Výše 

poplatku ze psů měla v průběhu let klesající tendenci, coţ bylo zapříčiněno menším 

počtem drţitelů psů v obci vlivem zvýšených poplatků. Rostoucí trend u poplatků 

z ubytovací kapacity svědčí o tom, ţe obec navštěvovalo ve sledovaném období stále 

více turistů, kteří poţadovali přechodné ubytování. Odvody za odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu a výtěţku z loterií měli v období mezi rokem 2013-2016 

kolísavou tendenci a jejich podíl na celkových místních poplatcích byl v těchto letech 

v průměru okolo 10 %.  

Správní poplatky 

Správními poplatky se zabývá zákon o správních poplatcích, který přiděluje obci jejich 

spravedlivou výši za vykonané správní úkony. V obci Mistrovice tvořily správní 

poplatky nejniţší podíl na celkových daňových příjmech. Mezi nejdůleţitější správní 

úkony, které obec provádí, patří přihlašování k trvalému pobytu, nahlédnutí do 

ţivnostenského listu, výběr místních i jiných poplatků, vydávání oddacího a úmrtního 

listu a ověření stejnopisu. 

Tab. 17: Správní poplatky obce v letech 2013-2016 (v Kč). (18) 

 Správní poplatky 2013 2014 2015 2016 

Správní poplatky 8 000,00 10 100,00 12 900,00 10 000,00 

Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, ţe správní poplatky se pohybovaly ve sledovaném 

období v průměru okolo 10 000,00 Kč. V roce 2015 došlo k nejvyššímu zvýšení 

správních poplatků v průběhu analyzovaných let. Tyto poplatky se zvýšily oproti 

nejmenším příjmům z roku 2013 o 4 900,00 Kč, tedy zhruba o 38%. Z pohledu 

celkových daňových příjmů lze správní poplatky zařadit do stabilních příjmů obecního 

rozpočtu.  
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3.3.8 Nedaňové příjmy  

Nedaňové příjmy představují po daňových příjmech další významnou část celkových 

příjmů rozpočtu obce. Jejich podíl na celkových příjmech byl ve sledovaném období 

v průměru okolo 5 %. V následující tabulce je zobrazena struktura nedaňových příjmů 

obce Mistrovice společně s jejich hodnotami. 

 

Tab. 18: Nedaňové příjmy obce v letech 2013-2016 (v Kč). (18) 

Nedaňové příjmy 2013 2014 2015 2016 

Příjmy z pronájmu majetku 311 300,00 242 100,00 322 700,00 346 000,00 

Příjmy z vlastní činnosti 261 900,00 60 000,00 214 800,00 100 100,00 

Výnosy z finančního 

majetku 
9 800,00 4 500,00 1 000,00 1 000,00 

Přijaté sankční platby a 

vratky transferů 
56 600,00 61 500,00 69 800,00 72 000,00 

Ostatní nedaňové příjmy 16 200,00 68 600,00 1 700,00 3 000,00 

Celkem 655 800,00 436 700,00 610 000,00 522 100,00 

Z výše uvedené tabulky lze zjistit, ţe jednou z nejstabilnějších poloţek nedaňových 

příjmů jsou, aţ na pokles v roce 2014, příjmy z pronájmu obecního majetku. Tyto 

příjmy tvořily ve sledovaném období vţdy zhruba polovinu celkových nedaňových 

příjmů. V obecních rozpočtech se jednalo především o nájemné za bytové domy, dále 

pak o příjmy z nájmu přístřešku na hřišti (pronájem obyvatelům obce na konání různých 

společenských akcí nebo rodinných i jiných oslav), z nájmu obecní prodejny i 

z pronájmu obecního pozemku, bio popelnic a hrobových míst.  

Příjmy z vlastní činnosti obce měli ve sledovaném období kolísavou tendenci. Jedná se 

zejména o příjmy z prodeje zboţí a z poskytování výrobků a sluţeb, tzn. příjmy 

z prodeje popelnic, zařízení prodejny a ţelezného šrotu, potom také příjmy získané 

z půjčování knih, z kulturních akcí, z poskytování sociálních sluţeb pro starší obyvatele 

obce jako je donáška obědů popřípadě nákupu a v neposlední řadě ze záloh na energie a 

vodu, které obec poskytovala místním organizacím.  

Výnosy z finančního majetku zahrnují příjmy získané z úroků na běţném účtu obce 

zavedeném u České spořitelny. V průběhu let se tyto příjmy postupně sniţovali aţ na 

zanedbatelnou hodnotu ve výši 1000,00 Kč.  
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Výši přijatých sankčních plateb a vratek transferů ovlivňují příjmy, které obec získala 

z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi. Tyto příjmy měli ve sledovaném 

období pozvolna rostoucí trend.  

U ostatních nedaňových příjmů lze z tabulky vyčíst, ţe v roce 2014 došlo k jejich 

zvýšení a to zejména z důvodu přijetí neinvestičního daru na opravu kostela ve výši 

54 000,00 Kč. Naopak v dalších letech došlo v porovnání s rokem 2014 k prudkému 

poklesu těchto příjmů v průměru aţ o 97 %. Celkový vývoj nedaňových příjmů ve 

sledovaném období zachycuje následující graf.  

 

Graf 8: Nedaňové příjmy v letech 2013-2016. (18) 

 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, ţe celkové nedaňové příjmy měli ve sledovaném 

období kolísavou tendenci. Rozdíl mezi jejich největší hodnotou z roku 2013 a nejmenší 

hodnotou z roku 2014 činil 219 100,00 Kč. Došlo tedy k poklesu z důvodu sníţení 

především příjmů z vlastní činnosti téměř o 80 %. Sníţení těchto příjmů zapříčinilo, ţe 

v roce 2014 nebyly obci vráceny půjčky od místního fotbalového klubu. V následujících 

letech se tyto příjmy znovu zvýšily na podobné hodnoty jako v roce 2013 zejména 

z důvodu získaných příjmů ze splátky půjčky od spol. s r.o. Mistrovice. Příjmy 

z pronájmu majetku měli v průběhu let nejvyšší podíl na celkových nedaňových 

příjmech ze všech analyzovaných příjmů. I kdyţ v roce 2014 došlo k jejich mírnému 
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poklesu, z důvodu sníţení příjmů z dobývacího prostoru, tak tato poloţka představovala 

ve sledovaném období pro obec Mistrovice stabilní příjem do jejího rozpočtu. 

 

3.3.9 Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy zahrnují zejména příjmy obce z prodeje dlouhodobého majetku a 

z prodeje pozemků. Obě tyto poloţky patří do příjmů z prodeje dlouhodobého majetku. 

Do kapitálových příjmů spadají také dary na pořízení dlouhodobého majetku, s kterými 

obec ve sledovaném období nedisponovala. V následující tabulce jsou zobrazeny 

hodnoty kapitálových příjmů v průběhu analyzovaných let. 

 

Tab. 19: Kapitálové příjmy obce v letech 2013-2016 (v Kč). (18) 

Kapitálové příjmy 2013 2014 2015 2016 

Příjmy z prodeje DM 399 600,00 1 388 000,00 518 800,00 200 000,00 

Z uvedené tabulky lze vyčíst, ţe příjmy z prodeje dlouhodobého majetku měli ve 

sledovaném období velké výkyvy. Jedná se tedy o jednu z nejméně stabilních poloţek 

celkových příjmů. Nejvíce se na nich podílely v roce 2014, kdy byly prodány stavební 

parcely ve vlastnictví obce. V roce 2016 zastupitelé schválili jejich výši ve schváleném 

rozpočtu v hodnotě 200 000,00 Kč. Ve skutečném rozpočtu, který bude sestaven aţ na 

konci tohoto roku, se projeví, zda se vlivem rozpočtových opatření tyto příjmy zvýší 

nebo dojde k jejich sníţení.  

 

3.3.10 Přijaté dotace  

Posledními analyzovanými příjmy, které obec řadí mezi jedny z nejdůleţitějších, jsou 

přijaté dotace neboli přijaté transfery. Pro udělení dotace na prováděné akce je zapotřebí 

určitá příprava, tzn. dokončený stavební projekt, dokumentace pro územní a stavební 

řízení. Tato příprava je pro obec většinou časově i finančně velmi náročná a v rozpočtu 

se na ní těţko shánějí finanční prostředky. Do doby proplacení dotace musí obec pokrýt 
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náklady na celou akci ze svých vlastních zdrojů, coţ většinou odčerpá významnou část 

finančních prostředků v rozpočtu. Obci Mistrovice se podařilo získat ve sledovaném 

období několik důleţitých dotací zejména od Evropského fondu pro regionální 

rozvoj,  které přispěly k vylepšení vzhledu budov v obci. Přijaté transfery jsou tříděny 

na investiční dotace, které jsou určené právě pro zmíněné investiční projekty a 

neinvestiční dotace, které se v této obci týkají zejména dotací na výkon státní správy, na 

volby a na veřejně prospěšné práce. Následující tabulka zobrazuje výši přijatých 

investičních a neinvestičních dotací ve sledovaném období.  

 

Tab. 20: Přijaté dotace obce v letech 2013-2016 (v Kč). (18) 

Přijaté dotace 2013 2014 2015 2016 

Investiční dotace 827 500,00 1 748 800,00 353 500,00 ? 

Neinvestiční dotace 157 900,00 225 900,00 222 800,00 160 300,00 

Celkem 985 400,00 1 974 700,00 576 300,00 160 300,00 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe investiční dotace měli ve sledovaném období 

kolísavou tendenci. V roce 2016 není určena výše těchto dotací, protoţe o ně obec 

teprve zaţádala a musí čekat, zda je dostane. To se projeví aţ po sestavení skutečného 

rozpočtu za tento rok. Hodnoty neinvestičních dotací byly ve sledovaném období stejně 

jako u investičních rozdílné. V roce 2014 dosahovaly celkové přijaté dotace nejvyšších 

hodnot za sledované období. Zejména pak z důvodu obdrţení dotace na zateplení 

Základní a mateřské školy a na opravu místních komunikací. V tomto roce tvořily 

přijaté transfery téměř 20% podíl na celkových příjmech. Naopak nejniţší dotace 

obdrţela obec v roce 2016, protoţe je tvořily pouze dotace neinvestiční.  

