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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření zvoleného samosprávného celku, 

konkrétně městysem Pozořice. První část se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti veřejné 

správy v České republice. V analytické části je stručně představen městys Pozořice a následně 

provedena analýza jeho hospodaření v letech 2012-2015. Třetí část přináší návrhy ke zlepšení 

hospodaření obce v oblasti navýšení příjmů obecního rozpočtu. 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the economy of chosen regional authority, namely the town 

Pozořice. The first part deals with theoretical knowledge about public administration in the 

Czech Republic. The analytical part introduces the town Pozořice, follows an analysis of its 

financial management during the years 2012-2015. The third part presents suggestion for 

improving economy of the town to increase incomes for the municipal budget. 
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ÚVOD 

Za základní územně samosprávné celky v České republice jsou povaţovány obce, které 

samostatně rozhodují o svých záleţitostech. Orgány obce vykonávají samosprávu a 

v některých případech i záleţitosti státní správy. 

Struktura obcí v České republice je sice typická vysokým počtem obcí, avšak většina 

obcí má méně neţ 1 000 obyvatel a ţije v nich pouze přibliţně 17% celkové populace. 

Velký počet vzniklých obcí v České republice je přikládán relativně snadným 

podmínkám, jeţ vymezuje zákon o obcích. Zjednodušeně lze říci, ţe obec můţe 

vzniknout uţ tehdy, má-li minimálně 1 000 obyvatel a splňuje dále podmínky 

související s katastrálním územím. Z důvodu existence vysokého zastoupení populačně 

malých obcí jsou často vyslovovány obavy a pochybnosti, zda dokáţí zajistit výkon jim 

příslušných kompetencí v adekvátní kvalitě.    

Tato problematika se týká kaţdého z nás, poněvadţ kaţdý má v nějaké obci své 

bydliště. Kaţdý občan by se měl o dění v obci zajímat a podílet se na tvorbě jejího 

směřování do budoucnosti. Proto jsem si jako téma své bakalářské práce zvolila 

zhodnocení hospodaření obce Pozořice, ve které budu sledovat čtyři roky jejího 

hospodaření.   

Předloţená práce je rozdělená do tří kapitol. První kapitola pokládá teoretická 

východiska tématu. Vymezuje základní pojmy veřejné správy a její dělení. Dále se 

věnuje rozpočtové soustavě, především obecnímu rozpočtu a vymezením jeho příjmů a 

výdajů. 

V následující kapitole je představena obec, jsou v ní zanalyzovány její příjmy a výdaje 

v letech 2012 aţ 2015. Na závěr analytické kapitoly je provedena SWOT analýza. 

V poslední kapitole jsou naformulovány návrhy ke zlepšení hospodářské situace 

v městysi. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem práce je zhodnocení hospodaření městyse Pozořice a formulace návrhů 

opatření, která povedou ke zlepšení jeho hospodářské situace. Konkrétně se bude jednat 

o opatření, jeţ přispějí k navýšení příjmové stránky obecního rozpočtu. Aby bylo moţné 

splnit vytyčený cíl, je potřeba splnit dílčí cíle, které jsem si definovala následovně: 

 prezentace a shrnutí poznatků z odborné literatury, 

 stručně představit analyzovanou obec, 

 provést analýzu příjmů a výdajů v rozpočtu obce, 

 vyhodnotit výsledky analýzy a formulovat moţné zjištěné nedostatky 

v hospodaření obce, 

 analyzovat a následně formulovat vhodné návrhy, které by mohly zjištěné 

nedostatky eliminovat a také pomoci ke zlepšení hospodaření obce. 

Pouţité metody 

V práci bude v teoretické části vyuţita metoda deskripce, pomocí které bude popsán 

princip veřejné správy. Dále metoda interpretace, kterou vyuţiji pro vysvětlení 

odborného textu vlastními slovy. Při tvorbě této práce bude rovněţ vyuţita analýza 

primárních zdrojů, mezi něţ patří dokumenty obce. Pomocí analýzy bude proveden 

rozbor příjmů a výdajů v obecním rozpočtu. Bude sledován a porovnán jejich vývoj 

v čase. Pro definování silných a slabých stránek obce spolu s příleţitostmi a hrozbami 

bude provedena SWOT analýza. Pomocí metody indukce budou odvozeny a 

formulovány obecné závěry a následně metodou dedukce obecné závěry aplikovány na 

konkrétní návrhy. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Tato část je zaměřena na teoretické poznatky daného problému, zvláště důleţité pojmy a 

definice z problematiky obcí. Tyto informace budou vyhledávány v knihách a v 

zákonech. 

2.1 Veřejná správa 

Veřejnou správou se rozumí správa veřejných záleţitostí. Veřejná správa se dělí na 

státní správu (ta je vykonávána přímo státem nebo zprostředkovaně pomocí institucí) a 

na samosprávu (stát deleguje správu na jiné, nestátní subjekty). V České republice se 

vykonává územní státní správa dohromady s obcemi a kraji (LAJTKEPOVÁ, 2013). 

Blaţek, Kerlinová, Tomášková (2016, s. 17) tvrdí, ţe pojem veřejné správy není nikde 

v ekonomické literatuře definován a není ani nikde legislativně vymezen, ale je pouze 

„ústředním pojmem správního práva“. Veřejnou správu dělí také na státní správu a 

samosprávu. Ale poukazují na to, ţe existují i případy, kdy se na výkonu veřejné správy 

podílí i soukromoprávní subjekty. Je tomu tak, kdyţ je veřejným subjektem zadáno 

provedení veřejných sluţeb u soukromoprávních subjektů. Tato činnost je pak veřejnou 

správou, neboť je vykonávaná ve veřejném zájmu. 

2.1.1 Územní státní správa 

V České republice je zaveden dvoustupňový model územní státní správy: 

 první stupeň – patří sem obecní úřady, pověřené obecní úřady a úřady 

s rozšířenou působností a ty vykonávají úkoly státní správy v rámci přenesené 

působnosti, 

 druhý stupeň – patří sem krajské úřady, které vykonávají také úkoly státní 

správy v rámci přenesené působnosti (PROVAZNÍKOVÁ, 2009). 

2.1.2 Územní samospráva 
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 Česká republika je rozdělena na základní územní samosprávné celky, tedy na obce, a 

na vyšší územní samosprávné celky, tedy kraje. Kaţdý územně samosprávný celek má 

své občany, jiţ mají právo na samosprávu. Obce i kraje jsou samostatně vedeny 

zastupitelstvem (Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). 

2.2 Obec a její charakteristika 

Dle zákona č. 128/2000 Sb., je obec „základním územním samosprávným společenstvím 

občanů“ a představuje územní celek, jehoţ prostor je vymezen hranicí území obce. 

Jedná se o veřejnoprávní korporaci, která disponuje vlastním majetkem. V právních 

vztazích jedná svým vlastním jménem a bere odpovědnost z těchto vztahů 

vyplývajících. Obec se stará o „všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 

občanů“, při realizování svých povinností musí konat v souladu s veřejným zájmem 

(Zákon č. 128/2000 Sb.). 

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce. V případech, které udává zákon, 

mohou státní nebo krajské orgány zasáhnout do samostatné působnosti 

(LAJTKEPOVÁ, 2013). 

Podle Pekové (2004) obec tvoří obyvatelstvo, které jednak pohromadě vyuţívá dané 

území a také má právo na samosprávu. 

Po právní stránce je obec vymezena třemi základními znaky: 

 území, 

 občané, mající trvalý pobyt v ČR nebo s čestným prohlášením obce. Na území 

obce se mohou také vyskytovat právnické osoby a podnikatelé, fyzické osoby se 

sídlem na území obce nebo s provozovnou na území obce. Do vztahů s obcí 

mohou také přicházet vlastnící nemovitostí na území obce, kteří v obci neţijí, 

nebo nemají trvalý pobyt, 
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 samospráva veřejných záleţitostí v hranicích obce, tzn. působnost. Platí na 

katastrálních územích obce (PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR, 2008). 

2.2.1 Druhy obcí v České republice  

Obce v České republice jsou klasifikovány podle počtu obyvatel a dále podle činnosti 

úřadů. Dle počtu obyvatel jsou obce členěny následovně: 

 obec, coţ je hromadný pojem pro sídla občanů s různorodým počtem obyvatel, 

jsou to tedy vesnice, obec, městys, město, okresní město, krajské město, 

statutární město, hlavní město, 

 vesnice představuje obec s malým počtem obyvatel, kteří z velké části pracují 

v odvětví zemědělství. Rovněţ se zřídka kdy člení dále na ulice a domy, 

zpravidla nedisponují patrovou výstavbou a převládá zde markantní podíl 

zeleně, 

 městys má význam historického titulu. Tento typ obcí je velikostně a 

významově začleněn mezi městem a vsí, 

 město reprezentuje typ obce, ve které bydlí většina obyvatelstva. Mezi 

charakteristické znaky města patří skutečnost, ţe se skládá z více katastrálních 

území, má alespoň 3 000 obyvatel, jeţ jsou převáţně zaměstnáni v obchodu, 

průmyslu a sluţbách, 

 okresní město „je sídlem státních institucí a sídlem okresu, třebaže okres již 

není korporací, ale pouze územím“, 

 statutární město, tento status mu je přiznán zákonem. V čele stojí primátor. 

Pomocí vyhlášky statutárního města se zřizují městské obvody, městské části, na 

něţ se přenáší některé kompetence, 
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 krajské město je určeno jako sídlo samosprávního krajského úřadu a sídlo 

krajských státních institucí, 

 hlavní město Praha, tento status je mu přiznán zvláštním Zákonem č. 131/2000 

Sb., o hlavním městě Praze. Praha je obcí, městem, statutárním městem, 

krajským městem a hlavním městem (KÁŇA, 2014, s. 53-54). 

Podle Pekové, Pilného a Jetmara (2008) jsou rozlišovány kategorie obcí podle 

přenesené působnosti: 

 obce, 

 obce s matričním úřadem, 

 obce se stavebním úřadem, 

 obce s pověřeným obecním úřadem a  

 obce s rozšířenou působností. 

2.2.2 Samostatná a přenesená působnost 

Územní samosprávou jsou plněny dvě základní funkce: 

 samosprávná, do samostatné působnosti obce patří takové záleţitosti, které jsou 

v zájmu obce a občanů obce. Jedná se o všechny situace kromě těch, které 

svěřuje zákon krajům nebo pokud se jedná o přenesenou působnost (PEKOVÁ, 

PILNÝ, JETMAR, 2008). Pojem samostatná působnost lze vysvětlit na příkladu: 

schvalování programu rozvoje obecního rozpočtu a také neméně důleţitou 

sloţku a to účetní závěrky. Dalším příkladem můţe být vydávání obecně 

závazně platných vyhlášek obcí, 
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 přenesená, tj. přenesená působnost, kdy obce vykonávají státní správu, která 

byla jejich orgánům svěřena státem. Obce vykonávají takovou činnost jménem 

státu a plní jeho úkoly (Zákon č. 128/2000 Sb.). S přenesenou působností se 

můţe občan setkat tehdy, kdyţ je účastníkem například stavebního řízení. 

Konkrétně se můţe jednat o vyřízení stavebního povolení pro stavbu domu, o 

které nemusí ţádat v nejbliţší obci s daným stavebním úřadem, pod který jeho 

obec spadá, ale můţe o něj zaţádat přímo v obci, ve které má své bydliště a 

znamená to pro něj pohodlnější řešení ţádosti. 

2.2.3 Dobrovolný svazek obcí 

Obce mohou společně tvořit dobrovolné svazky obcí, které se tvoří za účelem ochrany a 

prosazování společných zájmů. Svazek obcí vystupuje jako právnická osoba a vede 

účetnictví podle zákona o účetnictví. Svazek je zapsán v rejstříku svazků obcí, který je 

veden u příslušného krajského úřadu. Mezi hlavní činnosti svazku obcí patří 

problematika školství, sociální péče, zdravotní péče, kultury, poţární ochrany, 

veřejného pořádku, ochrany ţivotního prostředí. Dále pak zabezpečování čistoty obce, 

správa veřejných statků, otázka shromaţďování a odvozu komunálního odpadu a další 

(Zákon č. 128/2000 Sb.). 

2.2.4 Orgány obce 

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem. Obec je navenek zastupována 

starostou, který je volen zastupitelstvem ze svých členů, jemuţ je i odpovědný za výkon 

své funkce. Starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místostarosta, který je také 

volen zastupitelstvem z řad svých členů. Výkonný orgán obce je zastoupen radou obce, 

tvoří ji starosta a členové zvolení z řad zastupitelů. Obecní úřad se skládá dále kromě 

starosty, který stojí v čele obecního úřadu, z místostarosty (nebo místostarostů), 

tajemníka (pokud tato funkce není zřízena, zastává ji starosta) a ze zaměstnanců 

obecního úřadu. Zastupitelstvem mohou být zřízeny výbory jako „své iniciativní 

a kontrolní úřady“. Komise je poradní a iniciativní orgán, který můţe být zřízen radou 

obce. Komise můţe být také určena pro výkon přenesené působnosti obce 

(PROVAZNÍKOVÁ, 2009). 
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Zastupitelstvo 

Občané obce si volí v obecních volbách své zastupitele do zastupitelstva obce. Počet 

členů zastupitelstva je v první řadě určen dle počtu obyvatel v obci, dále pak podle 

velikosti územního obvodu. Obce, které mají do 500 obyvatel, mohou mít 5 aţ 15 členů 

zastupitelstva, kdeţto obce nad 150 tisíc obyvatel jich mohou mít 35 aţ 55 

(LAJTKEPOVÁ, 2013). 

Tabulka 1: Počet členů zastupitelů dle počtu obyvatel obce 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Zákona č. 128/2000 Sb.) 

Počet obyvatel 
Počet 

zastupitelů 

do 500 obyvatel 5 aţ 15 členů 

nad 500 do 3 000 obyvatel 7 aţ 15 členů 

nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 aţ 25 členů 

nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 aţ 35 členů 

nad 50 000 do 150 000 

obyvatel 
25 aţ 45 členů 

nad 150 000 obyvatel  35 aţ 55 členů 

Zastupitelstvo obce rozhoduje o záleţitostech v rámci samostatné působnosti obce. 

Mezi jemu vyhrazené činnosti spadá především: 

 „schvalování programu obce, 

 schvalování rozpočtu obce a závěrečného účtu obce, 

 tvorba trvalých a dočasných peněžních fondů obce, 

 vydávání obecně závazných vyhlášek obce, 

 rozhodování o vyhlášení místního referenda, 

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

 navrhování změny katastrálních území uvnitř obce, schvalování dohody o změně 

hranic obce a o slučování obcí“, 
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 další (LAJTKEPOVÁ, 2013). 