V roce 2013 získala obec Mistrovice do svého rozpočtu investiční dotace od 

Evropského fondu pro regionální rozvoj a od Státního fondu pro ţivotní prostředí 

v celkové výši 822 200,00 Kč na zateplení budovy obecního úřadu a od Pardubického 

kraje na hospodaření v lesích ve výši 5 300,00 Kč. Dále pak čerpala pravidelnou 

neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického 

kraje na výkon státní správy ve výši 111 500,00 Kč a z důvodu konání voleb do 

poslanecké sněmovny a voleb prezidenta obdrţela dotaci od ministerstva financí 

v celkové výši 46 400,00 Kč. Investiční transfery tvořily téměř 84 % celkových 
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přijatých dotací v tomto roce, zatímco transfery neinvestiční se na nich podílely pouze 

16% měrou.  

V roce 2014 přijala obec, stejně jako předchozí rok, dotaci ze státního rozpočtu v rámci 

souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy ve výši 110 900,00 Kč, coţ 

znamenalo zanedbatelné sníţení o 600,00 Kč a na přijaté dotace to nemělo velký vliv. 

V tomto roce proběhly volby do Evropského parlamentu a zastupitelstev obcí, na které 

obec obdrţela ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu neinvestiční dotaci ve 

výši 38 000,00 Kč. Také získala dotaci na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce 

České republiky ve výši 77 000,00 Kč. Tyto dotace tvořily 34% podíl na celkových 

neinvestičních dotacích. Nejdůleţitější investiční dotaci obec čerpala znovu od 

Evropského fondu pro regionální rozvoj tedy z rozpočtu Evropské unie a od Státního 

fondu pro ţivotní prostředí tudíţ ze státního rozpočtu na zateplení budovy Základní a 

mateřské školy Mistrovice ve výši 1 630 000,00 Kč, coţ byla nejvyšší přijatá investiční 

dotace v průběhu sledovaného období. Tvořila téměř 83 % celkových přijatých dotací 

v tomto roce. Další přijaté investiční dotace plynuly do obecního rozpočtu od 

Pardubického kraje na opravu místní komunikace, odbornou přípravu sboru 

dobrovolných hasičů a na konání 44. Her bez katastru, které v roce 2014 pořádala obec 

Mistrovice. Pro tuto akci také obdrţela dotaci, které ji poskytnulo Sdruţení Orlicko ve 

výši 5000,00 Kč. Investiční dotace se tentokrát podílely na celkových přijatých dotacích 

přibliţně 89 %, zatímco neinvestiční dotace pouze 11% podílem.  

Rok 2015 nebyl z hlediska investičních dotací tak zajímavý jako předchozí roky, ale i 

přes to v něm obec získala dotaci na vzdělání pro konkurenceschopnost pro Základní a 

mateřskou školu Mistrovice od Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České 

republiky ve výši 253 500,00 Kč. Zbylou část přijatých investičních dotací zaplnila 

v tomto roce dotace od Pardubického kraje na opravu místní komunikace. Neinvestiční 

dotace tvořily v roce 2015 téměř 40% podíl na celkových přijatých dotacích, coţ 

znamenalo výrazný vzestup jejich důleţitosti v obecním rozpočtu. Obec čerpala tyto 

dotace znovu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní 

správy tentokrát ve výši 109 000,00 Kč, coţ dokazuje klesající tendenci těchto dotací ve 

sledovaném období. Také obdrţela neinvestiční dotaci na veřejně prospěšné práce, která 

plynula z Úřadu práce České republiky a z Evropského sociálního fondu v celkové výši 

113 800,00 Kč. Tento přijatý transfer se zvýšil oproti roku 2014 přibliţně o 33 %.  
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V roce 2016, jak jiţ bylo zmíněno, není určena výše investičních dotací, protoţe o ně 

obec v tomto roce teprve zaţádala a musí čekat, zda ji příslušné organizace vyjdou 

vstříc. Výši neinvestičních transferů obce ovlivnila zejména obdrţená stálá dotace ve 

sledovaném období na výkon státní správy ve výši 108 300,00 Kč, která tvořila více neţ 

67 % neinvestičních dotací v tomto roce. Zbylou část těchto přijatých transferů 

představovala dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 52 000,00 Kč. Následující graf 

zobrazuje vývoj jednotlivých poloţek přijatých dotací ve sledovaném období. 

 

 

Graf 9: Přijaté dotace obce v letech 2013-2016. (18) 

 

3.3.11 Výdaje obce Mistrovice v letech 2013-2016 

Další důleţitou část obecního rozpočtu tvoří výdaje, které se člení na běţné a 

kapitálové. Běţné výdaje se týkají především výdajů spojených s běţným chodem obce. 

Zatímco kapitálové výdaje zahrnují zejména výdaje obce spojené s nákupem 

nemovitostí, s rekonstrukcí budov a investiční výstavbou. 

 

Tab. 21: Výdaje obce v letech 2013-2016 (v Kč). (18) 
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Běţné výdaje 4 124 900,00 7 277 500,00 7 374 800,00 5 138 600,00 
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Výdaje celkem 10 237 500,00 9 940 600,00 8 502 600,00 7 880 600,00 
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Z výše uvedené tabulky lze vyčíst jednotlivé poloţky výdajů obecního rozpočtu 

s hodnotami ze skutečných rozpočtů a celkové skutečné výdaje ve sledovaném období. 

Údaje z roku 2016 jsou pouze z rozpočtu schváleného, protoţe skutečný rozpočet bude 

vytvořen aţ na konci tohoto roku. Celkové výdaje obce měli ve sledovaném období 

klesající tendenci. Hlavní příčinou tohoto poklesu bylo sniţování kapitálových výdajů. 

Rozdíl mezi nejvyšší hodnotou těchto výdajů v roce 2013 a nejniţší hodnotou v roce 

2015 byl ve výši 4 984 800,00 Kč. Běţné výdaje měli v průběhu analyzovaných let 

vzrůstající tendenci a dosahovaly nejvyšších hodnot v roce 2015, kdyţ se podílely na 

celkových výdajích téměř 87 %. Naopak kapitálové výdaje měli, jak jiţ bylo 

zmíněno,  klesající charakter a nejvyššího podílu na celkových výdajích dosáhly v roce 

2013, kdyţ tvořily téměř 60 % těchto výdajů. Důvodem tohoto vysokého podílu byly 

zejména investice do obecního úřadu a zasíťování parcel. Vývoj jednotlivých částí 

výdajů obecního rozpočtu je zachycen v následujícím grafu.  

 

 

Graf 10: Vývoj výdajů obecního rozpočtu v letech 2013-2016. (18) 

Z Grafu 10 lze vyčíst, ţe celkové výdaje dosahovaly nejvyšších hodnot v roce 2013 a 

nejniţších hodnot v roce 2016, kdy byly o 2 356 900,00 Kč niţší, přibliţně tedy o 23 %.  

 

3.3.12 Běţné výdaje 

Běţné výdaje tvoří významnou část obecních výdajů. Zahrnují především nákupy 
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uhrazené zaměstnavatelem i výdaje na provoz škol, veřejného osvětlení a na údrţbu 

veřejných prostranství. Ve sledovaném období zůstávají tyto poloţky poměrně 

neměnné, jelikoţ se většina z nich opakuje. Důkazem jsou roky 2014 a 2015, kde rozdíl 

mezi hodnotami činil pouze 1,5 %. Tyto výdaje jsou tedy stabilnější poloţkou 

výdajů,  neţ jsou kapitálové výdaje. V následující tabulce jsou zachyceny hodnoty 

jednotlivých druhů běţných výdajů v průběhu analyzovaného období. 

 

Tab. 22: Běţné výdaje obce v letech 2013-2016 (v Kč). (18) 

Běţné výdaje 2013 2014 2015 2016 

Platy a ostatní platby za 

provedenou práci a 

pojistné 

1 547 600,00 1 681 100,00 1 782 200,00 1 679 000,00 

Neinvestiční nákupy a 

související výdaje 
1 615 400,00 4 187 300,00 3 961 700,00 2 141 400,00 

Neinvestiční transfery 

soukromoprávním 

subjektům 

93 900,00 402 100,00 97 100,00 2 000,00 

Neinvestiční transfery 

veřejnoprávním 

subjektům 

855 500,00 962 800,00 1 409 300,00 1 237 200,00 

Ostatní neinvestiční 

výdaje 
12 500,00 44 200,00 124 500,00 79 000,00 

Celkem 4 124 900,00 7 277 500,00 7 374 800,00 5 138 600,00 

Nejvyššího podílu na celkových běţných výdajích dosahovaly ve sledovaném období 

výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje. Tento podíl se pohyboval v rozpětí 

od 39 % do 58 %. Naopak nejméně se na nich podíleli v roce 2013 a 2014 ostatní 

neinvestiční výdaje, které tvořili v průměru pouze 0,5 % těchto výdajů. V následujících 

letech to byly neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům, kdyţ se jejich podíl 

na běţných výdajích pohyboval v rozmezí od 0,03 % do 1,3 %. V následujícím grafu je 

zobrazen vývoj a struktura běţných obecních výdajů v průběhu sledovaných let.  

Z níţe uvedeného grafu je zřejmé, ţe neinvestiční nákupy a související výdaje byly 

v roce 2013 o více neţ polovinu niţší neţ v následujících dvou letech. V tomto roce 

zahrnovaly zejména výdaje na odvoz komunálního odpadu, na úroky z úvěru na 

výstavbu bytovky a na opravu a údrţbu silnic. Dále se jednalo o nákup materiálu, tzn. 

nákup vody, energií, plynu, ochranných pomůcek, knih, pohonných hmot na údrţbu 
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veřejné zeleně a drobného dlouhodobého hmotného majetku, který se vyuţíval v obecní 

tělocvičně a také slouţil hasičům. Do této poloţky patřil i nákup sluţeb, 

cestovné,  pohoštění a výdaje na dopravní obsluţnost. V roce 2014 se tato poloţka 

běţných výdajů zvýšila o 2 571 900,00 Kč, tedy téměř o 40 %. Důvodem tohoto nárůstu 

byly výdaje na opravu a údrţbu obecních komunikací, Základní a mateřské školy 

Mistrovice a horní hasičské nádrţe v celkové výši 2 567 500,00 Kč, které tvořily více 

neţ 60 % celkových neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů. V roce 2015 došlo k 

jejich nepatrnému sníţení zhruba o 5 % a zahrnovaly z největší části výdaje na opravu a 

údrţbu místních komunikací, základní a mateřské školy, klubovny skautů a také výdaje 

na odvoz komunálního odpadu, které spadají do nákupu sluţeb. V roce 2016 byly 

hodnoty neinvestičních nákupů schváleny zastupitelstvem obce ve schváleném rozpočtu 

a oproti předchozímu roku, který vycházel z informací ze skutečného rozpočtu, 

zaznamenaly znatelný pokles ve výši 1 820 300,00 Kč, tedy zhruba o polovinu. Tyto 

výdaje byly tvořeny zejména výdaji spojenými s opravou a údrţbou osvětlení, s 

odvozem komunální odpadu a s nákupem materiálu.  