Rada obce 

Rada obce zastupuje výkonný orgán obce a je zodpovědná za své činnosti 

zastupitelstvu. Skládá se ze starosty, místostarosty nebo místostarostů a z dalších členů 

rady, kteří jsou voleni z řad členů zastupitelstva. Volí se pouze v obcích, kde je 

minimálně 15 zastupitelů (v obcích, kde není rada volena, její pravomoc zastává 

starosta) a počet členů rady obce musí být lichý, je to nejméně 5 a nejvíce 11 členů. 

Úkolem rady je připravovat návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím 

přijatých usnesení. Mezi vyhrazené činnosti rady podle zákona o obcích patří například: 

 „zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět 

rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, 

 vydávat nařízení obce, 

 rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce“, 

 určit počet zaměstnanců na obecním úřadě a organizačních sloţkách obce 

(LAJTKEPOVÁ, 2013). 

Starosta 

Starosta zastupuje obec navenek. Musí být vţdy občanem České republiky. Volí jej 

zastupitelstvo obce z řad svých členů a zastupitelstvu se i zodpovídá, stejně je to 

v případě místostarosty, který starostu zastupuje v jeho nepřítomnosti. Dále je 

odpovědný za „včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní 

rok“. Můţe svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých záleţitostech, pokud to 

projedná s ředitelem krajského úřadu. V obcích, kde není tajemník, zabezpečuje výkon 

přenesené působnosti. Svolává a řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce. 

Podepisuje právní předpisy obce spolu s místostarostou. Starosta vykonává své 

pravomoci aţ do doby zvolení nového starosty (Zákon č. 128/2000 Sb.). 



19 

 

Obecní úřad 

V čele obecního úřadu stojí starosta, dále obecní úřad tvoří místostarosta, tajemník 

(pokud je tato funkce zřízena) a zaměstnanci obecního úřadu. V oblasti samostatné 

působnosti patří mezi úkony obecního úřadu: 

 provádět úkoly, které jsou mu svěřeny zastupitelstvem obce nebo radou obce, 

 být nápomocný výborům a komisím v jejich činnosti, 

 rozhodovat v případech stanovených v zákonu č. 128/2000 Sb. nebo zvláštním 

zákonem (Zákon č. 128/2000 Sb.). 

Výbory 

Výbory plní funkci iniciativních a kontrolních orgánů zastupitelstva obce. Počet jejich 

členů musí být lichý a o mnoţství výborů rozhoduje zastupitelstvo. Předsedou kaţdého 

výboru se stává pokaţdé člen zastupitelstva obce. Podle zákona musí být vţdy zřízen 

finanční výbor, který provádí kontrolu hospodaření s majetkem obce a další úkoly, které 

mu zadá zastupitelstvo obce, a kontrolní výbor, který má za úkol plnění usnesení 

zastupitelstva obce a rady obce a dodrţování právních předpisů. Tyto výbory se musí 

skládat minimálně ze tří členů, ale jejich členy se nemůţe stát starosta, místostarostové, 

tajemník ani jiní členové zabývající se hospodařením obce (PEKOVÁ, PILNÝ, 

JETMAR, 2008). 

Komise 

Komise jsou povaţovány za iniciativní a poradní orgány rady obce, kterým je 

umoţněno předkládat návrhy a náměty. Starostou jim můţe být svěřen po projednání 

s krajským ředitelem výkon státní správy. Potom se z nich stávají výkonné orgány 

v přenesené působnosti obce, jsou podřízeny starostovi. V tomto případě je vyţadováno, 

aby měl předseda komise zvláštní odbornou způsobilost (PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR, 

2008). 
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2.3 Majetek obce 

Na konci roku 1949 byl obcím veškerý majetek znárodněn a od té doby aţ do roku 1990 

národní výbory pouze státní majetek spravovaly. Tudíţ po znovuzavedení 

demokratických principů a samosprávného obecního zřízení, bylo zapotřebí majetek 

obcím vrátit (PROVAZNÍKOVÁ, 2009). 

Po roce 1989 se obcím do jejich vlastnictví vrátil nemovitý majetek, do kterého spadaly 

nezastavěné pozemky, pozemky zastavěné stavbami ve vlastnictví fyzických osob a 

stavby a pozemky (PROVAZNÍKOVÁ, 2009). 

Způsoby nabytí majetku byly následující: 

 „ze zákona, 

 rozhodnutím, 

 bezúplatným převodem“ (PROVAZNÍKOVÁ, 2009). 

Majetkem patřící obcím se na základě zákona stal:  

 historický majetek, tzn. majetek, který byl spravován obcemi k 31. 12. 1949. 

Obcím nebyl vrácen všechen jejich majetek, protoţe se část daného majetku 

stala vlastnictvím jiných subjektů, 

 majetek drţený obcí na základě původního práva hospodaření. Je tím 

myšlen majetek, který by spravován obcemi ke dni 24. 5. 1991, kdy vešel 

v platnost zákon č. 172/1991 Sb. 

 obytné domy s pozemky. Obce nabyly zpět domy a byty s příslušenstvím, které 

byly vybudovány státem po roce 1949. 
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 rozestavěné objekty komplexní bytové výstavby a majetek investorských 

organizací k 31. 12. 1992 (PROVAZNÍKOVÁ, 2009). 

Podle Nahodila (2009) je majetek obce tvořen: 

 věcmi movitými a nemovitými, 

 pohledávkami z různých právních vztahů, 

 nehmotnými statky (autorská práva). 

2.3.1 Nabytí majetku 

Obec můţe majetek získat bezúplatným převodem, můţe jej zdědit nebo jej můţe získat 

darováním. Obce samozřejmě i majetek vytvářejí, a to výstavbou a vlastní činností a 

také jej nakupují (PROVAZNÍKOVÁ, 2009). 

2.4 Hospodaření obce 

Samotné hospodaření obce je převáţně upraveno v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích, ale 

„sestavování rozpočtu obce a závěrečného účtu, specifikace příjmů a výdajů rozpočtu a 

hospodaření s prostředky rozpočtu se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů“ (LAJTKEPOVÁ, 2013). 

Obec musí se svým majetkem hospodařit účelně a hospodárně a brát zřetel na zájmy a 

úkoly obce vyplývající ze zákonu. Obec má povinnost pečovat o zachování a rozvoj 

svého majetku. Při vedení účetnictví se musí postupovat podle zákonu o účetnictví. 

„Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo 

zneužitím“. Obec má zakázáno ručit za závazky fyzických nebo právnických osob, 

kromě pár výjimek uvedených v zákonu o obcích. Pokud je obec věřitelem, má 

povinnost pravidelně kontrolovat, zda všichni dluţníci včas a řádně dbají svých 

povinností k obci, dále nesmí připustit, aby došlo k promlčení nebo k zániku. Za 

uplynulý kalendářní rok musí obec podat ţádost o přezkoumání hospodaření obce. Tuto 
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ţádost podává na příslušný krajský úřad nebo ji zadá auditorovi čí auditorské 

společnosti. Náklady spojené s přezkoumáním hospodaření obce auditorem jsou 

hrazeny z rozpočtových prostředků. Pokud obec nepodá ţádost o přezkoumání 

hospodaření, tato starost připadá na krajský úřad (Zákon č. 128/2000 Sb.). 

2.4.1 Rozpočet obce 

Pomocí rozpočtu a plánu tvorby a pouţití mimorozpočtových peněţních fondů obce je 

řízeno finanční hospodaření obce (ŢÁRSKA, 2008. s. 78). 

Rozpočet obce je podle zákona č. 250/2000 Sb. definován jako finanční plán, podle 

kterého se řídí financování jejích činností. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním 

rokem. Při sestavování rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu. I kdyţ můţe být 

rozpočet schválen jako přebytkový, sestavuje se zpravidla vyrovnaný. Pokud bude obec 

schopná splnit určitá pravidla, můţe být rozpočet schválen jako schodkový. V případě, 

kdyţ zbyde kladný zůstatek finančních prostředků, můţe být pouţit ke krytí 

rozpočtových výdajů, nebo se převede do peněţních fondů. Pomocí finančních 

prostředků z minulých let je moţné uhradit případný schodek hospodaření (Zákon č. 

250/200 Sb.). 

2.4.2 Funkce rozpočtu 

Funkce, které mají obecní rozpočty plnit, jsou následující: 

 alokační funkce – ne všechny oblasti zvládne vyřešit trţní mechanizmus, a 

proto je nutný zásah státu v přenesené činnosti přes obec (například veřejné 

osvětlení). Veřejné statky nemají ţádného plátce, ale jsou hrazeny z obecního 

rozpočtu. V tomto případě stát vyuţívá rozpočtový mechanizmus, aby 

ovlivňoval a zasahoval do ekonomiky tak, ţe zabezpečí tyto statky v kompetenci 

obcí,  

 rozdělovací funkce – obecní rozpočty jsou nástroje znovu rozdělování 

národního důchodu. V těchto rozpočtech se kumuluje část finančních prostředků 

od ekonomických subjektů, které se pak formou rozpočtových výdajů pouţijí na 
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financování veřejného sektoru. Rozdělovací funkce má v kaţdém kraji jinou 

míru, 

 stabilizační funkce – pomocí této funkce obec provádí expanzivní nebo 

restriktivní politiku, 

 kontrolní funkce – pro provádění kontroly plnění cílů finančně-rozpočtové 

politiky. V rámci kontroly se sledují příjmy a výdaje. Nejde jen o statistické 

zaznamenávání, ale i o případné následné opatření vedoucí k odstranění 

neţádoucích výsledků, 

 stimulační funkce – je spojena se zájmem jednotlivých subjektů o realizaci 

příjmů a výdajů. Je nutné tyto příjmy konstruovat tak, aby byly motivačním 

prvkem pro řízení rozvoje území obce (ŢÁRSKA, 2008, s. 79). 

2.4.3 Rozpočtové zásady  

Podle Nahodila (2009) se v České republice uplatňují následující rozpočtové zásady: 

 zásada úplnosti – měly by se projevit všechny finanční operace a je potřeba, 

aby všechny příjmy a výdaje byly uvedeny v úplných částkách, 

 zásada jednotnosti – příjmy a výdaje jsou zachyceny v jediném dokumentu a 

jednotným způsobem, 

 zásada reálnosti – jde o vyvarování se převodu výdajů vymezených pro určitý 

účel na účel jiný, 

 zásada kaţdoročního sestavování a schvalování – dříve se sestavovaly víceleté 

rozpočty, ale tomu bylo potřeba zamezit, a proto se pro lepší přehled sestavují 

rozpočty kaţdoročně, 

 zásada vyrovnanosti – výdaje jsou sestavovány tak, aby se rovnaly příjmům. 

Vyrovnanost je vyţadována alespoň v delším časovém úseku, 

 zásada publicity – neboli zásada veřejnosti či zveřejnění, 
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 zásada přehlednosti – jde o to, aby rozpočet měl určitou danou strukturu. 

Peková (2011) ve své knize uvádí ještě zásady hospodárnosti a efektivnosti a také 

zásadu finanční kontroly a účetního auditu. 

2.4.4 Rozpočtový výhled 

Obce neměly aţ do roku 2000 povinnost sestavovat střednědobé ani dlouhodobé 

prognózy rozpočtů, to ale změnil zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, jenţ obcím a krajům od roku 2001 nařizuje povinnost sestavovat 

rozpočtový výhled. Tento zákon také říká, ţe pokud není rozpočet nebo rozpočtový 

výhled zpracován, je tato skutečnost povaţována za správní delikt, který můţe být 

potrestán pokutou aţ do výše 1 miliónu korun. Zákon umoţňuje obcím určitou svobodu 

ve zvolení míry podrobnosti členění rozpočtového výhledu, avšak musí obsahovat 

alespoň čtyři základní ukazatele, mezi které patří: celkové příjmy a výdaje, celkové 

pohledávky a závazky (PROVAZNÍKOVÁ, 2009, s. 73). 

Podle Nahodila (2009) se jedná pouze o pomocný nástroj, který slouţí územně 

samosprávným celkům pro střednědobé finanční plánování rozvoje jejich hospodářství. 

Neměly by zde chybět údaje o celkových příjmech a výdajích a také o pohledávkách a 

závazcích. 

Obec sestavuje rozpočtový výhled na dobu 2–5 let následujících po roce sestavení 

rozpočtu (PROVAZNÍKOVÁ, 2009). 

2.4.5 Rozpočtové provizorium 

Není–li rozpočet obce schválen zastupitelstvem před 1. lednem rozpočtového roku, tak 

se hospodaření obce řídí rozpočtovým provizoriem. Jeho pravidla jsou dána 

zastupitelstvem, které má většinou dvě moţnosti:  

 bude se řídit podle neschváleného rozpočtu, 
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 bude se drţet rozpočtu z minulého roku (LAJTKEPOVÁ, 2013).  

Příjmy a výdaje, které se uskutečnily během doby provizoria, se následně stanou 

součástí nového rozpočtu (LAJTKEPOVÁ, 2013). 

2.4.6 Rozpočtové opatření 

Při neplánované rozpočtové potřebě lze vyuţít těchto moţností jejího uhrazení: 

 změna rozpočtu, 

 rozpočtové opatření, 

 pouţití prostředků z mimorozpočtových zdrojů (PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR, 

2008). 

Rozpočtové opatření můţe být definováno jako: 

 přesun rozpočtových prostředků, kdy se příjmy a výdaje vzájemně ovlivňují, ale 

takovým způsobem, aniţ by se změnil celkový objem příjmů a výdajů (například 

přesunutím z poloţky na poloţku nebo z paragrafu na paragraf u daných příjmů 

nebo výdajů, 

 vyuţití nových příjmů k uhrazení nových rozpočtových výdajů (například přijetí 

dotace), 

 vázání rozpočtových výdajů (RAJCHLOVÁ, 2013). 

2.4.7 Rozpočtová skladba 

Pro podrobné členění příjmů a výdajů v České republice slouţí závazná rozpočtová 

skladba, která je platná pro celou soustavu veřejných rozpočtů. Tato rozpočtová skladba 

dává souhrnný pohled na finanční hospodaření. Umoţňuje přehledně zjistit poţadované 
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informace během jednotlivých etap rozpočtového procesu, dává moţnost porovnávat 

jednotlivé rozpočty, a to jak v čase, tak i prostorově (PEKOVÁ, 2004). 

Určuje způsob jak zatřídit všechny peněţní operace veřejných rozpočtů 

mimorozpočtových fondů státu, obcí i krajů, dobrovolných svazků obcí a u subjektů, 

kde je zřizovatelem obec, kraj nebo stát (PROVAZNÍKOVÁ, 2009). 

Příjmy a výdaje jsou tříděny jako tzv. peněţní operace. Přijetí peněţních prostředků na 

bankovní účet a vydání peněţních prostředků z bankovních účtů se označuje jako 

peněţní operace (PROVAZNÍKOVÁ, 2009). 

2.4.8 Příjmy obecního rozpočtu 

Za zdroje příjmů v rozpočtu obce jsou povaţovány následující čtyři skupiny: daňové 

příjmy, transfery a dotace, nedaňové příjmy a kapitálové příjmy (PROVAZNÍKOVÁ, 

2009). 

Daňové příjmy 

Tato skupina příjmů obce tvoří významný podíl v rámci příjmů obce, patří sem svěřené 

daně, sdílené daně, místní poplatky a správní poplatky (NAHODIL, 2009). Právní 

úprava daňových příjmů je uvedena v zákoně č. 243/2000 Sb. Tento zákon upravuje 

rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daň z příjmů a daň z nemovitých věcí 

(Zákon č. 243/2000 Sb.).  

 Svěřené daně – patří sem daň z příjmu právnických osob za obce, tato daň je 

dána celostátně jednotným způsobem a výnos plyne obecnímu rozpočtu. 

Poplatníkem zde je samotná obec. Dále zde patří daň z nemovitosti. Výše této 

daně se odvíjí od koeficientů, které jsou obcím přiřazeny podle počtu obyvatel 

(REKTOŘÍK, ŠELEŠOVSKÝ, 2002). Výnos z této daně plyne z celé části do 

municipalitních rozpočtů, proto se jedná o výlučný příjem pro obce. Protoţe 

význam této daně se neustále sniţuje, bylo poslanci za stranu TOP 09 navrţeno 

zrušení této daně. Ale tento návrh byl v roce 2003 Poslaneckou sněmovnou 
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zamítnut s odůvodněním, ţe by to bylo v rozporu se snahou o dosaţení vyšších 

pravomocí územních samospráv a také by byla nutná kompenzace ušlých 

příjmů. Tato daň prošla mnoha novelizacemi a podle té poslední si obecní 

zastupitelstva mohou v rámci jejich území „zavést místní koeficienty, kterými se 

násobí daňové zatížení“ (KRUNTORÁDOVÁ, 2015, s. 86-87), 

 sdílené daně – jejich výnos je rozdělován mezi státní rozpočet a obecní 

rozpočty. Mezi sdílené daně se řadí daň z přidané hodnoty, daň z příjmů 

fyzických osob, daň z příjmu právnických osob. Sdílené daně se přerozdělují do 

obecních rozpočtů podle počtu obyvatel a stanovených koeficientů 

(REKTOŘÍK, ŠELEŠOVSKÝ, 2002), 

 místní poplatky – v případě místních poplatků nastává mezi odborníky na 

veřejné finance nejednotnost v jejich názoru. Peková zastává názor, ţe místní 

poplatky nemohou být povaţovány za daně kvůli jejich nízké výnosnosti (kolem 

2% z celkového místního příjmu) a také kvůli tomu, ţe „neprošly zákonnou 

transformací, skrze kterou by municipality získaly vyšší daňové pravomoce, 

respektive daňovou autonomii“ (PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR, 2008, s. 269). 

Ale oproti tomu Marková výnosy z místních poplatků pokládá za daňové a 

upozorňuje na záměnu výrazu místní poplatek a místní daň (MARKOVÁ, 

2000). 

 správní poplatky – jsou to poplatky za správní úkony, které územní jednotky 

vykonávají v rámci přenesené působnosti. Musí se řídit zákonem o správních 

poplatcích. Sazby poplatků jsou pro všechny jednotné, i kdyţ obce mohou mít 

rozdílné náklady na správní poplatky (PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR, 2008). 

Nedaňové příjmy 

Mezi nedaňové příjmy podle Provazníkové (2009) řadíme takové, které obci plynou 

z uţivatelských poplatků, jeţ vytvářejí v rámci aktivit obcí obecní podniky. Rovněţ sem 

spadají příjmy od různých organizací, jejichţ zřizovatelem je obec (kraj), jedná se o 

odvody příspěvkových organizací, mezi které spadá například vodné, stočné, odvoz 
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domovního odpadu, poplatky za školní stravování či sluţby knihoven. Dále mezi 

nedaňové příjmy řadí příjmy z pronájmu majetku, z realizace finančního majetku a 

obdrţené úroky z poskytnutých úvěrů nebo ostatní nedaňové příjmy (pokuty). 

Kapitálové příjmy 

Tyto příjmy jsou povaţovány za zvláštní kategorii příjmů obce, protoţe zde jde o 

příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, nebo přijaté peněţní dary či prostředky na 

pořízení majetku. Dá se tedy říct, ţe se jedná o příjmy jednorázové a neopakovatelné. 

Prodejem dlouhodobého majetku obec přichází o výhodu související s vyuţíváním 

tohoto majetku, nicméně obdrţí okamţitý výnos (HRABALOVÁ, 2004). 

Dotace 

V rámci financování místních samospráv jsou vyuţívány četné dotační tituly a 

transfery. Jedná se o druhý nejvýznamnější zdroj financování českých měst a obcí. 

Zákon o státním rozpočtu a další legislativa upravuje právní nárok na udělení dotací a 

transferů (KRUNTORÁDOVÁ, 2015). 

Klasifikujeme je z několika hledisek. Můţeme je rozdělovat podle jejich účelovosti na 

účelové a neúčelové. Účelové dotace jsou vţdy poskytnuty na konkrétně určený účel a 

nesmějí být pouţity na nic jiného, neţ k čemu byly poskytnuty. Pokud se poskytnutá 

dotace nezvládne vyčerpat z celé její části, taktéţ nesmí být pouţita pro jiný účel, neţ je 

stanovený, dotace musí být vrácena. Účelové dotace se dál rozdělují na „dotace 

s finanční spoluúčastí příjemce dotace (tzv. podmíněná dotace) a na dotace bez finanční 

spoluúčasti“. Neúčelové dotace slouţí k vyrovnání a zmírnění rozdílů mezi oblastmi. 

Na rozdíl od účelových není vymezen způsob jejich pouţití (LAJTKEPOVÁ, 2013). 

Nejčastěji jsou dotace v České republice čerpány na vzdělání, za to se na druhé místo 

řadí dotace na sociální dávky, 1/5 prostředků je vyuţita na poskytování veřejných 

sluţeb. 7, 5% dotací je pouţito na podporu bydlení a komunitního ţivota. Co se týče 

dotací na politiku zdraví, ochrany přírody, na kulturu a náboţenství, jsou velmi malé. 

Absolutně se neblíţí evropskému průměru (KRUNTORÁDOVÁ, 2015, s 49). 
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Také můţeme dotace dělit z časového hlediska na běţné a kapitálové. Běţné dotace 

jsou pouţity k financování běţného provozu obce (mohou být účelové i neúčelové), 

kapitálové jsou striktně účelové a jsou vyuţity ke krytí výdajů na konkrétní investici 

(LAJTKEPOVÁ, 2013). 

2.4.9 Výdaje obecního rozpočtu 

Velikost výdajů rozpočtů územních samospráv se ve světě liší, avšak v posledních 

letech je všude moţné pozorovat trend jejich postupného růstu. Je to díky navyšující se 

samostatnosti územních samospráv (PROVAZNÍKOVÁ, 2009). 

Mezi nejpouţívanější členění výdajů rozpočtu podle různých hledisek patří: 

 ekonomické hledisko – patří sem běţné a kapitálové výdaje. Běţné výdaje jsou 

opakující se výdaje na financování běţných potřeb (platby zaměstnanců, nákup 

materiálu a sluţeb, sociální dávky). Kapitálové výdaje se poţívají na 

financování dlouhodobých, prioritně investičních potřeb, které přesahují dobu 

jednoho rozpočtového roku, 

 podle rozpočtové skladby, 

 podle infrastruktury, 

 podle funkcí veřejných financí, 

 podle rozpočtového plánování – plánované a neplánované 

(PROVAZNÍKOVÁ, 2009). 

2.4.10 Úvěr  

Pro územní samosprávu jsou úvěry relativně dostupnější neţ ostatní druhy návratných 

zdrojů. Jsou i levnějším návratným příjmem, proto je především vyuţívá (PEKOVÁ, 

2004). 
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Provazníková (2009) vyjmenovává 3 základní zdroje návratných příjmů: 

  úvěry od komerčních bank nebo od institucí, které jsou zaměřeny na půjčování 

územním samosprávám, 

 emise komunálních obligací nebo akcií, které však bývají spojené s vysokými 

poplatky, 

 návratné půjčky a finanční výpomoci od jiných subjektů. 

Úvěry mohou být vyuţívány: 

 krátkodobé – úvěry, které mají splatnost do jednoho roku. Tyto úvěry obce 

vyuţívají i několikrát během roku. Slouţí ke krytí především běţných 

příjmů, 

 střednědobé – v České republice se sem řadí úvěry se splatností do čtyř, 

maximálně pěti let. Tyto úvěry jsou většinou účelové (především na 

financování investic) a jsou vyuţívány nejčastěji, 

 dlouhodobé – zde se řadí úvěry se splatností do deseti, maximálně do 

patnácti let. Vyuţívají se na financování investic (PEKOVÁ, 2004). 

Úroková sazba se odvíjí od druhu úvěru, účelu, doby trvání úvěru a podle formy ručení. 

Za poskytnutý úvěr je poţadováno, aby obec něčím ručila. Většinou ručí svým 

majetkem nebo budoucími příjmy rozpočtu, někdy je vyuţíváno i ručení třetí osobou 

(subjektem). Lze ručit i cennými papíry (PEKOVÁ, 2004). 

2.4.11 Závěrečný účet 

Veškeré údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku se po skončení 

kalendářního roku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Obsahem závěrečného 

účtu jsou údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, údaje o hospodaření s majetkem a o 
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dalších finančních operacích. Dále je zde vyúčtování finančních vztahů ke státnímu 

rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí a k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. 

Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Návrh 

závěrečného účtu společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření musí být 

zveřejněný po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání 

zastupitelstva obce na úřední desce (Zákon č. 250/2000 Sb.). 
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3 ANALYTICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Druhá část bakalářské práce se zaobírá hospodařením městyse Pozořice. Nejprve je 

městys Pozořice představen pomocí základních informací a poté je provedena analýza 

příjmů a výdajů v letech 2012–2015. K této analýze jsou pouţity závěrečné účty za dané 

období. 

3.1 Charakteristika obce 

Pozořice je městys v okrese Brno-venkov. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je 

město Šlapanice. Leţí 15 km východně od Brna na okraji Drahanské vrchoviny a 28 km 

od Vyškova v nadmořské výšce 365 metrů nad mořem. Městys Pozořice má výměru 

1546 ha, přičemţ z toho orná půda představuje pouze 20 %, dvě třetiny katastrální 

plochy obce jsou pokryté lesy (www.pozorice.cz/o-mestysi). K 1. 1. 2016 zde ţije 2255 

obyvatel. 

3.1.1 Historie  

První písemně doloţená zmínka o Pozořicích je datována z roku 1318, nachází se na 

papeţské listině a je na ní uvedeno jméno majitele panství Půty z Pozořic, pána na 

hradu Vildenberk. Ten roku 1371 své panství prodal a od té doby se zde vystřídalo 

mnoho majitelů. Roku 1637 panství připadlo rodu Lichtenštejnů, a ti jej vlastnili aţ do 

období po první světové válce, lesy do roku 1945, kdy jim byly znárodněny. Roku 1942 

proběhlo sloučení s obcí Jezera (www.pozorice.cz/o-mestysi). 

Roku 1998 byl zastupitelstvem přijat návrh na znak a prapor, který byl schválen a poté 

předán obci Parlamentem ČR (www.pozorice.cz/o-mestysi). 
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Obrázek 1: Znak městyse Pozořice 

(Zdroj: www.pozorice.cz) 

Od 10. října 2006 byl obci navrácen status městyse. 

3.1.2 Vybavenost obce 

V Pozořicích se nacházejí následující zařízení, která slouţí pro: 

 vzdělávání a výchovu, sociální sluţby a péči o rodiny - základní škola pro 1. a 

2. stupeň, mateřská škola, mateřské centrum Človíček, dům s pečovatelskou 

sluţbou,  

 zdravotní sluţby – zdravotní středisko, kde lze navštívit dětského lékaře, 

praktického lékaře, zubní lékaře, gynekologa. Dále je zde klinická logopedie pro 

děti a dospělé. V budově zdravotního střediska je i rehabilitační středisko. 

V obci je k dispozici i lékárna, takţe lidé nemusejí dojíţdět do Brna, 

 kulturní a sportovní vyţití, volný čas – obecní knihovna, restaurace, Sokol a 

Orel Pozořice, místní kostel Nanebevzetí Panny Marie včetně přilehlého 

hřbitova, 

 veřejnou správu – pošta,  

 ochrana obyvatelstva – obecní policie, hasiči a dobrovolní hasiči. 

V obci je i velké mnoţství drobných podnikatelů (potraviny, kadeřnictví, řemeslníci a 

další), kteří zajišťují různorodé sluţby nejen pro občany Pozořic a okolních obcí. 

Obyvatelé Pozořic mohou pro své cestování do práce nebo školy vyuţívat pravidelné 
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autobusové linky, která je dopraví přímo do Brna bez nutnosti přestupování na další 

spoj. 

Rovněţ na Úřadě městyse Pozořice lze vyuţít sluţeb kontaktního místa Czech POINT, 

který je v provozu od 1. 1. 2008.  

3.1.3 Obyvatelstvo 

Pomocí dat zveřejněných na webových stránkách Českého statistického úřadu jsem 

zjistila následující informace týkající se počtu a věkového sloţení obyvatel městyse 

Pozořice:  

Tabulka 2: Počet obyvatel a jejich průměrný věk v městysi Pozořice 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Českého statistického úřadu) 

  
Počet obyvatel 

celkem 

Z toho 

muţi 

Z toho 

ţeny 

Věk 0-14 let 

celkem muţi ţeny 

2012 2227 1103 1124 381 208 173 

2013 2233 1105 1128 389 215 174 

2014 2251 1121 1130 404 229 175 

2015 2255 1123 1132 x x x 

Tabulka 3: Průměrný věk obyvatel v městysi Pozořice 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Českého statistického úřadu) 

  Věk 15-65 let 65 let a více Průměrný věk 

  celkem muţi ţeny celkem muţi ţeny celkem muţi ţeny 

2012 1487 750 737 359 145 214 40 38,5 41,5 

2013 1480 742 738 364 148 216 40,2 38,6 41,8 

2014 1470 736 734 377 156 221 40,4 38,8 42,1 

Sledované období v tabulce jsou roky 2012-2015. Z tabulky lze vyčíst, ţe k 1. 1. 2016 

mělo v Pozořicích trvale přihlášené bydliště 2255 obyvatel. V kaţdém sledovaném roce 

je zřetelný nárůst počtu obyvatel v městysi, coţ je určitě pozitivní jev. Dále tabulka 

zachycuje věkové rozloţení obyvatelstva, kde jsou tři věkové skupiny, a to obyvatelé ve 

věku 0-14 let, 15-64 let a 65 let a více. Při pohledu do tabulky je patrné, ţe největší 

zastoupení má věková skupina 15-64 let, kde je počet obyvatel kaţdý rok od 1470–1487 

lidí. Ostatní dvě věkové skupiny jsou početně téměř vyrovnané, liší se od sebe jen 

řádově desítkami lidí. Co se týče průměrného věku, tak lze vypozorovat, ţe se od roku 
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2012 zvýšil z hodnoty 40 let na hodnotu 40,4 let. Při podrobnějším prozkoumání 

tabulky je vidět, ţe větší průměrný věk je u ţen. 