 
 

Graf 11: Běţné výdaje obecního rozpočtu v letech 2013-2016. (18) 
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Dalšími významnými výdaji, které měli ve sledovaném období v průměru 30% podíl na 

celkových běţných výdajích, byly výdaje na platy, na ostatní platby za provedenou 

práci a na pojistné. Tyto výdaje obsahují zejména odměny členů zastupitelstva, mzdy 

zaměstnanců obecního úřadu a technického pracovníka obce a s tím spojené placené 

povinné pojistné, které zahrnuje především sociální a zdravotní pojištění a povinné 

úrazové pojištění zaměstnanců. Nejvyšší podíl na těchto výdajích měli odměny členů 

zastupitelstva, které tvořily v kaţdém roce přibliţně třetinu jejich hodnot. Jedná se 

o  nejstabilnější poloţku celkových běţných výdajů v průběhu analyzovaných let. 

Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům měli v průběhu let kolísavou 

tendenci. Tyto transfery se podílely na celkových běţných výdajích takřka 

zanedbatelnou měrou, kdyţ jejich nejvyšší hodnota z roku 2014 tvořila pouze 6 % 

těchto výdajů. Ve sledovaném období se jednalo především o dotace na obecní 

samoobsluhu a neinvestiční dotace neziskovým organizacím. V roce 2014 se tyto 

výdaje zvýšily oproti roku 2013 o 308 200,00 Kč. Důvodem tohoto nárůstu byl 

příspěvek obce na opravu kostela ve výši 301 300,00 Kč, tento dar tvořil téměř 75 % 

neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům v tomto roce. Naopak v roce 

2016 se sníţily na propastnou částku ve výši 2000,00 Kč, kterou tvořily jen neinvestiční 

dotace neziskovým organizacím.  

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům se ve sledovaném období postupně 

zvyšovaly aţ na rok 2016, kdy se oproti roku 2015 sníţily přibliţně o 12 %. Nejvyšších 

hodnot dosahovaly v roce 2015. Jejich podíl na celkových běţných výdajích byl v tomto 

případě okolo 20 %. V průběhu analyzovaných let se jednalo v této obci zejména 

o  výdaje spojené se správními poplatky, s daní z převodu nemovitostí a odnětí 

půdy,  s kolky, s odvodem daní a DPH, s členskými příspěvky pro Sdruţení Orlicko a 

v neposlední řadě s příspěvkem na neinvestiční náklady pro Základní a mateřskou školu 

Mistrovice. Tento příspěvek tvořil ve sledovaném období v průměru 75 % těchto 

transferů. V roce 2015 došlo ve srovnání s předcházejícími roky k jejich nárůstu. 

Příčinou tohoto zvýšení byl příspěvek kraji na dopravní obsluţnost a především 

neinvestiční průtoková dotace z Evropské unie ve výši 253 500,00 Kč, která plynula do 

obecní základní školy.  
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Ostatní neinvestiční výdaje představovaly nejniţší podíl na celkových běţných výdajích 

obce ze všech sledovaných poloţek. Na výši těchto výdajů se ve sledovaném období 

nejvíce podílely rezervy na krizové situace a ostatní výdaje z finančního vypořádání 

minulých let.  

 

3.3.13 Kapitálové výdaje 

Jak jiţ bylo zmíněno, tak kapitálové výdaje obsahují obecní výdaje spojené s 

financováním investic tedy s nákupem nemovitostí, s rekonstrukcí budov a investiční 

výstavbou. Také mohou zahrnovat výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

a pozemků. Průlomovým rokem byl v tomto případě rok 2013, kdy dosahovaly tyto 

výdaje nejvyšších hodnot a slouţily k pokrytí největšího mnoţství investic. Jednalo se 

zejména o investiční nákupy a s nimi související výdaje, coţ byly jediné výdaje tohoto 

druhu, které obec pouţívala ve sledovaném období. V následující tabulce jsou 

zobrazeny hodnoty těchto výdajů v průběhu analyzovaných let.  

 

Tab. 23: Kapitálové výdaje obce v letech 2013-2016 (v Kč). (18) 

Kapitálové výdaje 2013 2014 2015 2016 

Investiční nákupy a 

související výdaje 
6 112 600,00 2 663 100,00 1 127 800,00 2 742 000,00 

Z uvedené tabulky lze vyčíst, ţe investiční nákupy a související výdaje měli v průběhu 

sledovaného období klesající tendenci. V roce 2016 vycházíme znovu pouze z údajů ze 

schváleného rozpočtu, tudíţ se tato hodnota pravděpodobně ještě změní při sestavení 

skutečného rozpočtu na konci tohoto roku. V průběhu analyzovaných let se jednalo 

v obci Mistrovice zejména o výdaje na investice do místních budov, jako jsou obecní 

úřad, základní škola, klubovna skautů a kabiny a přístřešek na fotbalovém hřišti, dále 

také na osvětlení, na zasíťování parcel, na výstavbu autobusové čekárny, na nákup auta 

a pozemku a na technické zhodnocení márnice na hřbitově.  

Rok 2013 byl tedy z hlediska výdajů pro obec nejnáročnější. V tomto roce se nejvíce 

podílely na investičních nákupech a souvisejících výdajích výdaje na zasíťování parcel 

a na zateplení obecního úřadu, které tvořily okolo 95 % jejich celkové výše.   
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V roce 2014 došlo ke sníţení u těchto výdajů téměř o 56 % oproti předchozímu roku a 

jednalo se především o výdaje na zateplení základní školy, které tvořily téměř 89 % 

investic tohoto roku.  

Rok 2015 byl zajímavý tím, ţe si obec pořídila nové auto ve výši 297 400,00 Kč a zbylé 

výdaje zahrnovaly především investice na zateplení budovy skautů a budovy kabin 

v  celkové výši 137 100,00 Kč, které představovaly přípravu pro generální rekonstrukce 

těchto budov. 

V roce 2016 tvořily nejvyšší podíl na investičních nákupech právě výdaje na tyto 

rekonstrukce, které by měly proběhnout v průběhu tohoto roku a v obecním rozpočtu na 

ně bylo vynaloţeno v součtu 2 100 000,00 Kč, tedy přibliţně 77 % celkových 

kapitálových výdajů tohoto roku. Následující graf zobrazuje vývoj sledovaných 

kapitálových výdajů v průběhu let.  

 

 

Graf 12: Kapitálové výdaje obecního rozpočtu v letech 2013-2016. (18) 

 

3.4 SWOT analýza obce Mistrovice 

Se správným hospodařením obce souvisí také SWOT analýza, pomocí které jsem 

odhalil přednosti obce, ale také nedostatky. Na základě této analýzy poté navrhnu 

opatření, které povedou ke zlepšení těchto nedostatků. 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2013 2014 2015 2016

V
ý
d

a
je

 (
v
 m

il
. 

K
č)

 

Sledované období (v letech) 

Kapitálové výdaje v letech 2013-2016 (v mil. Kč) 

Investiční nákupy a

související výdaje



71 

 

Tab. 24: Silné a slabé stránky obce Mistrovice. (24) 

Silné stránky Slabé stránky 

Dobrá poloha v blízkosti měst Obec není odkanalizovaná 

Dostupnost pracovních míst v okolí  

Sniţující se výstavba rodinných domů z 

důvodu ochranných pásem plynovodu a vedení 

vysokého napětí 

Zachovaná venkovská přírodní 

krajina  
Přítomnost dvou lomů v blízkém okolí 

Dobrá úroveň technického vybavení 

obce- plynofikace, vodovod, síť 

elektřiny 

Nedostatečné dopravní spojení 

Veřejné osvětlení v dobrém stavu Špatný stav obecních cest 

Zavedený místní rozhlas 
Nízká spoluúčast nových obyvatel na ţivotě v 

obci 

Zachování církevních památek 
Nekvalitně provedená výstavba bytových 

domů 

Sběr odpadů na dobré úrovni Zvyšující se mnoţství rekreačních chalup 

Nezadluţenost obce Nové výstavby na okraji vesnice 

Přírodní rezervace Sutice Stárnoucí obecní budovy 

Přírodní park Orlice Úzké silnice s nebezpečnými místy 

Dobré technické zázemí pro sport a 

kulturu v obci 
Špatný technický stav areálu Podorlicko a.s. 

Dostatek moţností pro ubytování 
Nedostatečný prostor pro ukládání stavebního 

odpadu a materiálu 

Dobrá úroveň pohostinství 
Obec nemá svoji vlastní poštu a policejní 

stanici 

Zpracovaný územní plán Často se měnící jízdní řád 

 

Tab. 25: Příleţitosti a hrozby obce Mistrovice. (24) 

Příleţitosti Hrozby 

Nově zrekonstruovaná hasičská nádrţ Nezajištěnost rychle dostupné zdravotní péče 

Pořádání společenských a kulturních 

akcí 
Stárnutí obyvatelstva 

Zavedení noční linky pro dojíţdějící 

za prací 

Stále intenzivnější činnost kamenolomu 

spojená s hlukem 

Příliv turistů z důvodu atraktivních 

míst okolí 

Návrat domácností ke spalování paliv a 

odpadků s vysokým podílem škodlivin 

Obdrţení dotací od Evropské unie 
Nedostatek vlastních finančních zdrojů pro 

realizaci potřebných akcí 

Dostatečně vybavené dětské hřiště 
Administrativní náročnost při získávání dotací 

z fondů Evropské unie 
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3.5 Zhodnocení situace 

Hospodaření obce Mistrovice skončilo přebytkem pouze v roce 2014. V dalších 

sledovaných letech vykazovala obec skutečné rozpočty ve schodku. Přebytek byl 

převeden na běţný bankovní účet obce. Celkové příjmy měli ve sledovaných letech 

kolísavou tendenci. Naproti tomu celkové výdaje se v průběhu analyzovaných let 

postupně sniţovali. Příjmy dosahovaly nejvyšších hodnot v roce 2014, kdy obec 

obdrţela zejména dotace na zateplení Základní a mateřské školy a na opravu místních 

komunikací. Zatímco výdaje byly nejvyšší v roce 2013, zejména vlivem kapitálových 

výdajů, které v tomto roce tvořily nejvyšší podíl na celkových výdajích za celé období a 

zahrnovaly především investice na zateplení obecního úřadu a zasíťování parcel.  

Nejvýznamnější poloţkou celkových příjmů byly daňové příjmy, které jsou povaţovány 

za nejdůleţitější třídu obecních rozpočtů, protoţe je obec získala v podobné výši ve 

všech sledovaných letech. Tyto příjmy se proto dají označit jako nejstabilnější a ve 

sledovaném období měli postupně rostoucí trend. Na tomto vývoji se nejvíce podíleli 

příjmy ze sdílených a svěřených daní. Další důleţitou část daňových příjmů 

představovaly přijaté dotace. Obci Mistrovice se podařilo získat ve sledovaném období 

několik důleţitých transferů zejména od Evropského fondu pro regionální rozvoj, které 

přispěly k vylepšení vzhledu budov v obci. Jednalo se zejména o dotace na zateplení 

obecního úřadu a základní školy, dále pak na opravu místních komunikací od 

Pardubického kraje a na vzdělání pro konkurenceschopnost pro Základní a mateřskou 

školu Mistrovice od Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky. 

Nedaňové příjmy obce zahrnovaly příjmy z pronájmu obecního majetku zejména 

z bytových domů. Kapitálové příjmy byly jednou z nejméně stabilních poloţek 

celkových příjmů a obsahovaly především příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. 

Další klíčovou část rozpočtu obce Mistrovice tvořily výdaje, které se člení na běţné a 

kapitálové. Běţné výdaje obsahovaly především neinvestiční nákupy a související 

výdaje a výdaje na platy, na ostatní platby za provedenou práci a na pojistné. V delším 

analyzovaném období zůstávaly tyto poloţky poměrně neměnné, jelikoţ se většina 

z nich opakovala. Tyto výdaje byly tedy stabilnější poloţkou celkových výdajů neţ 

kapitálové výdaje. Kapitálové výdaje zahrnovaly zejména investiční nákupy a 
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související výdaje a také výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a 

pozemků. V průběhu sledovaného období měli klesající tendenci a v roce 2013 tvořily 

téměř 60 % celkových výdajů. V ostatních letech se na nich podílely vţdy větší měrou 

výdaje běţné.  

Z údajů z analytické části lze usoudit, ţe hospodaření obce rozhoduje o tom, jakým 

směrem se obec bude ubírat do budoucna. Velmi důleţitou roli v něm hráli přijaté 

dotace, které se podíleli zejména na zlepšování vzhledu budov v obci, na rozvoji 

činnosti základní školy a celkově se snaţily uspokojit potřeby obyvatel této obce, aby se 

v ní cítili co nejlépe a mohli mít pocit, ţe se neustále rozvíjí. Pomocí těchto dotací se 

tedy mohli realizovat uţ dlouho potřebné akce, na které dříve obec neměla v rozpočtu 

dostatek vlastních finančních zdrojů. Kaţdá větší investice představovala pro obec 

problém, protoţe ji nejprve musela pokrýt z vlastních zdrojů a to odčerpalo podstatnou 

část rozpočtu, coţ je příčinou toho, ţe hospodaření skončilo v průběhu analyzovaných 

let třikrát schodkem a pouze jednou vykazovalo přebytek.  
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4 Návrhová část 

Na úvod této části bakalářské práce je řešeno, jak vznikaly současné stavby a 

zařízení,  které jsou dodnes ve vlastnictví obce. Tyto budovy byly vystavěny 

v komunistickém reţimu u příleţitosti akce „Z“, kde lidé nedostávaly za svoji pracovní 

činnost zaplaceno a jednalo se pouze o jejich dobrovolnou výpomoc. V obci Mistrovice 

byl v rámci tohoto zvelebování vystavěn obecní úřad, bytové domy, prodejna dříve 

konzum a také tělocvična. Všechny uvedené výstavby jsou v současnosti stále 

vyuţívány místními obyvateli v takřka nezměněné podobě, aţ na zateplení obecního 

úřadu a výměnu oken a vnějšího dřevěného obloţení u tělocvičny. Po revoluci došlo 

z hlediska obcí k výrazným změnám, kdyţ si obyvatelé příslušné obce mohli sami zvolit 

členy zastupitelstva obce a ty si poté ze svých řad zvolily starostu. Nově zvolený 

starosta v obci Mistrovice bohuţel nenaplnil očekávání svých občanů a společně se 

svými staršími vrstevníky, kteří z podstatné části tvořili zastupitelstvo obce, nepřispěli 

k rozvoji této obce a svou nečinností a nedostatečnou snahou obec vylepšit zavinily její 

úpadek. Ten pokračoval ještě se zvolením dalšího starosty, kde se do obce začínalo 

dostávat, vlivem stěhování obyvatelstva z měst do obcí, stále více mladých lidí, kteří 

nesouhlasili s tímto řízením úřadu. Vyústěním tohoto nesouhlasu byla obměna 

zastupitelstva, které si zvolilo současného starostu této obce. Členové tohoto 

zastupitelstva jsou mnohem mladší neţ předchozí generace a přispívají ke správnému 

fungování obce svou aktivní činností ve výborech i obecních komisích a podílejí se také 

na uspokojování potřeb obyvatel této obce. Současný starosta a nově zvolené 

zastupitelstvo obce se snaţí společnými silami, za přispění obyvatel obce, napravit 

škody, které vznikly dlouholetou nečinností obecního úřadu.  

V současné době je vidět, ţe se orgánům obce podařilo zlepšit její hospodaření a také 

její vzhled i ţivotní úroveň. Vyhlídky do budoucna nejsou ovšem tak pozitivní, protoţe 

obec se musí vypořádat hned s několika hrozbami, které mohou zapříčinit úbytek 

přistěhovalých nebo dokonce odliv stávajících obyvatel. K tomu, aby k těmto 

skutečnostem nedošlo, se musí postavit čelem a prostřednictvím přijatých dotací 

neustále zvelebovat technické zázemí a vzhled v dalších částech obce. Pokud ji to 

ovšem stát umoţní. 
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4.1 Plánované investice obce 

Obec Mistrovice má naplánované v roce 2017 tyto nákladné investice: 

 rekonstrukci prašné cesty, 

 rozšíření veřejného osvětlení, 

 opravy kostela a 

 realizaci stavby domu pro seniory (25).  

Předpokládané celkové náklady na rekonstrukci prašné cesty jsou vyčísleny na 

3 000 000,00 Kč. V roce 2016 by měla být provedena její projektová příprava aţ do 

fáze stavebního povolení. Vyasfaltování této stále více vyuţívané cesty je v současné 

době pro obec prioritou, protoţe tvoří příjezdovou cestu k nově vystavěnému komplexu 

rodinných domů v sadě, kde došlo k přílivu nových obyvatel. Investice do této 

komunikace by měla být značnou částí pokryta dotací, ale k tomu je zapotřebí velké 

mnoţství formalit a podkladů, které je sloţité sehnat. Také se mohou objevit problémy 

s dosavadními vlastníky této komunikace, od kterých musí obec ještě část této cesty 

odkoupit.  

Náklady na rozšíření veřejného osvětlení v dalších částech obce jsou vyčísleny na 

88 000,00 Kč. Obec u této investice počítala s celkovými předpokládanými náklady ve 

výši 300 000,00 Kč. Značnou část těchto nákladů vyčerpala jiţ v předchozích letech. 

Toto by měla být v současné době poslední potřebná investice k vylepšení technického 

vybavení obce.  

Náklady spojené s opravou kostela jsou vyčísleny v celkové výši na 920 000,00 Kč. 

Zahrnují zejména náklady na opravu trámové konstrukce, na nátěr omítky a na izolaci 

základů kostela. Mistrovický kostel je v současné době majetkem církve a obec se ho 

chystá odkoupit do svého vlastnictví, tak jak tomu bylo v dřívějších dobách. Hlavním 

důvodem tohoto rozhodnutí je moţnost obce získat dotaci na financování těchto 

oprav,  aby na ně nemusela čerpat finanční zdroje z obecního rozpočtu. Pro obec hrají 

tyto opravy velmi důleţitou roli, protoţe kostel sv. Petra a Pavla je chráněný 

památkovým úřadem a dá se povaţovat za jednu z nejvýraznějších vizitek této obce.  
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Celkové náklady na realizaci výstavby domu pro seniory jsou vyčísleny na 

4 000 000,00 Kč. Z důsledku stárnutí obyvatelstva v obci Mistrovice je tato stavba stále 

diskutovanějším tématem. Měla by slouţit především obyvatelům, kteří se uţ nezvládají 

starat o svůj domov a vyuţili by ho k trvalému bydlení. Tento dům budou tvořit 

bezbariérové byty se sociálním statutem. Bohuţel tato obec nemá v rozpočtu dostatečné 

prostředky na úhradu této výstavby a musí tedy zaţádat o dotaci na tuto akci a 

doufat,  ţe ji dostane. Dozví se to nejdříve v prosinci roku 2017 a do té doby musí 

pokrýt náklady z vlastních zdrojů, coţ není v současné době moc reálné vzhledem 

k celkovým výdajům v obecním rozpočtu, které byly v roce 2016 ve výši 7 880 600,00 

Kč.  

V součtu jsou celkové náklady na tyto nákladné investice ve výši 8 008 000,00 Kč. 

Z toho vyplývá, ţe pokud obec neobdrţí větší část zaţádaných dotací na výše uvedené 

akce, tak si je nebude moci dovolit. Obec si s těmito náklady rozhodně neporadí ani s 

pomocí vlastních zdrojů finančních prostředků, coţ lze vyčíst z následující tabulky.  

 

Tab. 26: Vlastní zdroje finančních prostředků k 31. prosinci v letech 2013-2015 (v Kč). (18) 

Zdroje finančních prostředků 2013 2014 2015 

Běţný účet u České spořitelny, a.s. 2 618 038,59 1 361 597,34 1 237 206,26 

Účet na dotace u České národní 

banky 
5 285,19 808 515,05 98 686,25 

Hotovost v pokladně 20 900,00 12 564,00 8 732,00 

Celkem 2 644 223,78 2 182 676,39 1 344 624,51 

Od roku 2007 obec splácí úvěr, který si pořídila za účelem výstavby bytového domu č. 

p. 215. Tento doposud nesplacený úvěr byl k 31. prosinci 2015 ve výši 2 477 200,00 Kč 

a podle předpokladů by měl být splacen aţ na konci roku 2023, kdyţ splátka úvěru bude 

kaţdým rokem v rozmezí let 2016-2023 vţdy ve výši 324 000,00 Kč. Dalším 

nesplaceným úvěrem, který obec zatěţuje, je úvěr na zasíťování parcel v původní výši 

2 000 000,00 Kč. Ten obec splácí od roku 2013 a kaţdým rokem na něj vynakládá 

částku z obecního rozpočtu ve výši 400 000,00 Kč, tudíţ by měl být tento úvěr splacen 

k 31. prosinci 2018. Tudíţ je pro obec Mistrovice nereálné si pořizovat další úvěry od 

některé z bank na výše uvedené investice. Obec je tedy zadluţena na hodně let dopředu 
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a v současné době splácené úvěry pro ni představují problémy v hospodaření a i ve 

správném fungování obce. Proto se v této části práce zaměřím zejména na zvýšení 

celkových příjmů obce a také na optimalizování některých výdajů obecního 

rozpočtu,  aby mohla obec vyuţít vlastní zdroje finančních prostředků na výše uvedené 

investice bez zadluţení v podobě úvěrů.  