3.2 Hospodaření obce v letech 2012-2015 

Tato kapitola je zaměřena na zhodnocení hospodaření obce Pozořice za období 2012-

2015. Bude provedena analýza příjmů a výdajů. Nejprve budou porovnány celkové 

příjmy a výdaje obce, jak se měnily v průběhu hodnoceného roku, a potom bude 

provedeno podrobnější rozebrání jednotlivých sloţek, které měly vliv na změnu 

celkových příjmů a výdajů rozpočtu. Veškeré potřebné informace pro analýzu byly 

získány z finančních výkazů a interních dokumentů poskytnutých obcí. 

3.2.1 Hospodaření obce v roce 2012 

V roce 2012 byl rozpočet městyse Pozořice schválen jako schodkový a to se schodkem 

ve výši 4 852 900 Kč. 

Tabulka 4: Rozpočty městyse v roce 2012 (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

  Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečný rozpočet 

Daňové příjmy 16 604 000 18 703 400 18 808 656 

Nedaňové příjmy 3 257 500 3 526 700 3 222 429 

Kapitálové příjmy 150 000 150 000 215 801 

Přijaté transfery 5 208 000 7 913 300 7 906 906 

Příjmy celkem 25 219 500 30 293 400 30 153 792 

Běţné výdaje 20 302 000 23 067 100 20 670 364 

Kapitálové výdaje 10 070 400 10 487 200 9 131 349 

Výdaje celkem 30 072 400 33 554 300 29 801 713 

Financování 4 852 900 3 260 900 -352 079 

Původně schválené příjmy obce ve výši 25 219 500 Kč byly rozpočtovými opatřeními 

navýšeny celkem o 5 073 900 Kč na 30 293 400 Kč. Hodnota skutečných příjmů byla 

na konci roku 30 153 792 Kč, sníţila se tedy o 139 608 Kč.  
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Původně schválené výdaje obce ve výši 30 072 400 Kč byly rozpočtovými opatřeními 

navýšeny o 3 481 900 Kč na částku 33 554 300 Kč. Hodnota skutečných výdajů byla 

sníţena o 3 752 587 Kč na konečných 29 801 713 Kč. 

Rozpočet obce za rok 2012 byl v konečném stavu přebytkový oproti schválenému, který 

počítal se schodkem. U poloţky daňových příjmů došlo k jejich nárůstu, který byl 

zapříčiněn změnami v rozpočtovém určení daní, kdy byly daně v daném roce navýšeny. 

Rovněţ je vidět peněţní přírůstek u dotací, ke kterému došlo díky poskytnutým 

průtokovým dotacím od Evropské unie a také od kraje pro Základní školu a mateřskou 

školu Pozořice. Průtokové dotace jsou takové, o které si zaţádá daná škola, ale jsou 

poslány od poskytovatele obci a obec je aţ pak pošle škole. Mezi nejvýraznější výdaje 

obce v roce 2012 patřily peněţní prostředky pouţité na kamerový systém v obci, který 

se dokončoval z minulého roku. Dále byly pro obec zpracované různé projekty, jednalo 

se například o změny v územním plánu, byla provedena nová výstavba vodovodních 

řádů, probíhaly stavební práce při opravě komunikace na Oulehlách, byla dokončena 

kabeláţ pro veřejné osvětlení na náměstí a v některých částech náměstí byla osazena 

nová osvětlovací tělesa (interní materiály).  

3.2.2 Hospodaření obce v roce 2013 

Rozpočet městyse Pozořice byl na rok 2013 schválen v prosinci 2012 na zasedání 

zastupitelstva městyse jako provizorní s tím, ţe investiční a další výdaje na realizaci 

jednotlivých akcí budou do rozpočtu v průběhu roku postupně doplňovány 

rozpočtovými opatřeními. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. 
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Tabulka 5: Rozpočty městyse Pozořice v roce 2013 (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

  Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečný rozpočet 

Daňové příjmy 20 189 600 23 420 600 24 458 704 

Nedaňové příjmy 2 938 300 3 837 800 3 566 836 

Kapitálové příjmy 0 1 200 000 1 274 001 

Přijaté transfery 2 665 500 21 835 200 22 023 333 

Příjmy celkem 25 793 400 50 293 200 51 322 875 

Běţné výdaje 21 105 900 25 837 300 23 425 324 

Kapitálové výdaje 4 687 500 34 355 400 31 509 013 

Výdaje celkem 25 793 400 60 192 700 54 934 337 

Financování 0 9 899 500 3 611 462 

Původně schválené příjmy obce ve výši 25 793 400 Kč byly rozpočtovými opatřeními 

navýšeny celkem o 24 499 800 Kč na 50 293 200 Kč. Hodnota skutečných příjmů se na 

konci roku zvýšila ještě o 1 296 675 Kč. Skutečné příjmy tedy činily 51 322 875 Kč. 

Původně schválené výdaje obce ve výši 25 793 400 Kč byly rozpočtovými opatřeními 

navýšeny o 34 399 300 Kč na částku 60 192 700 Kč. Hodnota skutečných výdajů byla 

následně sníţena o 5 258 363 Kč na konečných 54 934 337 Kč. 

Rozpočet obce na konci roku skončil schodkem, a to ve výši 3 611 462 Kč. 

Podrobnějším pohledem do tabulky lze vidět nárůst skutečných daňových příjmů oproti 

plánovaným. Tato skutečnost je patrná téměř kaţdý rok a je zapříčiněna skutečností, ţe 

rozpočet obce se sestavuje uţ během listopadu (předešlého roku) a skutečné daňové 

příjmy jsou známy aţ na konci následujícího roku, takţe je těţké odhadnout, jaká bude 

jejich výše ve skutečnosti. Tyto příjmy jsou upravovány během roku právě 

rozpočtovými opatřeními. Rok 2013 byl pro obec ve znamení větších obdrţených 

dotací, coţ je zřetelně vidět v tabulce. Při sestavování rozpočtu obec ještě nevěděla, 

jestli dotace obdrţí, tak se s nimi nepočítalo v rozpočtu, ale nakonec byly dotace 

obdrţeny, a to konkrétně opět průtokové na zateplení základní a mateřské školy a pak i 

další dotace na jiné školní aktivity. Dále byla obci poskytnuta dotace na zateplení 

dělnického domu. Z obecního zpravodaje jsem zjistila následující obdrţené dotace od 

Státního fondu ţivotního prostředí: 
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 zateplení objektu školy a výměna topného zdroje – uznatelné náklady činily 

17,4 milionu Kč, obdrţená dotace 15,7 miliónu Kč, doplatek obce 1,7 miliónu 

Kč, 

 zateplení objektu dělnického domu – uznatelné náklady ve výši 10,5 miliónu 

Kč, obdrţená dotace 9,5 miliónu Kč, doplatek obce 1,1 miliónu Kč, 

 zateplení objektu mateřské školy – uznatelné náklady ve výši 1,37 miliónu Kč, 

obdrţená dotace 1,23 miliónu Kč, doplatek obce 0,14 miliónu Kč (Pozořický 

zpravodaj, 2013). 

Navýšení výdajů obce v roce 2013 je opodstatněno tím, ţe obdrţené dotace se musely 

vyčerpat přímo v tom roce. Čerpáním dotací obec pokryla 90 % uznatelných nákladů, 

ale zbytek musela uhradit z vlastních zdrojů, coţ pro ni představovalo výdaje, ale obec 

tuto skutečnost nevidí pesimisticky a tvrdí, ţe zbývajících 10 % doplatí, ale z toho si 

vypočte úsporu na energie za 5 let. Mezi další činnosti, které byly realizovány v obci 

během roku 2013, patří: nákup pozemků ve výši 90 000 Kč, zakoupení nového serveru 

na radnici, oprava pojezdové brány u vjezdu do hasičské zbrojnice, stavba dětského 

hřiště u budovy základní školy, vybudování chodníků na ulici Holubská. 

Z vyjmenovaných započatých akcí v roce 2013 většina pokračuje i v roce 2014 (interní 

materiály). 

3.2.3 Hospodaření obce v roce 2014 

Rozpočet městyse Pozořice byl v roce 2014 schválen stejně jak v roce 2013 jako 

provizorní s tím, ţe investiční akce budou do rozpočtu postupně doplňovány pomocí 

rozpočtových opatření během roku. Na konci ledna 2014 byl rozpočet obce schválen 

zastupitelstvem jako přebytkový ve výši 6 844 600 Kč. 
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Tabulka 6: Rozpočty městyse Pozořice v roce 2014 (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

  Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečný rozpočet 

Daňové příjmy 22 477 500 23 692 700 27 150 721 

Nedaňové příjmy 3 936 400 4 191 500 4 108 448 

Kapitálové příjmy 0 105 000 125 467 

Přijaté transfery 7 369 800 12 167 500 12 167 604 

Příjmy celkem 33 783 700 40 156 700 43 552 240 

Běţné výdaje 20 126 100 32 875 400 26 867 959 

Kapitálové výdaje 6 813 000 10 198 600 8 945 709 

Výdaje celkem 26 939 100 43 074 000 35 813 668 

Financování -6 844 600 2 917 300 -7 738 572 

Původně schválené příjmy obce ve výši 33 783 700 Kč byly rozpočtovými opatřeními 

navýšeny celkem o 6 373 000 Kč na 40 156 700 Kč. Hodnota skutečných příjmů byla 

na konci roku navýšena ještě o 3 395 540 Kč. Skutečné příjmy tedy činily 43 552 240 

Kč. 

Původně schválené výdaje obce ve výši 26 939 100 Kč byly rozpočtovými opatřeními 

navýšeny o 16 134 900 Kč na částku 43 074 000 Kč. Hodnotu skutečných příjmů na 

konci roku se podařilo sníţit o 7 260 332 Kč na konečných 35 813 668 Kč. 

Skutečný rozpočet v městysi Pozořice za rok 2014 skončil jako přebytkový ve výši 

7 738 572 Kč. V roce 2014 se pokračovalo v akcích, které probíhaly v obci jiţ v roce 

2013. Jedná se hlavně o zateplení základní a mateřské školy a Dělnického domu, na 

které obec obdrţela dotace od Státního fondu ţivotního prostředí. O letních prázdninách 

se musela provést rekonstrukce sociálního zařízení v objektu základní školy, protoţe 

stávající podmínky jiţ byly nevyhovující. Tato rekonstrukce představovala náklady ve 

výši 4,2 miliónu korun, které obec zafinancovala z části úvěrem. Dále v obci proběhla 

oprava vstupní brány na hřbitově ve výši 350 000 Kč a oprava památníku padlých 

s náklady 130 000 Kč. V domě s pečovatelskou sluţbou byl opraven výtah, coţ obec 

stálo 121 000 Kč. Určitě nejvýraznější akcí byla rekonstrukce krajských komunikací od 

sousední obce Sivice přes náměstí v Pozořicích aţ do poloviny ulice Úvoz, jejíţ 

součástí byla i výstavba nových chodníků a rekonstrukce vybraných stávajících 

chodníků, výstavba nového veřejného osvětlení, rekonstrukce některých úseků dešťové 
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kanalizace a úprava parkovacích ploch u zdravotního střediska. Celkový finanční 

náklad, který hradil městys, činil 19 750 000 Kč. Další provedené investiční akce 

v městysi Pozořice za rok 2014: 

 dětské hřiště Oulehla – celkové náklady ve výši 626 919 Kč, přičemţ 400 000 

Kč tvořila dotace od Ministerstva pro místní rozvoj a 226 913 Kč bylo investicí 

městyse, 

 dětské hřiště u mateřské školky – bylo vybudováno v celkovém nákladu 

3 312 537 Kč, přičemţ dotace tvořila 2 708 420 Kč a 604 117 Kč bylo investicí 

městyse, 

 rekonstrukce úřadu městyse – jednalo se o rekonstrukci schodiště i podlah ve 

všech chodbách v celkovém nákladu 279 722 Kč, dále byly pořízeny nové 

vstupní dveře z masivního dubu a oprava ostatních vstupních dveří včetně 

úpravy pro bezbariérový vstup celkem za 67 500 Kč a v neposlední řadě 

zateplení a veškeré elektronické zabezpečení včetně nových vrátníků a 

komunikátorů pro invalidy v ceně celkem 104 340 Kč (Pozořický zpravodaj, 

2014).  

3.2.4 Hospodaření obce v roce 2015 

Městys Pozořice hospodařil za rok 2015 na základě schváleného rozpočtu ze dne 17. 12. 

2014 a během roku bylo přijato celkem 16 rozpočtových opatření. Rozpočet byl 

schválen jako schodkový, a to se schodkem ve výši 15 900 000 Kč. 
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Tabulka 7: Rozpočty městyse Pozořice v roce 2015 (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

  Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečný rozpočet 

Daňové příjmy 25 189 000 25 011 600 27 061 556 

Nedaňové příjmy 2 782 900 3 073 600 3 251 957 

Kapitálové příjmy 0 129 700 266 162 

Přijaté transfery 3 044 000 4 428 400 4 428 507 

Příjmy celkem 31 015 900 32 643 300 35 008 182 

Běţné výdaje 21 213 400 24 575 500 22 522 860 

Kapitálové výdaje 25 702 500 29 240 500 27 577 338 

Výdaje celkem 46 915 900 53 816 000 50 100 198 

Financování 15 900 000 21 172 700 15 092 016 

Původně schválené příjmy obce ve výši 31 015 900 Kč byly rozpočtovými opatřeními 

navýšeny celkem o 1 627 400 Kč na 32 643 300 Kč. Hodnota skutečných příjmů byla 

na konci roku navýšena ještě o 2 364 882 Kč. Skutečné příjmy tedy činily 35 008 182 

Kč. 

Původně schválené výdaje obce ve výši 46 915 900 Kč byly rozpočtovými opatřeními 

navýšeny o 6 900 100 Kč na částku 53 816 000 Kč. Hodnota skutečných výdajů se 

následně sníţila o 3 715 802 Kč na konečných 50 100 198 Kč.  

Obec v roce 2015 hospodařila se schodkem ve výši 15 092 016 Kč. Tento rok byl 

čerpán úvěr ve výši 15 959 700 korun. Vzhledem k tomu, ţe výdaje byly dokryty 

úvěrem, došlo k navýšení úspor z minulých let. Městys Pozořice v roce 2015 přijal na 

transferech celkem 4 411 297,92 Kč, níţe jsem vybrala pro ukázku nejdůleţitější 

obdrţené dotace: 

 dotace na státní správu – 1 967 400 Kč, 

 dotace investiční Evropské unie Hřiště v přírodním stylu u mateřské školy -

229 467,75 Kč, 

 průtoková dotace Zvyšování kvality vzdělávání – 1 154 484 Kč, 
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 průtoková dotace komunitní centrum – 310 070,11 Kč, 

 a další (interní materiály). 

V roce 2015 byly zúčtovány dotace na zateplení základní a mateřské školy a Dělnického 

domu a dotace na Hřiště Oulehla. Nejvíce finančně náročné akce tvořily náklady 

spojené s opravou komunikace Sivice–Pozořice a Pozořice–průtah v celkové výši 

20 176 700 Kč. Tato částka ale nebyla v celé výši kryta úvěrem (vyuţita částka 

15 900 000 Kč), obec jistou část dofinancovávala sama. Mezi další projekty tohoto roku 

patřilo dokončení hřiště a jeho oplocení u mateřské školy, modernizace topení 

v Dělnickém domě, technické zhodnocení v budově základní školy a další (interní 

materiály).  

3.3 Vývoj příjmů a výdajů v letech 2012 - 2015 

V této kapitole budu porovnávat vývoj příjmů a výdajů v průběhu celého sledovaného 

období pomocí vytvořených tabulek a grafů, které budou slouţit pro větší názornost. 

 

Graf 1: Vývoj příjmů v letech 2012-2015  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

V roce 2012 lze z grafu vypozorovat zjevný rozdíl ve výši skutečných a upravených 

příjmů rozpočtu obce vůči plánovaným. Tato skutečnost vznikla z důvodu navýšení 
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daňových příjmů a získáním průtokových dotací během roku 2012. Z grafu je vidět, ţe 

největší rozdíl mezi schválenými a skutečnými příjmy je v roce 2013, kdy městys na 

konci roku 2012 při sestavování rozpočtu ještě netušil, jestli mu budou poskytnuté 

dotace, o které bylo zaţádáno. Dotace nakonec obec obdrţela a to se projevilo 

navýšením poloţky skutečných příjmů. Podobná situace nastala v roce 2014, kdy obec 

opět dopředu nevěděla, jestli dostane dotace, proto i v roce 2014 je z grafu vidět rozdíl 

mezi schválenými a skutečnými příjmy. V roce 2015 se také čekalo na rozhodnutí 

ohledně dotací, které nakonec byly přiznány, proto je tu opět rozdíl mezi schválenými a 

skutečnými příjmy, i kdyţ uţ ne tak markantní jako v předešlých letech. Dotace byly 

obdrţeny od Státního fondu ţivotního prostředí, část operační program ţivotní 

prostředí. Dále z fondů Evropské unie, konkrétně se jednalo o Fond soudrţnosti. 

 

Graf 2: Vývoj výdajů v letech 2012-2015 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

V roce 2012 lze o schválených a skutečným výdajích říci, ţe jejich výše byla téměř 

totoţná, i kdyţ změny výdajů v rozpočtu během roku počítaly s jejich vyššími 

hodnotami. Ale v roce 2013 je uţ zřejmý velký rozdíl jak mezi schválenými a 

skutečnými příjmy, tak i mezi schválenými a upravenými příjmy. Tato skutečnost je 

zapříčiněna tím, ţe se zvýšily výdaje v poloţce kapitálových výdajů. Tento výdaj 

souvisí s poskytnutými velkými transfery v roce 2013, které se musely ten stejný rok 

pouţít na dané účely. Od roku 2014 se rozdíl mezi schválenými a skutečnými výdaji 
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pomalu sniţoval. V kaţdám roce lze sledovat, ţe  vţdy nejvyšších hodnot dosahovaly 

upravené výdaje. 

 

Graf 3: Schválené příjmy a výdaje v letech 2012-215 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

V letech 2012 aţ 2015 byly vţdy výdaje vyšší neţ příjmy a největší rozdíl je vidět 

v roce 2015, kdy ještě nebylo v příjmech počítáno s dotacemi. Oproti tomu v roce 2013 

byl schválen rozpočet vyrovnaný a v roce 2014 byl rozpočet plánovaný jako 

přebytkový. 

 

Graf 4: Upravené příjmy a výdaje v letech 2012-2015 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 



45 

 

V kaţdém roce se provede v rozpočtu několik úprav, a to jak u poloţek příjmů, tak i 

výdajů. Nejvíce úprav v rozpočtu je moţné zaznamenat v roce 2013, kdy byly 

obdrţeny, jak je jiţ výše zmíněno, větší částky díky dotacím a následně muselo dojít 

k jejich čerpání.  Výdaje byly v kaţdém roce vyšší neţ příjmy. Největší rozdíl mezi 

upravenými příjmy a výdaji je pozorovatelný v roce 2015. Při pohledu do grafu lze 

vysledovat kolísavý trend u příjmů i u výdajů. 

 

Graf 5: Skutečné příjmy a výdaje v letech 2012-2015 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

Při pohledu do tabulky je moţné vidět, ţe v roce 2012 jsou skutečné příjmy a výdaje 

těměř totoţné. V roce 2013 skutečné příjmy a výdaje dosahují nejvyšších hodnot 

v rámci sledovaného období, ale není mezi nimi nijak zřetelný vyšší rozdíl. Roku 2014 

se obci podařilo dosáhnout vyšších příjmů neţ výdajů, coţ se nedá ale říci o roku 2015, 

kdy je vidět velký nárůst výdajů oproti příjmům. Je to dané tím, ţe v obci probíhala 

velká stavební akce, která byla pro obec velmi finančně náročná. 

3.4 Struktura příjmů a výdajů 

Tato kapitola je zaměřena na rozebrání struktury příjmů a výdajů. Údaje budou pro větší 

přehlednost seřazeny do tabulek a následně znázorněny v grafu.  

3.4.1 Struktura celkových příjmů 
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Příjmy obce se dělí na daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Pro obce jsou 

z příjmů nejvýznamnější příjmy daňové, které obec získává buď v plné výši, nebo podle 

rozpočtového určení daní. Daňové příjmy tvoří sdílené daně, svěřené daně, místní 

poplatky, správní poplatky a ostatní poplatky. Mezi nedaňové příjmy spadají příjmy 

z uţivatelských poplatků, dále příjmy od různých organizaci zřízených obcemi (kraji), 

například vodné, stočné, odvoz domovního odpadu, poplatky za školní stravování, 

sluţby knihoven apod. Dále je tvoří příjmy z pronájmu majetku, z realizace finančního 

majetku, úroky z poskytnutých úvěrů a ostatní nedaňové příjmy (pokuty). Do 

kapitálových příjmů se řadí příjmy z prodeje dlouhodobého majetku nebo přijaté dary. 

Poslední sloţka příjmů obce jsou dotace, které jsou pro obce velmi důleţité. 

Tabulka 8: Skutečné příjmy městyse za období 2012-2015 (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

Typ příjmů 2012 2013 2014 2015 

Daňové příjmy 18 808 656 24 458 704 27 150 721 27 061 556 

Nedaňové 

příjmy 
3 222 429 3 566 836 4 108 448 3 251 957 

Kapitálové 

příjmy 
215 801 1 274 001 125 467 266 162 

Přijaté transfery 7 906 906 22 023 333 12 167 604 4 428 507 

Celkem 30 153 792 51 322 874 43 552 240 35 008 182 

 

Graf 6: Struktura příjmů v letech 2012-2015 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 
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Z tabulky a grafu je zřejmé, ţe největší podíl na příjmech obce představují daňové 

příjmy, které tvoří kaţdý rok, kromě roku 2013, vţdy více neţ polovinu příjmů obce. 

V roce 2013 je významná část příjmů sloţena také z přijatých transferů, které tvoří 

skoro polovinu celkových příjmů. Dotace pro obec představují druhou nejdůleţitější 

příjmovou poloţku, coţ bylo podloţeno informací uvedenou výše a rovněţ při pohledu 

do grafu na ostatní sledované roky (2012 a 2014), kdy tato poloţka tvoří čtvrtinu 

obecních příjmů. Déle jsou obecní příjmy sloţeny z nedaňových příjmů, které 

v průměru tvořily 9 % z celkových příjmů a také byly spolu s kapitálovými příjmy 

nejstabilnější poloţkou příjmů. Kapitálové příjmy jsou velmi zanedbatelnou sloţku 

oproti ostatním, která nedosahuje ani hodnoty 1 %, kromě roku 2013, kdy se zvýšila na 

2,5 % z celkových příjmů obce.  

3.4.1.1  Struktura daňových příjmů 

Zde se zaměřím na strukturu daňových příjmů obce, které tvoří, jak jsem jiţ zmínila, 

největší podíl na celkových příjmech. Do této kategorie příjmů náleţí sdílené daně, 

svěřené daně, místní poplatky, správní poplatky a ostatní poplatky. Přerozdělování 

daňových příjmů upravuje zákon o rozpočtovém určení daní. 

Tabulka 9: Daňové příjmy městyse za období 2012-2015 (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

Daňové příjmy  2012 2013 2014 2015 

Sdílené daně 15 774 099 20 028 623 22 542 288 22 988 212 

Svěřené daně 1 058 017 1 140 079 1 070 598 1 078 742 

Místní poplatky 1 627 676 1 299 000 1 274 082 1 208 033 

Správní poplatky 281 628 975 863 1 249 343 912 677 

Celkem 18 741 420 23 443 565 26 136 311 26 187 664 
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Graf 7: Struktura daňových příjmů v letech 2012-2015 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

Z grafu je patrné, ţe nejvyšší poloţkou daňových příjmů jsou sdílené daně. Během 

sledovaného období dosahovaly více neţ 85 % daňových příjmů. Naproti tomu nejniţší 

poloţku daňových příjmů zastupovaly správní poplatky, které se celé období 

pohybovaly průměrně kolem 3,49 % z celkových daňových příjmů. Při pohledu na 

celkové daňové příjmy lze vypozorovat jejich rostoucí tendenci. Největší rozdíl je 

patrný mezi rokem 2012 a 2013, kdy se celkové daňové příjmy zvýšily o 25 %. Tento 

skok byl důsledkem velkého navýšení u poloţky sdílených daní v roce 2013 a také 

zvýšením správních poplatků téhoţ roku. V roce 2014 oproti roku 2013 byly opět 

celkové daňové příjmy vyšší, a to konkrétně o 11,5 %. I zde byl tento nárůst ovlivněn 

zvýšením sdílených daní a mírně i správních poplatků. V roce 2015 oproti roku 2014 

jsou jiţ celkové daňové příjmy téměř totoţné (rozdíl mezi nimi činí poze 0,2 %). Sice 

došlo k mírnému zvýšení sdílených daní, ale došlo zároveň k zřetelnému sníţení u 

správních poplatků.  

Sdílené daně 

Sdílené daně pro obec tvoří nejzřetelnější poloţku daňových příjmů. Celková částka 

plyne obcím z vyšších úrovní rozpočtů a je přerozdělována státu, krajům a obcím a obec 

nijak výši této částky neovlivní. 
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Tabulka 10: Sdílené daně městyse za období 2012-2015 (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

Sdílené daně   2012 2013 2014 2015 

DPFO závislá činnost 3 210 246 4 418 145 5 045 961 5 151 848 

DPFO samostatná výdělečná 

činnost 
1 361 633 216 445 115 486 500 866 

DPFO z kapitálových výnosů 358 093 488 051 566 524 614 895 

DPPO 3 501 962 4 687 336 5 405 325 5 709 701 

DPPO za obec 257 200 181 070 472 150 285 000 

DPH 7 084 965 10 037 575 10 936 842 10 725 902 

Celkem 15 774 099 20 028 622 22 542 288 22 988 212 

Pomocí tabulky lze zjistit, ţe nejvyšší poloţkou sdílených daní je daň z přidané 

hodnoty. Vţdy představuje zhruba polovinu celkových příjmů ze sdílených daní. Při 

bliţším prostudování poloţky daně z přidané hodnoty lze sledovat její prvotní nárůst 

v roce 2013 oproti roku 2012, a to konkrétně o 41,6 %. Zmíněné markantní navýšení 

bylo jistě důsledkem zvýšení obou sazeb DPH v roce 2013 o 1 %. V letech 2013, 2014 a 

2015 byla vţdy její hodnota nad 10 miliónů korun.  

Mezi další sloţky sdílených daní patří daně z příjmů fyzických a právnických osob. Za 

nejpodstatnější můţeme povaţovat daň z příjmů právnických osob, která ve sledovaném 

období tvoří průměrně 23,6 % sdílených daní, a také daň z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti, které se na sdílených daních podílely průměrně z 21,8 %. U obou 

těchto daní můţeme pozorovat rostoucí trend, přičemţ největší meziroční nárůst se 

uskutečnil v roce 2013 oproti roku 2012, kdy se daň z příjmů právnických osob zvýšila 

o 33,8 % a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 37,6 %. Poněvadţ tento 

rok vstoupila v platnost novela o rozpočtovém určení daní, je tento nárůst opodstatněný. 

Zbytek sloţek sdílených daní (daň z příjmů fyzických osob z kapitálových příjmů a ze 

samostatné výdělečné činnosti, daň z právnických osob za obec) společně představuje 

za sledované období průměrně 7 % z celkových sdílených daní. 

Svěřené daně  

Výnos z této daně plyne výlučně do rozpočtu obcí. Mezi svěřené daně patří daň 

z nemovitých věcí, která je souhrnným názvem pro daň z pozemků a pro daň ze staveb a 
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jednotek, které leţí v katastrálním území dané obce. Výhodou pro obce můţe být, ţe 

mají moţnost regulovat výši této daně, a to konkrétně měněním přiděleného koeficientu 

dle počtu obyvatel obce. Způsoby navýšení či sníţení tohoto koeficientu jsou dány 

v zákoně o dani z nemovitých věcí. 

Tabulka 11: Svěřené daně městyse za období 2012-2015 (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

Svěřené daně   2012 2013 2014 2015 

Daň z nemovitosti 1 058 017 1 140 079 1 070 598 1 078 742 

O dani z nemovitosti v městysi Pozořice je moţné říct, ţe její vývoj ve sledovaném 

období má stagnující trend, i kdyţ je zde mírné kolísání. Nejvyšší výnosnosti této daně 

bylo dosaţeno v roce 2013. 

Místní poplatky 

Zákon o místních poplatcích vymezuje, které konkrétní poplatky můţe obec vybírat. 

V tomto zákoně je také dána maximální výše jednotlivých poplatků. Obec vydává 

obecně závazné vyhlášky, ve kterých uvede podrobnosti ohledně vybírání místních 

poplatků, jejich sazbu, účinnost, splatnost, různé úlevy a osvobození a lhůtu pro splnění 

ohlašovací povinnosti. 