 

4.2 Navýšení příjmů 

Navýšení příjmů představuje pro obec reálnou cestu, jak zlepšit hospodaření obce. Toto 

zvýšení připadá v úvahu pouze u svěřených daní, u místních poplatků a u pronájmu 

tělocvičny. U sdílených daní a u správních poplatků je totiţ výše procenta z výnosů 

dána určitými daňovými zákony a obec s tím mnoho nemůţe udělat ani tyto příjmy 

ovlivnit. Zvýšení nedaňových příjmů, které v obci Mistrovice zahrnují především 

nájemné za obecní bytové domy, by také nebylo moc rozumné. Příčinou je jejich 

nekvalitně provedená původní výstavba. Obec tedy nevyţaduje po obyvatelích ţijících 

v těchto bytech zvýšení nájmu, protoţe by to zajisté mohlo vést k jejich nesouhlasu a 

ţádostem o opravy a další rekonstrukce těchto jednotek, které z důvodu finančních 

moţností obce nejsou reálné. K nárůstu kapitálových příjmů, které představují v této 

obci zejména příjmy z prodeje stavebních parcel, v dohledné době také nedojde. 

Důvodem jsou problémy se zasíťováním těchto parcel spojené s tím, ţe majitelé 

pozemků je nechtějí prodat obci, coţ je všeobecně bráno za problém dotační politiky. 

Přitom se většinou jedná pouze o malý pozemek za symbolickou cenu, o který se 

majitelé ani nestarají. Příjmy z přijatých dotací zase závisí na tom, jestli obec obdrţí 

poţadovanou výši dotace od příslušných organizací.   

 

4.2.1 Zvýšení příjmů v oblasti svěřených daní 

Svěřené daně obce Mistrovice tvoří daň z nemovitých věcí, která se vztahuje na veškeré 

stavby a pozemky nacházející se na katastrálním území této obce. Výši těchto příjmů 

můţe obec ovlivnit a to zvýšením příslušného koeficientu. Podle zákona se základní 

sazba daně násobí koeficientem, u kterého je pro přiřazení k jednotlivým obcím 



78 

 

rozhodující, jaký byl počet obyvatel při posledním sčítání lidu. Tyto koeficienty jsou 

zobrazeny v následující tabulce (26, § 11).  

 

Tab. 27: Výše koeficientů daně z nemovitých věcí podle počtu obyvatel. (26) 

Obec Výše koeficientu 

Do 1000 obyvatel 1,0 

Nad 1000 obyvatel do 6000 obyvatel 1,4 

Nad 6000 obyvatel do 10000 obyvatel 1,6 

Nad 10000 obyvatel do 25000 obyvatel 2,0 

Nad 25000 obyvatel do 50000 obyvatel 2,5 

Nad 50000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových 

Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 
3,5 

Praha 4,5 

Obec Mistrovice spadá do obcí s počtem obyvatel do jednoho tisíce a z výše uvedené 

tabulky je zřejmé, ţe má tedy koeficient 1,0. Obec můţe obecně závaznou vyhláškou 

změnit tento koeficient, buď ho zvýšit o jednu kategorii, nebo sníţit o jednu aţ tři 

kategorie podle členění koeficientů z výše uvedené tabulky. U obce Mistrovice nelze 

tento koeficient sníţit, ale lze ho zvýšit na koeficient v hodnotě 1,4, coţ by mělo 

pomoci obci k navýšení příjmů (26, § 11). 

Tato obec zvýšení tohoto koeficientu ještě nevyuţila a tak ji navrhuji, aby tak provedla 

v roce 2017, protoţe by ji to přineslo následující finanční přínos do obecního rozpočtu 

oproti roku 2016. 

 

Tab. 28: Příjem daně z nemovitých věcí po zvýšení koeficientu ze 1,0 na 1,4 (v Kč). (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Rok Koeficient 1,0 Koeficient 1,4 Finanční přínos 

2016 300 000,00 420 000,00 120 000,00 

Kromě zvýšení koeficientu, který záleţí na počtu obyvatel, můţe obec také obecně 

závaznou vyhláškou zavést místní koeficient, který se vztahuje na všechny 

nemovitosti,  které se nacházejí na jejím území. Tímto koeficientem, který lze stanovit 

ve výši 2, 3, 4 nebo 5, se poté vynásobí daň, kterou hradí poplatník za jednotlivé druhy 

staveb nebo jednotek a také za některé druhy pozemků. Stanovení místního koeficientu 
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se podle zákonu netýká pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a 

také trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním chovem ryb 

(26, § 12). 

Následující tabulka zobrazuje přínos místního koeficientu při základním koeficientu 

podle počtu obyvatel pro obec a také výši přínosu v případě, ţe by se zastupitelstvu 

obce podařilo schválit zvýšení tohoto koeficientu na 1,4. V tabulce vycházíme z hodnot 

příjmů z daně z nemovitých věcí, stejně jako v předchozím případě, z roku 2016, kdy 

činily 300 000,00 Kč. 

Tab. 29: Příjmy z daně z nemovitých věcí po aplikaci místních koeficientů (v Kč). (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Místní koeficient Koeficient 1,0 Přínos Koeficient 1,4 Přínos 

1 300 000,00 0,00 420 000,00 120 000,00 

2 600 000,00 300 000,00 840 000,00 540 000,00 

3 900 000,00 600 000,00 1 260 000,00 960 000,00 

4 1 200 000,00 900 000,00 1 680 000,00 1 380 000,00 

5 1 500 000,00 1 200 000,00 2 100 000,00 1 800 000,00 

Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, ţe pokud by se zastupitelstvu obce podařilo zvýšit 

koeficient podle počtu obyvatel na 1,4 a stanovit místní koeficient v hodnotě 5, tak by 

se zvýšily příjmy z daně nemovitých věcí v roce 2017 o velmi příslibnou částku ve výši 

1 800 000,00 Kč oproti předešlému roku. I kdyţ by toto navýšení zasáhlo značnou část 

finančních moţností obyvatel této obce a mohlo by vyvolat jejich nesouhlas, tak bych 

k tomuto návrhu přistoupil. Občané této obce by se tímto přispěním do obecního 

rozpočtu významnou měrou podíleli na opravě kostela a výstavbě tolik diskutovaného 

domu pro seniory, který by v budoucnu mohli sami potřebovat. Tímto by se vyřešil i 

problém s nízkou spoluúčastí nových i stávajících obyvatel na ţivotě v obci a nemuselo 

by se spoléhat jen na financování v podobě dotací z fondů Evropské unie, jejichţ 

získání je pro obec v současné době vzhledem k prostředkům v rozpočtu 

administrativně a hlavně finančně náročné. Samozřejmě se jedná jen o můj osobní 

pohled na věc a je jen na zastupitelstvu obce, jak se s daným návrhem vypořádá. Pokud 

se obec rozhodne tento návrh uplatnit, tak se to projeví navýšením ročních příjmů 

v rozpočtu o 1 800 000,00 Kč.  
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4.2.2 Zvýšení příjmů z pronájmu majetku 

Zvýšení příjmů z pronájmu majetku představuje další návrh, jak zlepšit hospodaření 

obce a navýšit její příjmy. Jedná se především o zvýšení příjmů z pronájmu obecní 

tělocvičny. Tělocvičnu nejvíce vyuţívají sportovní oddíly, které spadají do místního 

sdruţení TJ Sokol Mistrovice. Členové sportovních oddílů platí tomuto sdruţení členské 

příspěvky za uţívání tělocvičny, které by měli správně plynout do obecního rozpočtu, 

protoţe ji má ve svém vlastnictví. V okolních obcích se s těmito příspěvky takto 

nakládá, ale v Mistrovicích se po tomto sdruţení peníze z činnosti nevyţadují, protoţe 

by pak chtělo na oplátku po obci neinvestiční náklady, tak jak tomu je v porovnání 

s většinou obcí. Zvýšení příjmů v této oblasti bych obci tedy nedoporučoval.  

Zatímco za další značné vyuţití obecní tělocvičny se dá povaţovat pořádání 

společenských akcí (zejména plesů a zábav místními spolky), sportovních a rekreačních 

činností (zde se jedná o sportovní soustředění klubů) a celodenních akcí při příleţitosti 

splnění firem, rodinných oslav nebo sportovních turnajů. Za tyto pronájmy si obec 

neúčtuje tak velké částky, jak je tomu v porovnání s ostatními okolními obcemi. 

Navrhuji ji tedy zvýšit hodinové sazby nájemného pro cizí obyvatele a také výši nájmu 

za celodenní akci, coţ by mělo zvýšit alespoň část příjmů obecního rozpočtu. Současný 

a změněný ceník nájemného za tělocvičnu pro jednotlivé druhy akcí je zobrazen 

v následující tabulce. 

Tab. 30: Současný a změněný ceník nájemného za tělocvičnu (v Kč). (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ceník sluţeb 
Sazba nájmu- pro 

místní  

Sazba nájmu- 

pro cizí  

Sazba nájmu- pro 

cizí po změně 

Sportovní a rekreační 

činnost  
50,00 Kč/h 180,00 Kč/h 300,00 Kč/h 

Společenské akce 80,00 Kč/h 250,00 Kč/h 500,00 Kč/h 

Celodenní akce 1 500,00 Kč 2 500,00 Kč 3 000,00 Kč 

Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, ţe se v rámci návrhu změní pouze sazby pronájmu 

za hodinu u cizích obyvatel. Pro místní obyvatele jsou uvedené sazby podle mě 

dostačující a jejich zvýšení by mohlo vyvolat jejich nesouhlas a zapříčinit, ţe by 

kulturní a i ostatní akce přestali v tělocvičně pořádat. Pro obec by to znamenalo úbytek 

příjmů z těchto plesů a společenských zábav. Zatímco u cizích obyvatel se sazba 
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pronájmu za hodinu zvýší u sportovních a rekreačních činností z 180,00 Kč na 300,00 

Kč. V roce 2015 byla za tímto účelem tělocvična pronajata v celkové výši za 6 577,00 

Kč, tedy přibliţně na 37 hodin. Navýšením sazby pronájmu za hodinu se tedy zvýší 

příjmy z těchto činností o 4 385,00 Kč tedy na 10 962 Kč při předpokladu stejných 

počtu návštěvníků za tímto účelem v roce 2016. U společenských akcí se pro cizí 

obyvatele sazba pronájmu za hodinu zvýší podle návrhu z 250,00 Kč na 500,00 Kč. 

V předchozím roce obec pronajímala tělocvičnu na tyto akce v celkové výši za 7 678,00 

Kč, tedy v součtu okolo 31 hodin. Navýšením této sazby se zvýší příjmy z těchto akcí 

v roce 2016 oproti předchozímu roku o 7 678,00 Kč tedy na dvojnásobek ve výši 

15 356,00 Kč při pořádání stejného počtu akcí. Poslední navýšení sazby pronájmu 

tělocvičny pro cizí obyvatele nastane u celodenních akcí, kde se sazba zvýší z původní 

hodnoty ve výši 2 500,00 Kč na 3 000,00 Kč. V roce 2015 se konaly v tělocvičně 

celkem tři tyto akce, takţe obec na tomto pronájmu vydělala 7 500,00 Kč. Zvýšením 

této sazby se navýší příjmy z těchto akcí o 1 500,00 Kč tedy na 9 000,00 Kč při 

pořádání stejného počtu celodenních akcí v roce 2016. Celkově by tento návrh navýšil 

příjmy obecního rozpočtu o 13 563,00 Kč, coţ při předpokladu, ţe se jedná pouze 

o poloţky za nájemné tělocvičny a nejsou v něm započítány příjmy z energií, vybavení 

sálu a úklidu a přípravy sálu představuje pro obec velice zajímavý přínos příjmů.  

 

4.2.3 Zvýšení příjmů v rámci místních poplatků 

Jak jiţ bylo zmíněno, další moţností navýšení obecních příjmů je zvýšení místních 

poplatků. V těchto poplatcích se zaměřím zejména na poplatky ze psů a poplatky za 

provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování 

komunálních odpadů, které tvoří nejvyšší podíl na celkových obecních příjmech.   

Místní poplatek ze psů se týká podle zákona fyzických nebo právnických osob, které 

mají trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Tyto osoby jsou označené jako 

drţitelé psů. Drţitel platí tento poplatek příslušné obci, kde má své bydliště nebo sídlo. 

Sazba poplatku můţe dle zákona činit aţ 1 500,00 Kč za kalendářní rok. Jinak tomu je 

u drţitelů pobírajících invalidní, starobní a vdovský nebo vdovecký důchod, který je 

jejich jediným zdrojem příjmů a také u poţivatelů sirotčího důchodu, kde tato sazba činí 
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aţ 200,00 Kč za kalendářní rok. Tento poplatek platí drţitelé pouze za psy, kteří jsou 

starší neţ 3 měsíce (27, § 2).  

V obci Mistrovice tento poplatek zavedli zastupitelé obce Mistrovice obecně závaznou 

vyhláškou č. 1/2011 o místním poplatku ze psů ve výši 200,00 Kč za rok a za kaţdého 

dalšího o 50,00 Kč více. Za drţení psa v bytových domech platí drţitel dvojnásobek 

základní sazby tedy 400,00 Kč. Za druhého a kaţdého dalšího psa téhoţ drţitele 

v bytových domech dokonce 500,00 Kč. Za psa, jehoţ drţitelem je poţivatel 

invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 

zdrojem příjmu, anebo poţivatel sirotčího důchodu 200,00 Kč (19).  

V roce 2016 činily v obci Mistrovice příjmy z tohoto poplatku 14 000,00 Kč, kdyţ bylo 

napočítáno 60 psů v normálním drţení, za ně byl vyplacen obci poplatek ve výši 

12 000,00 Kč a 5 psů v bytových domech s příjmem do obecního rozpočtu ve výši 2 

000,00 Kč. Pokud se tedy zvýší sazby tohoto poplatku, obec by mohla získat další část 

potřebných příjmů na nákladné investice. V rámci těchto poplatků tudíţ navrhuji, aby se 

sazba místního poplatku za prvního psa zvýšila z původních 200,00 Kč na 

dvojnásobnou výši tedy na 400,00 Kč a za psa drţeného v bytových domech z původní 

sazby 400,00 Kč na 600,00 Kč. Tato zvýšení místního poplatku ze psů by z ročního 

hlediska neměla obyvatele této obce nikterak zatíţit a tento návrh by mohly akceptovat. 

Uskuteční-li se tyto návrhy, tak by se měli celkové příjmy z místního poplatku ze psů 

zvýšit v roce 2017, za předpokladu stejného počtu psů, o 13 000,00 Kč tedy na 

27 000,00 Kč. I kdyţ se nejedná o nějak závratnou částku navýšení celkových příjmů, 

tak by obci mohla z celkového pohledu stačit, protoţe kaţdý příjem navíc do obecního 

rozpočtu představuje přínos a pro obec by byla škoda tento návrh nevyuţít. Celkový 

přínos z příjmů z poplatku ze psů oproti roku 2016 je zobrazen v následující tabulce.  

 

Tab. 31: Příjmy z poplatků ze psů po zavedení změn v sazbách v roce 2017 (v Kč). (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Rok 
Poplatek za 

jednoho psa 
Přínos 

Poplatek za psa 

v bytě 
Přínos Celkem 

2016 200,00 12 000,00 400,00 2 000,00 14 000,00 

2017 400,00 24 000,00 600,00 3 000,00 27 000,00 
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Místní poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání 

a odstraňování komunálních odpadů dle zákona platí fyzická osoba, která má v obci 

trvalý pobyt a fyzická osoba, která vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, ve 

které není hlášena k pobytu ţádná fyzická osoba. Za fyzické osoby tvořící domácnost 

můţe poplatek platit jedna osoba, která je povinna při placení uvést jména, příjmení a 

data narození těchto osob (27, § 10b).  

Dle zákona sazbu tohoto poplatku tvoří: 

 částka aţ 250,00 Kč na osobu za kalendářní rok a 

 částka stanovená na základě skutečných nákladů obce za předchozí rok na sběr a 

rozvoz netříděného komunálního odpadu aţ 750,00 Kč na osobu za kalendářní 

rok (27, § 10b). 

V obci Mistrovice se poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, 

přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů určuje dle obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2012 vydané zastupitelstvem.  

Sazba tohoto poplatku je v hodnotě 440,00 Kč a tvoří ji: 

 částka 250,00 Kč na osobu za kalendářní rok a  

 částka 190,00 Kč na poplatníka za kalendářní rok, která je stanovená na základě 

skutečných nákladů obce za předchozí rok na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu (21). 

Po rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu bylo zjištěno, 

ţe celkové skutečné náklady na jednu osobu v roce 2016 byly ve výši 506,00 Kč. Došlo 

k tomu tak, ţe se nejprve sečetl počet obyvatel s trvalým pobytem v obci (574 osob) a 

počet staveb určených nebo slouţících k individuální rekreaci (50 staveb) a pak se tento 

součet vydělil celkovými skutečnými náklady z roku 2015, které činily 315 865,00 Kč. 

Obec tedy od obyvatel vybrala na těchto poplatcích 290 444,00 Kč a zbytek těchto 

nákladů ve výši 25 421,00 Kč uhradila ze svých vlastních finančních prostředků.  

Pokud by se zvýšily celkové skutečné náklady na 1 poplatníka v roce 2017 na 550,00 

Kč, tak by se celkové příjmy obce z poplatků obyvatel zvýšily o 25 256,00 Kč tedy na 
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315 700,00 Kč a obec by tedy pokryla velkou část celkových skutečných nákladů a 

musela by platit ze svých vlastních zdrojů pouze velmi malou částku ve výši 165,00 Kč. 

Tento návrh by po uplatnění tohoto zvýšení příjmů obci přinesl částku ve výši 

25 421,00 Kč do obecního rozpočtu.  

Celkově by se tedy podařilo obci navýšit pomocí těchto návrhů příjmy v součtu 

o 1 851 804,00 Kč. To by bylo v současné době pro obec Mistrovice velmi pozitivní. 

Její obyvatelé si ale musejí uvědomit, ţe pokud se nebudou aktivně podílet na ţivotě 

v obci a budou zabraňovat obci k dalšímu rozvoji, např. tím, ţe jí nechtějí prodat 

pozemek nebo církevní památku, která by mohla být opravena pomocí dotačních titulů, 

tak to nastávající generace nebude mít s ţivotem v obci do budoucna vůbec jednoduché 

a bude nejspíš docházet i k odlivu stávajících obyvatel. Obci stát totiţ neposkytne další 

úvěry na výše uvedené investice, protoţe jiţ dva splácí, a tak by se toto navýšení příjmů 

mohlo hodit pro zajištění určitých podkladů a příprav k řešeným nákladným investicím.  

 

4.3 Optimalizace výdajů 

Další moţností, která by měla zlepšit fungování obce a také její hospodaření, je 

optimalizace některých obecních výdajů. Jedná se o především o běţné výdaje, protoţe 

kapitálové výdaje přispívali v průběhu sledovaných let 2013-2016 k vylepšení zázemí 

obce a byly spojeny zejména s výdaji na investice do obecních budov, jejichţ 

rekonstrukce byly uţ delší dobu potřeba. Konkrétně se v této části bude jednat o sníţení 

výdajů na platy, na ostatní platby za provedenou práci a na pojistné u kterých se budou 

řešit odměny zastupitelů, které tvoří nejvyšší podíl na těchto výdajích. Neinvestiční 

transfery veřejnoprávním subjektům jsou dalšími výdaji, které představují pro obec 

problém a to z toho důvodu, ţe stát stále více tlačí na obce prostřednictvím placení 

různých správních poplatků, kolků, odvodů daní a DPH a daní z převodů nemovitostí a 

odnětí půdy. Tím pádem se pak musí u této obce sníţit poloţky ostatních výdajů, aby 

obec alespoň někde uspořila finanční prostředky.  
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4.3.1 Sníţení odměn členů zastupitelstva obce Mistrovice 

Dle zákona máme dvě skupiny členů zastupitelstev obcí: 

 členy zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, tj. 

uvolnění členové zastupitelstva a 

 ostatní členy zastupitelstva obce, tj. neuvolnění členové zastupitelstva (6, § 71). 