Tabulka 12: Místní poplatky v městysi za období 2012-2015 (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

Místní poplatky   2012 2013 2014 2015 

Poplatek ze psů 49 604 50 034 53 709 50 969 

Poplatek za uţívání veřejných prostor 61 877 71 171 71 415 2 050 

Poplatek za provozování výh. hrací 

přístrojů 
30 252 57 107 x x 

Odvod z loterií a podobných her 64 222 100 330 83 883 96 533 

Odvod z výherních hracích přístrojů 30 252 912 598 928 074 790 290 

Poplatek za provoz systému KO 997 305 1 118 360 1 144 706 1 153 364 

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu 
3 014 2 212 2 454 13 260 

Poplatek za hazard 485 210 x x x 

Celkem 1 721 735 2 311 812 2 284 241 2 106 466 
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V tabulce jsou zachyceny místní poplatky vybírané městysem Pozořice v letech 2012-

2015. Z tabulky je vidět, ţe nejniţší částka byla vybrána v roce 2012, kdy celková 

částka vybíraných poplatků nepřesáhla hranici dvou miliónů korun. V následujících 

letech byla vţdy celková hodnota místních poplatků v obci nad hranicí dvou miliónů 

korun a lze od roku 2013 sledovat její klesající trend. Rovněţ je z tabulky zřejmé, ţe 

nejvyšších hodnot dosahuje poloţka poplatku za provoz systému sběru a odvozu 

komunálního odpadu. Dále se v tabulce objevují vysoké částky vybrané za odvod 

z výherních hracích přístrojů, kde je také moţné konstatovat, ţe tato poloţka 

zaznamenala největší rozdíl ve vybraných částkách v meziročním pohledu. V roce 2012 

se jednalo o sumu ve výši 30 252 Kč, kdeţto v roce 2013 se vybraná částka vyšplhala aţ 

na 912 598 Kč, coţ lze opravdu povaţovat za ohromný skok. Nejméně zastoupenou 

poloţkou jsou v obci odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, které 

představují pro obec pouze částku v řádech tisíců, coţ je třeba v porovnání s výše 

uvedenými poplatky dosti zanedbatelná částka. V tabulce se také nacházejí poplatky, 

které se v obci vybíraly jen jeden čí dva roky během sledovaného období, konkrétně se 

jedná o poplatek za hazard a poplatek za provozování výherního hracího přístroje. 

Správní poplatky  

Lidé mohou na obecním úřadě vyuţít mnoha správních úkonů, za které obci platí 

správní poplatky. Na pracovišti Czech POINT mohou obyvatelé získat například výpis 

z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, lze zde také vyuţít sluţeb ověřování 

různých listin a další sluţby. 

Tabulka 13: Správní poplatky městyse za období 2012-2015 (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

Správní poplatky   2012 2013 2014 2015 

Správní poplatky  281 628 975 863 1 249 343 912 677 

U správních poplatků v městysi Pozořice během sledovaného období lze v tabulce 

pozorovat velký meziroční nárůst, a to konkrétně mezi rokem 2012 a 2013, kdy jejich 

daný rozdíl činil 694 235 Kč. V dalších letech není z tabulky zřejmý ţádný větší výkyv.  
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3.4.1.2 Struktura nedaňových příjmů 

Na rozdíl od předešlých skupin příjmů obce, kdy je pravomoc obcí v ovlivňování výše 

příjmů minimální, u této kategorie příjmů je jiţ moţnost jejich ovlivnění místními 

správami mnohem větší. Jsou zde zařazeny příjmy z vlastního podnikání, uţivatelské 

poplatky, pokuty, sdruţené finanční prostředky ze sbírek a darů, příjmy z vlastní správní 

činnosti. 

Tabulka 14: Nedaňové příjmy městyse v období 2012-2015 (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

Nedaňové příjmy 2012 2013 2014 2015 

Příjmy z vlastní činnosti 1 314 128 1 431 244 1 980 979 1 459 981 

Příjmy z pronájmu majetku 1 238 816 1 446 572 1 073 078 1 312 306 

Výnosy z finančního majetku 158 031 128 072 28 988 81 941 

Přijaté sankční platby a vratky transferů 147 000 119 660 108 184 63 590 

Ostatní nedaňové příjmy 364 454 441 288 917 219 334 139 

Celkem 3 222 429 3 566 836 4 108 448 3 251 957 

Vývoj celkových nedaňových příjmů obce Pozořice měl v celém sledovaném období 

poměrně stagnující trend, ale rok 2014 byl jedinou výjimkou, kdy se hodnota této 

poloţky přehoupla přes hranici čtyř miliónů korun, v ostatních letech se hodnoty 

celkových nedaňových příjmů pohybovaly nad částkou tří miliónů korun. Bylo to 

zapříčiněno nárůstem u poloţek příjmů z vlastní činnosti a u ostatních nedaňových 

příjmů. Na druhou stranu lze vidět pokles u poloţek výnosů z finančního majetku a u 

poloţek přijatých sankčních plateb a vratek transferů.    

3.4.1.3 Struktura kapitálových příjmů 

Kapitálové příjmy pro městys Pozořice nepředstavují příliš výraznou sloţku obecních 

příjmů v porovnání s ostatními. Náleţí mezi ně především příjmy z prodeje 

dlouhodobého majetku a jiné kapitálové příjmy.  

Tabulka 15: Kapitálové příjmy městyse v období 2012-2015 (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

Kapitálové příjmy 2012 2013 2014 2015 

Příjmy z prodeje DM 215 801 1 267 001 105 959 254 170 

Ostatní kapitálové příjmy x 7 000 19 508 11 992 

Celkem 215 801 1 274 001 125 467 266 162 
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Celkové kapitálové příjmy mají kolísavou tendenci. Nejvyšší byly v roce 2013, kdy 

dosáhly hodnoty 1 274 001 Kč, a lze konstatovat, ţe během sledovaného období se 

jedná o velmi výrazný výkyv. V dalších letech se celkové kapitálové příjmy pohybovaly 

v rozmezí 125 476–266 162 Kč. Kapitálové příjmy tvoří z největší části příjmy 

z prodeje dlouhodobého majetku. 

3.4.1.4 Struktura přijatých transferů 

 Dotace pro městys Pozořice představují velkou část obecních příjmů. Peněţní 

prostředky, které jsou prostřednictvím dotací poskytnuty pro obec, mohou dané obci 

napomoci například ke zlepšení ţivotního prostředí, ţivota obyvatel, dopravní 

infrastruktury a podobně. Investiční dotace se poskytují na investiční akce, jejichţ 

náklady jsou spojené s pořízením majetku či jeho obnovou. Při této akci je daný majetek 

zhodnocován. Neinvestiční dotace jsou určeny na neinvestiční akce, jejichţ náklady 

jsou pouţity na údrţbu a opravu majetku, nedochází-li ke zhodnocování majetku. 

Tabulka 16: Přijaté transfery městyse v období 2012-2015 (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

Přijaté transfery 2012 2013 2014 2015 

Neinvestiční dotace 7 906 906 7 308 339 5 623 694 4 199 039 

Investiční dotace x 14 714 994 6 543 910 229 468 

Celkem 7 906 906 22 023 333 12 167 604 4 428 507 

Z tabulky je na první pohled patrné, ţe obec Pozořice obdrţela největší dotace v roce 

2013, kdy jejich hodnota přesáhla 22 miliónů korun. Jak jsem se jiţ zmiňovala výše 

v kapitole Hospodaření obce v roce 2013, tento rok byly obdrţeny dotace především na 

zateplení základní a mateřské školy v obci a na zateplení Dělnického domu. Oproti 

tomu nejniţší částka obdrţených dotací byla v roce 2015, kdy obec většinu 

realizovaných akcí hradila sama.  

V tabulce je zřejmý rostoucí trend v prvních dvou letech sledovaného období a následně 

další dva roky klesající trend. I kdyţ v roce 2013 byla obci poskytnuta velká částka na 

investiční akce, větší zastoupení mají dotace na neinvestiční akce. Pohled na vývoj 

investičních dotací poukazuje na velikou nepravidelnost, částky jsou kaţdý rok úplně 

jiné a v roce 2012 dokonce obec ţádnou investiční dotaci nečerpala. U neinvestičních 
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dotací se jejich částky také v letech mění, ale nevykazují tak značné výkyvy jako sumy 

investičních dotací. 

3.4.2 Struktura celkových výdajů 

V této kapitole se budu věnovat výdajům obce Pozořice a budu je členit na výdaje běţné 

a kapitálové. V první řadě porovnám tyto dva typy výdajů během sledovaného období a 

následně rozeberu jejich strukturu. 

Tabulka 17: Skutečné výdaje městyse v letech 2012-2015 (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

Výdaje  2012 2013 2014 2015 

Běţné výdaje 20 670 364 23 425 324 26 867 959 22 522 860 

Kapitálové výdaje 9 131 349 31 509 013 8 945 709 27 577 338 

Celkem 29 801 713 54 934 337 35 813 668 50 100 198 

 

 

Graf 8: Struktura výdajů v letech 2012-2015 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

Výdaje městyse Pozořice byly nejvyšší v roce 2013, kdy také byly nejvyšší kapitálové 

výdaje obce. Tento rok tvořily 57 % z celkových výdajů. Daný nárůst je zapříčiněn tím, 

ţe obec investovala, ať svými vlastními prostředky, či v rámci přijatých dotací do 

zateplení vzdělávacích zařízení v obci a také na stavební úpravy v obci. Oproti tomu 
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nejniţších výdajů se dosáhlo v roce 2012, kdy se plno naplánovaných akci v daném roce 

nestihlo. A také oproti roku 2013 byly vyšší běţné výdaje neţ kapitálové, tvořily 69 % 

z celkových příjmů.  Při pohledu do grafu můţeme konstatovat, ţe poměr mezi běţnými 

a kapitálovými výdaji měl během sledovaného období kolísavý trend.   

3.4.2.1 Struktura běţných výdajů  

Běţné výdaje jsou pouţívány především na kaţdodenní provoz obce a v následujících 

letech se od nich neočekává ţádný uţitek. Můţe se jednat o platy, mzdy, nákup majetku 

a sluţeb a další. Převáţně se jedná o stejné opakující se výdajové poloţky, proto se 

v čase nijak významně nemění. 

Tabulka 18: Běţné výdaje městyse v letech 2012-2015 (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

Běţné výdaje 2012 2013 2014 2015 

Platy a podobné a související 

výdaje 
7 775 406 7 804 951 7 672 001 7 614 190 

Neinvestiční nákupy a související 

výdaje 
6 063 484 5 693 962 11 943 285 8 116 346 

Neinvestiční transfery 

soukromoprávním subjektům 
390 090 517 334 552 209 616 219 

Neinvestiční transfery 

veřejnoprávním subjektům a mezi 

peněţními fondy téhoţ subjektu 

6 345 854 8 580 653 6 425 909 6 037 326 

Neinvestiční transfery obyvatelstvu 66 047 151 981 116 568 123 779 

Ostatní neinvestiční výdaje 29 484 676 442 157 988 15 000 

Celkem 20 670 364 23 425 324 26 867 959 22 522 860 

Nejvyšší hodnotu celkových běţných výdajů nalezneme v roce 2014 a nejniţší v roce 

2012. Dosaţené celkové běţné výdaje obce se od roku 2012 zvyšovaly, a to aţ do roku 

2014, kdy se posléze v roce 2015 sníţily. 

Mezi nejvyšší poloţky běţných výdajů v obci Pozořice patří platy a podobné výdaje, 

neinvestiční nákupy a související výdaje a rovněţ neinvestiční transfery veřejnoprávním 

subjektům. Městys Pozořice má na svých internetových stránkách moţnost prohlíţet si 

jeho hospodaření prostřednictvím rozklikávacího rozpočtu, kde je moţné si podrobněji 

prohlédnout sloţení tří výše vyjmenovaných sloţek běţných výdajů. U poloţky platů a 

podobných výdajů je moţné zjistit, ţe jejich největší část je pouţita na platy všeobecné 
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veřejné správy a sluţby. Kaţdý sledovaný rok se tyto platy pohybují nad hranicí 2,7 

miliónu Kč. Dále u poloţky neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů je jejich 

největší část pouţita na nákupy sluţeb. U poloţky neinvestičních transferů 

veřejnoprávním subjektům nejvyšší část představují neinvestiční příspěvky 

příspěvkovým organizacím a podobným organizacím. 

3.4.2.2 Struktura kapitálových výdajů  

Kapitálové výdaje jsou investice do majetku, které budou, respektive by měly mít uţitek 

v následujících letech.  

Tabulka 19: Kapitálové výdaje městyse v období 2012-2015 (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

Kapitálové výdaje  2012 2013 2014 2015 

Investiční nákupy a související výdaje 6 271 349 28 277 909 5 892 122 23 717 338 

Investiční transfery 2 860 000 3 231 104 3 053 587 2 860 000 

Investiční půjčené prostředky x x x 1 000 000 

Celkem 9 131 349 31 509 013 8 945 709 27 577 338 

Vývoj celkových kapitálových výdajů v obci Pozořice byl velmi kolísavý, jak lze vidět 

z tabulky. Tento fakt je ovlivněn tím, ţe v letech, kdy došlo k danému nárůstu, obec 

realizovala různé potřebné akce, o kterých jsem jiţ psala v předešlých kapitolách. 

Jednalo se především o zateplení mateřské a základní školy a Dělnického domu v roce 

2013, dále pak roku 2015 probíhala v obci rozsáhlá stavební akce, kdy byla vybudována 

velká část nových komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a další.  

Investiční půjčené prostředky obec zaznamenala jen v roku 2015. 

3.5 SWOT analýza 

Na základě znalostí prostředí obce a z rozhovoru s osobami s odpovídajícím postavením 

jsem provedla SWOT analýzu, která slouţí k nalezení problémových oblastí a rizik, 

jsou v ní vymezeny silné stránky a příleţitosti. Podle Václavkové (2014) se jedná o 

základní prvek určující zaměření strategického plánu obce. Pomocí SWOT analýzy jsou 

definovány strategické cíle, priority, opatření a rozvojové aktivity. 
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Tabulka 20: SWOT analýza městyse Pozořice 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

STRENGTHS WEAKNESSES 

         existence řady spolků 

zabývajících se organizováním 

volnočasových aktivit občanů

         absence významného 

zaměstnavatele v obci

 

         prostor pro třídění odpadů     málo pracovních míst

 

         dostupnost zdravotní péče v obci          chátrající a neudrţované plochy 

v obci

 

         dostupnost mateřské školy, 

základní školy

         nedostatečné řešení bezpečnosti 

pohybu chodců na komunikacích

 

         z obce přímá autobusová linka   

 

do Brna  

 

         přítomnost rozvojové plochy pro 

další výstavbu

 

 

         kanalizace  

 

         poloha blízko Brna  

 

Příleţitosti Hrozby 

 

OPPORTUNITIES THREATS 

 

         budování nových komunikací, 

chodníků v obci

         omezené mnoţství pracovních 

příleţitostí, zejména pro absolventy 

škol

 

         budování nových parkovacích 

míst

         zadluţení obce 

 

         zlepšení nabídky sportovních a 

volnočasových vyuţití v obci

         vnější ekonomické vlivy 

(zdraţování, daňové reformy)

 

         větší zapojení obyvatel do 

veřejného ţivota

 

 

         angaţovanost místních 

podnikatelů na dalším rozvoji obce, 

spolupráce veřejného a soukromého 

sektoru

 

 

         příliv nových obyvatel 

3.6 Celkové zhodnocení hospodaření obce 

Městys Pozořice hospodařil za sledovaná období s přebytkem pouze v roce 2012. 