Obec poskytuje dle zákona uvolněným členům zastupitelstva obce odměnu, která se 

vyplácí z rozpočtových prostředků obce a je tedy nároková ze zákona. Zatímco 

neuvolněným členům obce výši měsíční odměny za výkon funkce stanovuje 

zastupitelstvo obce. Dle zákona jsou rozlišovány pouze dva druhy odměn a to měsíční 

odměna a odměna při skončení funkčního období. Na jiné odměny nemá člen 

zastupitelstva nárok (6, § 71-73).  

Obec Mistrovice má v tomto volebním období, tedy od roku 2014 do roku 2018, 11 

členů zastupitelstva, kteří se aktivně podílejí na rozvoji obce a sníţení jejich počtu podle 

zákona o obcích (viz Tab. 2) by se obci podle mého názoru nevyplatilo, protoţe by se 

zastupitelé nestíhali starat o povinnosti výborů ani o činnosti komisí, které jsou potřebné 

pro správné fungování obce, a tak by nejspíš došlo k jejímu chátrání, jak uţ tomu bylo 

v dřívějších dobách. Pro výkon funkce je v tomto období dlouhodobě uvolněn starosta 

obce, jehoţ měsíční odměny se tedy vyplácí z rozpočtových prostředků obce a jsou 

dány zákonem. Zatímco neuvolnění členové zastupitelstva jsou místostarosta a ostatní 

zastupitelé, jejichţ měsíční odměny stanovuje zastupitelstvo obce, které v tomto 

volebním období schválilo tyto výše měsíčních odměn.  

Tab. 32: Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva (v Kč). (28) 

Neuvolnění členové zastupitelstva  Výše měsíční odměny (v Kč) 

Místostarosta 5 000,00 

Předseda výboru nebo komise 1 000,00 

Zastupitel- člen výboru nebo komise 600,00 

Zastupitel 400,00 

Celkové výdaje na roční odměny zastupitelů obce Mistrovice byly v roce 2014 ve výši 

555 200,00 Kč, bez zahrnutí výdajů na sociální a zdravotní pojištění těchto zastupitelů. 
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Z toho činily 204 000,00 Kč roční odměny neuvolněných členů zastupitelstva a zbytek 

těchto odměn ve výši 351 200,00 Kč tvořily výdaje na roční odměny uvolněného člena 

zastupitelstva tedy starosty obce, které jsou dány zákonem.  

Nutností je podotknout, ţe pokud je neuvolněný člen zastupitelstva např. místostarosta, 

zároveň i předsedou některého z výborů, členem některé z komisí nebo je povaţován za 

„řadového“ člena zastupitelstva obce, coţ u neuvolněných členů platí vţdy, tak jeho 

měsíční odměna bude v plné výši souhrnu odměn, tak jak je zastupitelstvo stanovilo pro 

jednotlivé funkce (29).  

Navrhuji tedy zastupitelstvu této obce sníţení měsíčních odměn neuvolněných členů 

zastupitelstva, na čemţ by obec v novém volebním období ušetřila finančních 

prostředky na zlepšení hospodaření obce a hlavně do budoucna na realizaci výše 

uvedených investic. Konkrétně se tedy jedná o sníţení měsíční odměny, v následujícím 

volebním období 2018-2022, u místostarosty z 5000,00 Kč na 3500,00 Kč, u předsedů 

výborů a komisí z 1000,00 Kč na 700,00 Kč, u zastupitelů, kteří jsou i členové výborů a 

komisí z 600,00 Kč na 510,00 Kč a u ostatních zastupitelů ze 400,00 Kč na 340,00 Kč. 

U místostarosty obce a u předsedů výborů a komisí by tedy došlo ke sníţení o 30 % a u 

zastupitelů, kteří jsou i členové výborů a komisí a ostatních zastupitelů o 15 %, coţ by 

se u odměn zastupitelů nemuselo z ročního hlediska aţ tolik projevit a mohli by tyto 

změny přijmout. I kdyţ si zastupitelé za výkony svých funkcí a podílení se na ţivotě 

v obci původní odměny zaslouţí, tak by mohli tento návrh akceptovat a schválit ho na 

ustavujícím zasedání obce Mistrovice v roce 2018, aby motivovali obyvatele k většímu 

zájmu o obec a i k jejich finančnímu přispění. Změny v rámci ročních odměn 

neuvolněných členů zastupitelstva a úspora výdajů obce jsou zobrazeny v následující 

tabulce. 

 

Tab. 33: Změny v rámci ročních odměn u neuvolněných členů zastupitelstva (v Kč). (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Rok 2018 
Původní výše odměny 

(v Kč) 

Změna odměny 

(v Kč) 
Úspora (v Kč) 

Neuvolnění členové 

zastupitelstva 
204 000,00 155 400,00 48 600,00 
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Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe pokud by se sníţily měsíční odměny 

neuvolněných členů zastupitelstva, tak by se to projevilo roční úsporou na těchto 

odměnách ve výši 48 600,00 Kč, coţ by znamenalo pokles celkových výdajů obce.  

 

4.3.2 Sníţení neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům 

Jak jiţ bylo zmíněno, v roce 2016 se obci podařilo sníţit tyto výdaje na malou částku 

z hlediska celkových výdajů ve výši 2 000,00 Kč, kterou tvořily neinvestiční dotace 

poskytnuté lidové škole umění v nedalekém městě Jablonném nad Orlicí, která chtěla po 

obci tyto dotace z důvodu navštěvování této školy ţáky z obce Mistrovice. Na uspoření 

těchto výdajů se podílelo zrušení obecní spol. s r.o. Mistrovice, kde měla obec 100% 

podíl a dotovala z ní místní samoobsluhu. Jelikoţ tato prodejna neprosperovala ani 

s dotacemi, tak se obec rozhodla tuto společnost zrušit. Budova je ve vlastnictví obce a 

v současné době je pronajímána za pouhých 2000,00 Kč měsíčně místním 

obchodníkům. Obec má tedy z tohoto pronájmu roční příjem 24 000,00 Kč. Zvýšení 

tohoto nájmu by nebylo pro obec efektivní, protoţe obchodníci by z místa odešli a obec 

by pak tudíţ nemohla poskytnout tyto sluţby pro svoje obyvatele, jejichţ spokojenost je 

pro ni nejdůleţitější. Obci tedy nenavrhuji zvýšení nájmu za obecní prodejnu ani další 

sníţení neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům, protoţe jsou pro obec 

důleţité a potřebné.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit hospodaření obce Mistrovice za 

pomoci rozboru čtyř rozpočtových období od roku 2013 aţ do roku 2016 a navrhnout 

taková opatření či doporučení, která povedou ke zlepšení její hospodářské a finanční 

situace.  

V první části bakalářské práce jsou vysvětleny dílčí cíle práce a pouţité vědecké 

metody, které byly nápomocné ke zhodnocení hospodaření obce Mistrovice.  

Potom následuje teoretická část, kde jsou vysvětleny základní pojmy z veřejné správy, 

charakterizována obec, její orgány i samotné hospodaření obce v čele s jejím rozpočtem 

a dalšími zajímavými informacemi z oblasti rozpočtových výhledů a pravidel.  

V analytické části, kde byla představena obec Mistrovice a uvedeny základní informace 

včetně řídících pracovníků a orgánů, se poté provedla analýza příjmů a výdajů obecního 

rozpočtu v letech 2013-2016 se zhodnocením, jak se postupně vyvíjely v čase. 

V poslední části bylo navrţeno, jak se vyhnout nedostatkům v analytické části a také se 

provedla opatření, která vedly ke zvýšení obecních příjmů a tedy i ke zdokonalení 

hospodaření obce. Ke správnému zhodnocení hospodaření obce bylo potřeba sehnat 

příslušné obecní rozpočty, závěrečné účty obce a spoustu dalších důleţitých údajů. 

Podle těchto zásadních informací se situace vyhodnotila a došlo se ke stěţejnímu 

výsledku, v podobě navýšení obecních příjmů a optimalizování některých výdajů obce.   

 

 

 

 



89 

 

SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ 

1) PRŮCHA, P. Místní správa. Brno: Masarykova univerzita, 2011.  

ISBN 978-80-210-5590-2. 

2) LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 2013. ISBN 978-80-7204-861-8. 

3) OCHRANA, F. a M. PŮČEK. Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném 

sektoru. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-909-8. 

4) OCHRANA, F., J. PAVEL, L. VÍTEK a kol. Veřejný sektor a veřejné finance: 

financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha: Grada Publishing, 

2010. ISBN 978-80-247-3228-2. 

5) PROVAZNÍKOVÁ, R. a O. SEDLÁČKOVÁ. Financování měst, obcí a regionů: 

teorie a praxe. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2009.  

ISBN 978-80-247-2789-9. 

6) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ze dne 12. dubna 2000. 

7) PEKOVÁ, J. a J. PILNÝ. Veřejná správa a finance. Praha: Codex Bohemia, 1998. 

ISBN 80-85963-85-X. 

8) ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Vývoj počtu obcí v České republice. Czso.cz 

[online]. ©2015 [ cit. 2015-12-12]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/20541931/3201814_0201.pdf 

9) OBEC MISTROVICE. Povinné informace o obci. Mistrovice.cz [online]. ©2016 [ 

cit. 2016-03-22]. Dostupné z: http://www.mistrovice.cz/urad-obce/povinne-informace/ 

10) ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Registr ekonomických subjektů-informace o 

subjektu. Czso.cz [online]. ©2016 [ cit. 2016-03-24]. Dostupné z: 

http://apl.czso.cz/irsw/detail.jsp?prajed_id=10887 

11) HERALDRY OF THE WORLD. Official blazon. Ngw.nl [online]. ©2016 [ cit. 

2016-04-11]. Dostupné z: http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Mistrovice 

12) ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Věková struktura obyvatel. Czso.cz [online]. 

©2016 [ cit. 2016-02-21]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xe/mesta_a_obce 

https://www.czso.cz/documents/10180/20541931/3201814_0201.pdf
http://www.mistrovice.cz/urad-obce/povinne-informace/
http://apl.czso.cz/irsw/detail.jsp?prajed_id=10887
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Mistrovice
https://www.czso.cz/csu/xe/mesta_a_obce


90 

 

13) MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ares- ekonomické subjekty. 

Mfcr.cz [online]. ©2016 [ cit. 2016-02-15]. Dostupné z: 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 

14) DENÍK VEŘEJNÉ SPRÁVY. Starosta a jiné orgány obce. Dvs.cz [online]. ©2016 [ 

cit. 2016-05-16]. Dostupné z: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6292738 

15) HAMERNÍKOVÁ, B., A. MAAYTOVÁ a kol. Veřejné finance. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-497-0. 

16) NAHODIL, F. a kol. Veřejné finance v České republice. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 

ISBN 978-80-7380-162-5. 

17) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ze dne 7. 

července 2000. 

18) OBEC MISTROVICE. Úřední deska. Mistrovice.cz [online]. ©2016 [ cit. 2016-04-

23]. Dostupné z: http://www.mistrovice.cz/uredni-deska/ 

19) Obecně závazná vyhláška obce Mistrovice č. 1/2011 o místním poplatku ze psů ze 

dne 10. listopadu 2011.  

20) Obecně závazná vyhláška obce Mistrovice č. 2/2011 o místním poplatku 

z ubytovací kapacity ze dne 10. listopadu 2011.  

21) Obecně závazná vyhláška obce Mistrovice č. 1/2012 o místním poplatku za provoz 

systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování 

komunálních odpadů ze dne 6. prosince 2012.  

22) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ze dne 12. května 

1992. 

23) PARLAMENTNÍ LISTY. Informace k odvodu z loterií a jiných podobných her. 

Parlamentnilisty.cz [online]. ©2016 [ cit. 2016-03-14]. Dostupné z: 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Financni-sprava-Informace-k-

odvodu-z-loterii-a-jinych-podobnych-her-415206 

24) Usnesení č. 2014-26-4 schválené na zasedání zastupitelstva obce Mistrovice ze dne 

23. ledna 2014. 

25) MAŘÍK, P. Konzultace. Obecní úřad Mistrovice. Mistrovice 138, Mistrovice. 11. 

ledna 2016. 

26) Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí ze dne 4. května 1992. 

27) Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ze dne 13. prosince 1990. 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6292738
http://www.mistrovice.cz/uredni-deska/
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Financni-sprava-Informace-k-odvodu-z-loterii-a-jinych-podobnych-her-415206
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Financni-sprava-Informace-k-odvodu-z-loterii-a-jinych-podobnych-her-415206


91 

 

28) OBEC MISTROVICE. Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

Mistrovice. Mistrovice.cz [online]. ©2016 [ cit. 2016-05-14]. Dostupné z: 

http://www.mistrovice.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah276_2.pdf&ori

ginal=Usnesen%C3%AD+ustavuj%C3%ADc%C3%AD.pdf 

29) MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodické doporučení 

k činnosti územních samosprávných celků. Mvcr.cz [online]. ©2016 [ cit. 2016-05-16]. 

Dostupné z: http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/odbor-verejne-spravy-dozoru-a-

kontroly.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mistrovice.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah276_2.pdf&original=Usnesen%C3%AD+ustavuj%C3%ADc%C3%AD.pdf
http://www.mistrovice.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah276_2.pdf&original=Usnesen%C3%AD+ustavuj%C3%ADc%C3%AD.pdf
http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/odbor-verejne-spravy-dozoru-a-kontroly.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/odbor-verejne-spravy-dozoru-a-kontroly.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d


92 

 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Sb.  Sbírka zákonů 

č.  číslo 

m n.m.  nadmořská výška 

ha  hektar 

IČO  identifikační číslo organizace 

CZ-NACE Klasifikace ekonomických činností 

km  kilometr 

Dr.  doktor 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 

a.s.  akciová společnost 

z.s.  zájmový spolek 

FK  fotbalový klub 

TJ  tělovýchovná jednota 

Kč  Koruna česká 

např.  například 



93 

 

ČEZ  České Energetické Závody 

SSD   Disk v pevném stavu 

mil.  milion 

DPH  daň z přidané hodnoty 

DPFO  daň z příjmů fyzických osob 

DPPO  daň z příjmů právnických osob 

DM  dlouhodobý majetek 

sv.  svatý 

Kč/h  Koruna česká na hodinu 

s.  stránka 

 

%  procento 

§  paragraf 

?  otazník 

  

 

 

 

 



94 

 

SEZNAM GRAFŮ 

GRAF 1: VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATEL. ...................................................................... 37 

GRAF 2: SCHVÁLENÉ A SKUTEČNÉ PŘÍJMY V LETECH 2013-2016 .................................... 47 

GRAF 3: SCHVÁLENÉ A SKUTEČNÉ VÝDAJE V LETECH 2013-2016. .................................. 48 

GRAF 4: SKUTEČNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE V LETECH 2013-2015. .......................................... 49 

GRAF 5: STRUKTURA OBECNÍCH PŘÍJMŮ V LETECH 2013-2016. ....................................... 51 

GRAF 6: STRUKTURA DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH 2013-2016. ..................................... 53 

GRAF 7: PŘÍJMY ZE SDÍLENÝCH DANÍ V LETECH 2013-2016 ............................................. 54 

GRAF 8: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY V LETECH 2013-2016. ......................................................... 60 

GRAF 9: PŘIJATÉ DOTACE OBCE V LETECH 2013-2016. .................................................... 64 

GRAF 10: VÝVOJ VÝDAJŮ OBECNÍHO ROZPOČTU V LETECH 2013-2016. .......................... 65 

GRAF 11: BĚŢNÉ VÝDAJE OBECNÍHO ROZPOČTU V LETECH 2013-2016. ........................... 67 

GRAF 12: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE OBECNÍHO ROZPOČTU V LETECH 2013-2016. ................. 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Uživatel/Desktop/Bakalářka-konečná%20verze.docx%23_Toc452634518


95 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

OBR. 1: ZNAK OBCE MISTROVICE .................................................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Uživatel/Desktop/Bakalářka-konečná%20verze.docx%23_Toc452635135


96 

 

SEZNAM TABULEK  

TAB. 1: VÝVOJ POČTU OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE. ............................................................ 18 

TAB. 2: POČET ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE S PŘIHLÉDNUTÍM K POČTU OBYVATEL. .... 20 

TAB. 3: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBCE PODLE REGISTRU EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ. ........ 36 

TAB. 4: OBCHODNÍ FIRMY A OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ V OBCI. ................ 39 

TAB. 5: SCHVÁLENÝ A SKUTEČNÝ ROZPOČET V ROCE 2013. ............................................ 41 

TAB. 6: SCHVÁLENÝ A SKUTEČNÝ ROZPOČET V ROCE 2014. ............................................ 43 

TAB. 7: SCHVÁLENÝ A SKUTEČNÝ ROZPOČET V ROCE 2015. ............................................ 44 

TAB. 8: SCHVÁLENÝ ROZPOČET V ROCE 2016. ................................................................. 46 

TAB. 9: SCHVÁLENÉ A SKUTEČNÉ PŘÍJMY V LETECH 2013-2016 (V KČ). ......................... 47 

TAB. 10: SCHVÁLENÉ A SKUTEČNÉ VÝDAJE V LETECH 2013-2016 (V KČ). ...................... 48 

TAB. 11: SKUTEČNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE V LETECH 2013-2015 (V KČ). .............................. 49 

TAB. 12: STRUKTURA OBECNÍCH PŘÍJMŮ DLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD V LETECH 2013-2016 

(V KČ). ..................................................................................................................... 50 

TAB. 13: DAŇOVÉ PŘÍJMY OBCE V LETECH 2013-2016 (V KČ). ........................................ 52 

TAB. 14: STRUKTURA PŘÍJMŮ ZE SDÍLENÝCH DANÍ OBCE V LETECH 2013-2016 (V KČ). .. 54 

TAB. 15: SVĚŘENÉ DANĚ OBCE V LETECH 2013-2016 (V KČ). ......................................... 55 

TAB. 16: MÍSTNÍ POPLATKY OBCE V LETECH 2013-2016 (V KČ). ..................................... 57 

TAB. 17: SPRÁVNÍ POPLATKY OBCE V LETECH 2013-2016 (V KČ). .................................. 58 

TAB. 18: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY OBCE V LETECH 2013-2016 (V KČ). ................................... 59 

TAB. 19: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY OBCE V LETECH 2013-2016 (V KČ). ................................. 61 

TAB. 20: PŘIJATÉ DOTACE OBCE V LETECH 2013-2016 (V KČ). ....................................... 62 

TAB. 21: VÝDAJE OBCE V LETECH 2013-2016 (V KČ). ..................................................... 64 

TAB. 22: BĚŢNÉ VÝDAJE OBCE V LETECH 2013-2016 (V KČ). .......................................... 66 

TAB. 23: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE OBCE V LETECH 2013-2016 (V KČ). ................................ 69 

TAB. 24: SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY OBCE MISTROVICE. .................................................... 71 

TAB. 25: PŘÍLEŢITOSTI A HROZBY OBCE MISTROVICE. ..................................................... 71 

TAB. 26: VLASTNÍ ZDROJE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ K 31. PROSINCI V LETECH 2013-

2015 (V KČ). ............................................................................................................. 76 

TAB. 27: VÝŠE KOEFICIENTŮ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PODLE POČTU OBYVATEL......... 78 

TAB. 28: PŘÍJEM DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PO ZVÝŠENÍ KOEFICIENTU ZE 1,0 NA 1,4 (V 

KČ). .......................................................................................................................... 78 



97 

 

TAB. 29: PŘÍJMY Z DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PO APLIKACI MÍSTNÍCH KOEFICIENTŮ (V 

KČ). .......................................................................................................................... 79 

TAB. 30: SOUČASNÝ A ZMĚNĚNÝ CENÍK NÁJEMNÉHO ZA TĚLOCVIČNU (V KČ). ................ 80 

TAB. 31: PŘÍJMY Z POPLATKŮ ZE PSŮ PO ZAVEDENÍ ZMĚN V SAZBÁCH V ROCE 2017 (V 

KČ). .......................................................................................................................... 82 

TAB. 32: MĚSÍČNÍ ODMĚNY NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA (V KČ). .............. 85 

TAB. 33: ZMĚNY V RÁMCI ROČNÍCH ODMĚN U NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA 

(V KČ). ..................................................................................................................... 86 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHA 1: SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE MISTROVICE NA ROK 2016 

PŘÍLOHA 2: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MISTROVICE ZA ROK 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 1: Schválený rozpočet obce Mistrovice na rok 2016 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Příloha 2: Závěrečný účet obce Mistrovice za rok 2015 

 



 

 

 



 

 

 

 