V ostatních letech skončil rozpočet obce jako schodkový. Od roku 2013 se schodek 

rozpočtu kaţdý rok zvyšoval. Toto velké prohlubování schodkového hospodaření obce 

je způsobeno tím, ţe obec v daných letech vynakládala vyšší částky za potřebné 
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stavební úpravy nejprve na mateřské a základní škole a následně budovala ve velké části 

obce nové komunikace. Celkové příjmy měly během celého sledovaného období 

rostoucí charakter v rámci kaţdého roku, ale co se týče porovnání příjmů mezi 

jednotlivými lety, jednalo se o kolísavý vývoj. Celkové výdaje se nejprve během roku 

2012 sníţily a následující tři roky se vţdy během daného roku zvyšovaly. Rovněţ vývoj 

výdajů mezi jednotlivými lety měl kolísavý trend. 

V rámci celkových příjmů obce dosahovaly nejvyšších hodnot příjmy daňové, které 

představují pro městys Pozořice významnou příjmovou sloţku. Daňové příjmy byly 

tvořeny z největší části sdílenými daněmi. Pro obec jsou také velmi důleţité přijaté 

transfery, které obci zabezpečují realizování stěţejních akcí. Zbylé sloţky celkových 

příjmů obce zastupují nedaňové a kapitálové příjmy, jeţ je doplňují z menší části. Za 

sledované období příjmy dosáhly nejvyšších hodnot v roce 2013. 

Celkové výdaje byly z největší části zastoupeny v roce 2012 a 2014 běţnými výdaji, 

které představují dosti předvídatelné a opakující se výdajové poloţky. Tyto výdaje se 

skládaly především z platů, neinvestičních nákupů a neinvestičních transferů 

veřejnoprávním subjektům. V letech 2013 a 2015 byly výdaje tvořeny z větší části 

z kapitálových výdajů, poněvadţ v těchto letech probíhaly v obci nákladné stavební 

práce. Nejvyšší výdaje měla obec v roce 2013. 

Na základě zjištěných informací lze konstatovat, ţe obci se delší časové období nedaří 

hospodařit s přebytkem nebo alespoň s vyrovnanými příjmy a výdaji. Obci se podařilo 

pouze jednou za sledované období dosáhnout přebytkového hospodaření, avšak 

následující léta rozpočet vţdy skončil schodkem, jenţ kaţdým rokem rostl. Tato 

skutečnost je ale dána velkými obecními investicemi, ze kterých budou mít občané 

dlouhodobý uţitek. 
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4 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ HOSPODAŘENÍ OBCE 

Tato kapitola se zabývá konkrétními návrhy, které by měly přispět ke zlepšení 

hospodaření městyse Pozořice. 

Povinností obce je starat se o zachování a následný rozvoj obecního majetku. Proto 

v poslední době nejen v městysi Pozořice narůstá snaha o modernizaci obecní 

infrastruktury. V Pozořicích jsou na období 2016/2017 plánované následující investice: 

 odvlhčení objektů v majetku městyse – v Dělnickém domu a zdravotním 

středisku s odhadovanými náklady 350 000 Kč, 

 autobusová zastávka – instalace autobusové zastávky u zdravotního střediska 

s odhadovanými náklady 100 000 Kč, 

 rekonstrukce centra městyse a dalších tras v obci, včetně rekonstrukce 

dešťové kanalizace – probíhá výběrové řízení pro výběr zhotovitele. 

Odhadované náklady ve výši 12 000 000 Kč, 

 dokončení prostranství před zdravotním střediskem – také probíhá výběrové 

řízení pro výběr zhotovitele. Odhadované náklady 3 000 000 Kč, 

 dostavba budovy základní a mateřské školy – podána ţádost o dotaci. 

Odhadované náklady 35 000 000 Kč (Pozořický zpravodaj). 

Městys tedy čeká plno nákladných investicí, které můţe zainvestovat z velké části 

pomocí obdrţených dotací, ale není jisté, ţe se mu je podaří získat, a je tu také 

skutečnost, ţe i kdyţ dotace obdrţí, tak nepokryjí celkové náklady. Rovněţ je obcí 

čerpán úvěr ve výši 20 miliónů Kč, jenţ bude splácen od roku 2017 a je tedy nutné 

s danou informací do budoucnosti počítat a mít připravené volné finanční prostředky, 

aby obec byla schopna dostát svým závazkům. Z těchto důvodů jsou v následujících 

podkapitolách popsána moţná opatření, která by obci přinesla další finanční zdroje 

k budoucímu vyuţití. 

4.1 Navýšení daně z nemovitých věcí 

Příjmy ze svěřených daní plynou obci v plné výši a obec má rovněţ větší svobodu pro 

ovlivňování jejich výše. Obce se v této oblasti řídí zákonem č. 338/1992 Sb., zákonem o 
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dani z nemovitých věcí. Tento zákon udává koeficient pro výpočet daně, který se odvíjí 

podle počtu obyvatel v obci (Zákon č. 338/1992 Sb.). Jednotlivé koeficienty jsou 

zachyceny v tabulce 21. 

Tabulka 21: Koeficienty daně z nemovitých věcí dle počtu obyvatel 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle zákona č. 338/1992 Sb.) 

Počet obyvatel v obci Koeficient 

Do 1 000 obyvatel 1,0 

Nad 1 000 obyvatel a do 6 000 obyvatel 1,4 

Nad 6 000 obyvatel a do 10 000 obyvatel 1,6 

Nad 10 000 obyvatel a do 25 000 obyvatel 2,0 

Nad 25 000 obyvatel a do 50 000 obyvatel 2,5 

V obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních 

městech a ve Františkových Lázních, 

Luhačovicích, Mariánských Lázních a 

Poděbradech 

3,5 

Praha  4,5 

Obec můţe příslušný koeficient zvýšit obecně závaznou vyhláškou o jednu kategorii. 

Ale má i moţnost stejným postupem sníţit koeficient o jednu aţ tři kategorie. Dále má 

obec moţnost pomocí obecně závazné vyhlášky stanovit místní koeficient pro všechny 

nemovitosti, jeţ se nacházejí na celém jejím území. Místní koeficient můţe dosahovat 

hodnot 2, 3, 4 nebo 5 a danou hodnotou se následně vynásobí daň za pozemky, stavby a 

jednotky. Avšak místní koeficient nesmí být pouţit pro pozemky orné půdy, chmelnic, 

vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých lesních porostů (Zákon č. 338/1992 Sb.). 

V roce 2015 ţilo v městysi Pozořice 2230 obyvatel, náleţí mu tedy koeficient 1,4. Je 

zde moţnost podle zákona o dani z nemovitých věcí tento koeficient navýšit na hodnotu 

1,6. Obec této moţnosti zatím nevyuţila. V tabulce 22 je zachycen přínos v případě 

zvýšení koeficientu z 1,4 na 1,6. 

Tabulka 22: Přínos z daně z nemovitosti po změně koeficientu (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Koeficient 1,4 Koeficient 1,6 Přínos 

2015 1 078 742 1 232 848 154 106 
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V tabulce 23 je dále vypočteno, jaký by byl přínos do obecního rozpočtu při zavedení 

místního koeficientu. Jsou zde porovnávány přínosy při koeficientu 1,4 i 1,6 a rovněţ 

při místních koeficientech 2, 3, 4 a 5. 

Tabulka 23: Přínos daně z nemovitosti při zavedení místního koeficientu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

Místní koeficient Koeficient 1,4 Přínos Koeficient 1,6 Přínos 

2 2 157 484 1 078 742 2 465 696 1 232 848 

3 3 236 226 2 157 484 3 698 544 2 465 696 

4 4 314 968 3 236 226 4 931 392 3 698 544 

5 5 393 710 4 314 968 6 164 240 4 931 392 

 

Srovnáním údajů v tabulkách 22 a 23 lze dojít k závěru, ţe pro obec by zavedení 

místního koeficientu bylo efektivnější, neţ je tomu u koeficientu dle počtu obyvatel. 

Přínos u místního koeficientu je v řádech milionu Kč, kdeţto u zvýšení koeficientu z 1,4 

na 1,6 se jedná o přínos ve výši 154 106 Kč.  

Výpočtem jsem zjistila, ţe při stávajícím koeficientu v obci 1,4, připadá daňová 

povinnost na jednoho obyvatele průměrně ve výši 484 Kč za rok. Změnou koeficientu 

na 1,6 by se tato daňová povinnost zvýšila na 553 Kč za rok na jednoho obyvatele. 

Pokud by městys zvolil variantu ponechání koeficientu 1,4 a zavedl by místní koeficient 

s hodnotou 2, daňové zatíţení na jednoho občana by činilo průměrně 968 Kč za rok. Při 

zvýšení koeficientu na 1,6 a současně zavedení místního koeficientu s hodnotou 2 by 

daňové zatíţení na jednoho občana vzrostlo na 1 106 Kč ročně.  

Podle zjištěným moţných přínosů v jednotlivých případech, zaznamenaných 

v tabulkách 22 a 23, bych určitě obci doporučila vydání obecně závazné vyhlášky, 

pomocí které by se v obci zvýšil koeficient z 1,4 na 1,6. V tomto případě by se daňové 

zatíţení na jednoho obyvatele v obci zvýšilo v průměru pouze o 69 Kč za rok, coţ si 

myslím, ţe není nijak závratné navýšení a obci by daný krok přinesl určité finanční 

prostředky, které by se daly efektivně vyuţít. Při úvahách ohledně zavedení místního 

koeficientu v obci by se muselo postupovat určitě mnohem opatrněji s ohledem na to, ţe 

jeho zavedení by přineslo pro obyvatele vyšší skok v daňovém zatíţení připadajícím 

průměrně na jednoho obyvatele ročně. Ale podle mého názoru by zde určitý prostor pro 

změny po důkladném prodiskutování a promyšlení byl, a to konkrétně ve variantě 

ponechání koeficientu 1,4 a zavedení místního koeficientu ve výši 2. Daná varianta by 
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pro obec znamenala přínos přes jeden milion Kč ročně, coţ by v její momentální situaci 

nebyla vůbec zanedbatelná částka. Rovněţ jsem si vyhledala na internetových stránkách 

okolních obcí jejich obecně závazné vyhlášky týkající se místních koeficientů. Pro 

porovnání jsem vybrala obec Sivice s počtem obyvatel k 1. 1. 2016 ve výši 1059 

obyvatel, která má zavedený místní koeficient, a to dokonce ve výši 3. Dále pak obec 

Tvaroţná, ve které ţilo k 1. 1. 2016 1281 obyvatel, obec má zavedený místní koeficient 

ve výši 2. A jako poslední zmíním obec Mokrou-Horákov, jenţ má podobný počet 

obyvatel k 1. 1. 2016, a to 2 772 obyvatel. V této obci je stanoven místní koeficient ve 

výši 2. Uvedené první dvě obce tedy mají zavedeny místní koeficienty i přes značně 

menší počet obyvatel, neţ má městys Pozořice, jenţ k 1. 1. 2016 činil 2255 obyvatel.  

Pokud by se městys Pozořice rozhodl pro zavedení místního koeficientu s hodnotou 2, 

plynul by mu příjem z této daně ve výši 2 157 484 Kč a jednalo by se tedy o přínos 

oproti stávajícímu stavu ve výši 1 078 742 Kč. Vypočtený přínos by obci přinesl jistější 

vyhlídky pro budoucí splátky čerpaného úvěru, jenţ městys začne splácet v roce 2017. 

4.2 Zvýšení nájemného nebytových prostor v obci 

Dalším návrhem, kterým by bylo moţné navýšit příjmy obecního rozpočtu, je změna 

cen za pronájem nebytových prostor ve vlastnictví obce. Městys Pozořice pronajímá 

následující nebytové prostory:  

 prostory obecního úřadu České poště, 

 prostory Dělnického domu, které jsou vyuţity pro provoz Hospůdky na Dělňáku, 

 prostory pro prodejnu hospodářských potřeb, 

 budovu zdravotního střediska, 

 prostory domu č. 247 pro provoz činností drobných podnikatelů, 

 půdní prostory pro moţnost umístění stoţárů od společnosti O2 Czech Republic 

a.s. (interní materiály). 
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Dále se budu podrobněji věnovat moţnostem provedení změn nájemného v prostorách 

restaurace v Dělnickém domě a budovy Zdravotního střediska Pozořice. 

Nejprve bych se ráda zabývala porovnáním sazby nájemného pro prodejnu 

hospodářských potřeb a pro restauraci v Dělnickém domě. 

Tabulka 24: Porovnání sazeb nájemného 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse) 

Provozovna 
Cena za 

m
2
/měsíc (v Kč) 

Celkové 

m
2
 

Cena za m
2
/rok 

(v Kč) 

Celkový 

příjem/rok          

(v Kč) 

Restaurace 44,59 157 535,08 84 007,56 

Hospodářské 

potřeby 
66,67 180 800 144 000 

Z tabulky lze vyčíst, ţe výměra obou pronajímaných nebytových prostor je velmi 

podobná, ale jednotlivé sazby za m
2 

jsou jiţ dosti rozdílné. Podle mého názoru daný 

poměr těchto dvou sazeb není zcela spravedlivý, a to z důvodu, ţe zmiňovaná restaurace 

se nachází v budově Dělnického domu, kde se během roku koná velký počet kulturních 

akcí, hosté mají rovněţ moţnost posezení na terase, která se nachází u dětského hřiště a 

tudíţ je zde větší potenciál pro vyšší návštěvnost a tím také vyšší zisk, neţ je tomu u 

prodejny hospodářských potřeb. Lze i konstatovat, ţe obecně více lidí a častěji 

navštěvuje restaurace a podobná zařízení oproti malému obchodu s hospodářskými 

potřebami na vesnici. Proto navrhuji změnu sazby nájemného pro provozovnu zmíněné 

restaurace, a to konkrétně z ceny 44,59 Kč za m
2
/měsíc na částku 64 Kč za m

2
/měsíc. 

Přínos této změny zachycuje tabulka 25 níţe. 

Městys Pozořice má se všemi nájemci uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou. 

Tabulka 25: Přínos nové sazby nájemného v restauraci 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Původní sazba 

za m
2
 

Navrhovaná 

sazba za m
2
 

Původní 

nájemné za rok 

Navrhované 

nájemné za rok 
Přínos 

44,59 64 84 007,56 120 576 36 568,44 

Při případném zvýšení nájemného pro zmíněné restaurační zařízení by se příjem pro 

městys z nájmu tohoto nebytového prostoru zvýšil ročně o 36 568,44 Kč. Tato částka 

není nijak zvláště vysoká, ale určitě můţe být efektivně pouţita pro zkvalitňování plnění 
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potřeb občanů v městysi. Ať jiţ pro nahodilé výdaje či na část plnění plánovaných 

investic.  

Dále budu prezentovat konkrétní moţnost navýšení nájemného pro lékaře, kteří 

vyuţívají nebytových prostorů k výkonu svých sluţeb v budově místního zdravotního 

střediska. Za účelem vhodného a trhu odpovídajícího stanovení sazby nájmu jsem 

vyuţila moţnosti tuto problematiku zkonzultovat s panem Ing. Františkem Balabánem, 

který dříve provozoval vlastní pobočku realitní kanceláře a v současnosti působí ve 

společnosti zabývající se finančním poradenstvím, která se v rámci svého portfolia 

nabízených sluţeb zaměřuje rovněţ na činnosti ohledně nemovitostí.  

Budova zdravotního střediska v městysi Pozořice se nachází v samotném středu obce, 

tedy na náměstí. Jedná se o zrekonstruovanou, dvoupatrovou budovu, kde se nachází 

celkem devět ordinací lékařů. 

 

Obrázek 2: Zdravotní středisko Pozořice 

(Zdroj: www.pozorice.cz/fotogalerie) 

 Městys stanovil jednotnou sazbu nájemného pro všechny lékaře bez ohledu na výměru, 

vybavenost a další skutečnosti. Konkrétně výše nájemného za prostory ordinací je 

určena cenou 473 Kč/m
2
/rok a za společné prostory (tzn. chodby, šatny, sociální 
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zařízení a další) cenou 178 Kč/m
2
/rok. Kaţdý rok se tato sazba nájemného navyšuje 

pouze o částku, která má zohlednit vliv inflace. Pomocí následující tabulky jsem 

přiřadila jednotlivým místnostem příslušející výměry a celkové roční platby. 

Tabulka 26: Stávající roční nájemné pro lékaře ve zdravotním středisku  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

Místnost 
Výměra 

(m
2
) 

Platba za rok 

(Kč) 

Ordinace 1 56,4 26 677,2 

Ordinace 2 47,85 22 633,0 

Ordinace 3 61,4 29 042,2 

Ordinace 4 65,4 11 641,2 

Ordinace 5 49,7 23 508,1 

Ordinace 6 35,5 16 791,5 

Ordinace 7 47,4 22 420,2 

Ordinace 8 40,4 19 109,2 

Ordinace 9 23,7 11 210,1 

Společné prostory 

dohromady 
228,1 40 601,8 

Celkem 655,85 223 634,5 

Tabulka 26 udává, ţe při současných podmínkách obci dohromady za pronájem 

ordinací plynou příjmy ve výši 223 634,5 Kč za rok. Banálním výpočtem lze zjistit, ţe 

lékař, který ordinuje v největší ordinaci, tedy v ordinaci 3, zaplatí měsíčně 2 420 Kč 

(plus nájemné za společné prostory ve výši 375,9 Kč). Podle mého názoru není tato 

částka nijak markantně vysoká, kdyţ zhodnotím, ţe se jedná o značně velkou a 

zrekonstruovanou budovu, jeţ leţí ve spádové obci pro obyvatele okolních obcí. Tudíţ 

zde vidím příleţitosti pro změny, které by vedly k navýšení příjmů obecního rozpočtu. 

Pro zvolení adekvátní ceny nájemného za tyto nebytové prostory jsem konzultovala 

současnou situaci s panem Ing. Balabánem, který ji zhodnotil v porovnání s trţní situací 

v nejbliţším okolí městyse Pozořice. Dle jeho zjištění konstatoval, ţe ceny určené obcí 

jsou velice nízké za trţní cenou, avšak si uvědomuje, ţe obec si nemůţe dovolit stanovit 

cenu odpovídající aktuální trţní hodnotě, neboť by zřejmě nebyla akceptována lékaři, 

coţ není v zájmu ani jedné strany. Proto mi tedy doporučil cenu, která se stále pohybuje 

pod trţní hodnotou, ale je vyšší neţ cena stanovená obcí. Konkrétně by nová částka za 
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pronájem ordinace činila 1 200 Kč/m
2
/rok a za pronájem společných prostor 600 

Kč/m
2
/rok.  

Tabulka 27 znázorňuje změnu příjmů z pronájmu Zdravotního střediska Pozořice pro 

městys za rok při navýšení nájemného v ceně, jak bylo popsáno výše. 

Tabulka 27: Přínos navýšení nájemného 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Pozořice) 

Místnost 
Výměra 

(m
2
) 

Současná situace Navrhovaná změna  Přínos 

(Kč) Platba za rok 

(Kč) 
Platba za rok (Kč) 

Ordinace 1 56,4 26 677,2 67 680 41 002,8 

Ordinace 2 47,85 22 633,0 57 420 34 787,0 

Ordinace 3 61,4 29 042,2 73 680 44 637,8 

Ordinace 4 65,4 11 641,2 78 480 66 838,8 

Ordinace 5 49,7 23 508,1 59 640 36 131,9 

Ordinace 6 35,5 16 791,5 42 600 25 808,5 

Ordinace 7 47,4 22 420,2 56 880 34 459,8 

Ordinace 8 40,4 19 109,2 48 480 29 370,8 

Ordinace 9 23,7 11 210,1 28 440 17 229,9 

Společné prostory 

dohromady 
228,1 40 601,8 136 860 96 258,2 

Celkem 655,85 223 634,5 650 160 426 525,5 

V tabulce lze vidět celkový přínos za všechny ordinace a společné prostory v budově 

zdravotního střediska. Zmíněny celkový přínos po změně činí 426 525,5 Kč. 

V současnosti můţe obec za pronájem těchto nebytových prostor počítat za rok 

s částkou 223 634,5 Kč, po případné změně by se uvedená částka navýšila na 650 160 

Kč. Jednalo by se sice o nárůst částky o 34,4 %, ale je nutné připomenout, ţe pořád by 

se výše nájemného pohybovala výrazně pod cenou obvyklou na trhu. A rovněţ by se 

dalo argumentovat skutečností, ţe pronajímaná budova a prostory v ní jsou na vysoké 

úrovni, poněvadţ se jedná o zrekonstruovanou a rozsáhlou budovu s velkými prostory a 

také městys disponuje výbornou občanskou vybaveností. 

Částka ve výši 426 525,5 Kč určitě není zanedbatelnou a zajisté by představovala pro 

městys nemalou finanční pomoc při krytí nákladů spojených s rozvojem obecních 

sluţeb pro občany. 
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4.3 Zvýšení místního poplatku za psy 

Obce mohou rovněţ své příjmy navyšovat pomocí úprav a zavedením místních 

poplatků. Městys Pozořice má zavedený poplatek za uţívání veřejných prostor, poplatek 

za provoz systému svozu komunálního odpadu a poplatek ze psů. Při rozhodování, u 

kterého místního poplatku by přicházela v úvahu adekvátní změna, jsem vycházela 

z porovnávání místních poplatků v okolních obcích městyse Pozořice. Předmětem mé 

komparace byl poplatek ze psů a za komunální odpad.  

Tabulka 28: Poplatek ze psů a za komunální odpad ve vybraných obcích 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle obecně závazných vyhlášek obcí) 

Místní poplatek Obec Počet obyvatel Vybíraná čátka (Kč) 

Poplatek ze psů 

Pozořice 2255 150 a 225 

Tvaroţná 1281 150 

Viničné Šumice 1319 150 

Podolí 1426 200 

Mokrá-Horákov  2772 100 

Poplatek za komunální odpad 

Pozořice 2255 540 

Tvaroţná 1281 550 

Viničné Šumice 1319 500 

Podolí 1426 0 

Mokrá-Horákov  2772 0 

 

V první řadě se budu věnovat místnímu poplatku za komunální odpad. U obce Podolí u 

Brna a Mokré-Horákov lze z tabulky vidět, ţe daný poplatek vůbec zavedený nemají, 

poněvadţ občané v těchto obcích platí vyšší daň z nemovitých věcí a je jim to tedy 

kompenzováno zrušením povinnosti platby místního poplatku za komunální odpad. 

V městysi Pozořice je tento místní poplatek stanoven ve výši 540 Kč za rok, s tím, ţe 

jsou od něj osvobozeny děti do věku pěti let a občanům s věkem nad 70 let osaměle 

ţijícím je poskytována sleva ve výši 150 Kč. Dalšími sledovanými obcemi pro 

porovnání jsou obec Tvaroţná a obec Viničné Šumice. V první zmíněné je poplatek 

za komunální odpad stanoven v podobné výši, a to 550 Kč. Obec Viničné Šumice udává 

daný poplatek ve výši 500 Kč, ale od poplatku jsou osvobozeny děti jen do tří let věku. 

Lze shrnout, ţe městys Pozořice má v okolí jeden z nejvyšších poplatků v porovnání 

s okolními obcemi, a podle mého názoru by nebylo vhodné jej více navyšovat. 



68 

 

Dále se zaměřím na místní poplatek ze psů. Dle zákona o místních poplatcích je kaţdý 

majitel psa staršího tří měsíců povinen za něj odvádět poplatek obci, ve které má 

bydliště. V zákoně je rovněţ uvedeno, ţe maximální moţná vybíraná částka je 1 500 

Kč. U osob s invalidním, starobním, vdovským nebo vdoveckým důchodem, který pro 

ně představuje jejich jediný zdroj příjmů, se tato maximální částka sniţuje na 200 Kč. U 

kaţdého dalšího psa můţe obec horní hranici sazby zvýšit maximálně o 50 % (Zákon č. 

565/1990 Sb.). 

Z tabulky 28 je patrné, ţe nejniţší zmíněný poplatek je vybírán v obci Mokrá-Horákov, 

kde činí sazba za jednoho psa v domácnosti 100 Kč a za kaţdého dalšího 150 Kč. Tato 

sazba se ale týká jen psů v rodinných domech. Pokud občané chovají psy ve 

vícepodlaţních domech na sídlištích, zaplatí za jednoho psa částku 500 Kč a za kaţdého 

dalšího 700 Kč. Oproti tomu lze v tabulce najít nejvyšší sazbu v rámci sledovaných 

lokalit, a to v obci Podolí u Brna, kde tento poplatek činí 200 Kč za kaţdého psa. 

V ostatních pozorovaných obcích se jedná o částku 150 Kč s tím, ţe v městysi Pozořice 

je tento poplatek navýšen na 225 Kč v případě chovu více neţ jednoho psa. 
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Tabulka 29:Příjem z poplatků ze psů v závislosti na sazbě 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Sazba poplatku (Kč) Příjem (Kč) Přínos (Kč) 

150,00 50 969 0 

200,00 68 000,00 17 031,00 

250,00 85 000,00 34 031,00 

300,00 102 000,00 51 031,00 

400,00 136 000,00 85 031,00 

500,00 170 000,00 119 031,00 

600,00 204 000,00 153 031,00 

700,00 238 000,00 187 031,00 

800,00 272 000,00 221 031,00 

900,00 306 000,00 255 031,00 

1 000,00 340 000,00 289 031,00 

1 100,00 374 000,00 323 031,00 

1 200,00 408 000,00 357 031,00 

1 300,00 442 000,00 391 031,00 

1 400,00 442 000,00 391 031,00 

1 500,00 510 000,00 459 031,00 

V tabulce 29 je znázorněn moţný přínos při navýšení místního poplatku ze psů. 

Vzhledem k daným sazbám v porovnávaných obcích bych zváţila moţnost zavedení 

jednotné sazby místního poplatku ze psů v městysi Pozořice, coţ znamená, ţe bych 

nerozlišovala, jaký počet psů je chován v jednotlivých domácnostech občanů městyse, a 

za kaţdého psa v obci bych pomocí obecně závazné vyhlášky stanovila místní poplatek 

ve výši 250 Kč. Navrhované navýšení by znamenalo změnu poplatku za jednoho psa 

v domácnosti + 100 Kč a za kaţdého dalšího psa v domácnosti + 25 Kč. Občané by sice 

museli platit větší částku, ale nemyslím si, ţe by se jednalo o markantní rozdíly. Pro 

obec by dané navýšení znamenalo přinos ve výši 34 031 Kč.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnotit hospodaření městyse Pozořice a 

následně nalézt a formulovat opatření, jeţ by vedla k zlepšení jeho hospodaření. Coţ 

jsem provedla na základě výsledků analýzy příjmů a výdajů obecního rozpočtu. 

Informace jsem čerpala ze závěrečných účtů městyse. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí, a to na teoretickou, analytickou a poslední 

část, která pokládá návrhy na zlepšení hospodaření městyse Pozořice. 

V první, teoretické části, jsou vymezeny základní pojmy z oblasti státní správy v České 

republice, jedná se především o pojem obec, působnost obce a orgány obce. Dále se 

věnuje hospodaření obce a jejímu rozpočtu a s tím souvisejícím příjmům a výdajům 

obecního rozpočtu. 

Ve druhé části je charakterizován městys Pozořice, jeho historie, vybavenost a je zde 

přiblíţeno jeho obyvatelstvo. Následně je provedena analýza příjmů a výdajů v letech 

2012 aţ 2015. Nejprve se věnuji změnám příjmů a výdajů v rámci rozpočtu během 

jednotlivých let a rovněţ vysvětluji příčiny těchto změn. Poté rozebírám vývoj příjmů a 

výdajů rozpočtu obce během sledovaného období. Dále se zabývám strukturou příjmů i 

výdajů obecního rozpočtu. Nakonec jsem provedla SWOT analýzu obce, ve které jsou 

uvedeny silné a slabé stránky obce, její příleţitosti a hrozby. Vše je shrnuto 

v závěrečném zhodnocení celkového hospodaření obce v rámci analyzovaného období. 

Třetí část se zabývá návrhy na zlepšení hospodaření městyse Pozořice. Konkrétně se 

jedná o tři návrhy, jeţ slouţí k navýšení příjmů obce. První návrh je zaměřen na zvýšení 

daně z nemovitých věcí, druhý se týká opatření v oblasti pronájmu nebytových prostor, 

tedy zvýšení nájemného, a třetí pojednává o moţnostech zvýšení místního poplatku ze 

psů. 
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