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ABSTRAKT 

 
Předložená diplomová práce Management zadluženosti vybraného města se věnuje 

zhodnocení hospodaření a zadluženosti statutárního města Zlín ve sledovaných letech 

2012 - 2016. První část práce je věnována teoretickým východiskům a pojmům, které  

se vztahují k této oblasti. Následně je charakterizováno statutární město Zlín, provedena 

analýza hospodaření, zadluženosti a zhodnocen současný stav města. V závěru práce 

jsou navržena možná opatření vedoucí k lepšímu řízení zadluženosti. 

 

ABSTRACT 

The presented diploma thesis called Management of Debt of a Selected City deals with 

the evaluation of the management and indebtedness of the statutory city of Zlín in years 

2012-2016. The first part focuses on the theoretical principles and concepts which relate 

to this area. Subsequently, the work characterizes the statutory city of Zlín and analyses 

the economy, the indebtedness and the current situation of the city. At the end of this 

thesis there are proposed the possible measures leading to better debt management. 
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ÚVOD 

Územní samosprávné celky by měly přistupovat ke svému hospodaření zodpovědně, 

protože hospodaří s veřejnými prostředky. Územní samosprávné celky nehospodaří  

za účelem dosažení zisku. Jejich hlavními prioritami je kvalitní poskytování veřejných 

služeb svým občanům, zabezpečení finanční stability územního samosprávného celku 

apod. Hospodaření územních samosprávných celků je obsaženo v zákoně  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a základní právní 

úprava územních samosprávných celků je uvedena v Ústavě České republiky a v zákoně 

č. 128/200 Sb., o obcích. 

 

V současné době se stále více potýkáme s tematikou dluh a zadluženost územních 

samosprávných celků. Nejedná se pouze o pojmy, ale o reálné skutečnosti, které přináší 

řadu negativních jevů. Při vysoké zadluženosti může dojít z pohledu samostatné 

působnosti k pozastavení nebo omezení veřejných služeb, které obec poskytuje. Může 

dojít také k omezení úkolů v rámci přenesené působnosti. Obce mají sice na celkovém 

veřejném dluhu malý podíl, ale v současné době se se zadlužeností potýká více  

než polovina obcí v České republice. Z tohoto pohledu je téma zadluženost obcí 

aktuální především pro jednotlivé obce, které mají problémy se zadlužeností. 

 

Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření a zadluženosti statutárního města 

Zlín ve sledovaných letech 2012 – 2016. Práce se skládá ze tří částí, a to z teoretické, 

praktické a návrhové části. První část diplomové práce zaměřuje pozornost na teoretické 

poznatky, které byly získány studiem odborné literatury a internetových článků. Úvod 

této části se věnuje veřejné správě a její reformě. Je zde charakterizován územní 

samosprávný celek, jeho působnost, orgány apod. Další kapitoly podrobněji rozebírají 

obsah rozpočtu, rozpočtovou skladbu a rozpočtový proces. Prostor je také věnován 

zadluženosti obcí, struktuře dluhu, regulaci zadluženosti a preventivnímu opatření. 

Závěrem jsou uvedeny alternativní ukazatele zadluženosti a Zákon o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti.  
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Na teoretická východiska navazuje analytická část, která v úvodu charakterizuje 

statutární město Zlín. V dalších kapitolách je provedena analýza a zhodnocení 

hospodaření statutárního města Zlín. Je zde podrobně prováděn rozbor jednotlivých 

položek skutečných příjmů a výdajů za období 2012 – 2016. Dále je zde provedena 

analýza zadluženosti a likvidity pomocí vhodných ukazatelů. V závěru analytické části 

jsou shrnuty dosažené poznatky a výsledky.  

 

Závěrečná kapitola diplomové práce se zabývá návrhy takových opatření, která vedou 

k lepšímu řízení zadluženosti tohoto města. 

 

Pro zpracování diplomové práce byly využity zdroje volené v souvislosti s daným 

tématem. Byla využívána odborná literatura a internetové zdroje. Analýza skutečných 

příjmů, výdajů a zadluženosti statutárního města Zlín vychází převážně ze schválených 

rozpočtů a závěrečných účtů města. Další užitečné podklady byly čerpány z oficiálních 

stránek města, z monitoru státní pokladny a v neposlední řadě z osobní komunikace  

od zaměstnankyň statutárního města Zlín.   
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem předložené diplomové práce je na základě provedené analýzy 

hospodaření a zadluženosti navrhnout doporučení, která by měla vést k efektivnějšímu 

řízení zadluženosti statutárního města Zlín.  

 

Aby bylo dosaženo hlavního cíle, jsou zapotřebí i dílčí cíle, kterými jsou: 

• rešerše souvisejících zdrojů a literatury,  

• analýza skutečných příjmů a výdajů, 

• podrobný rozbor jednotlivých položek příjmů a výdajů, 

• rozbor jednotlivých úvěrů, 

• analýza zadluženosti prostřednictvím vhodných ukazatelů, 

• zhodnocení hospodaření a zadluženosti na základě provedené analýzy. 

 

Při zpracování práce bylo využito několik metod, kterými jsou zejména deskripce, 

analýza, komparace, indukce, dedukce a syntéza.  

 

Metoda deskripce je použita zejména při definování pojmů v teoretické části.  

Při rozboru položek skutečných příjmů, výdajů a při zhodnocení zadluženosti je použita 

metoda analýzy. Informace potřebné pro analýzu jsou obsaženy v závěrečných účtech 

statutárního města Zlín a jsou sledovány v období 2012 - 2016. Aby byla odhalena 

struktura uvedených položek, bylo nutné provést jejich podrobný rozbor. Analýza 

zadluženosti byla provedena prostřednictvím vybraných ukazatelů zadluženosti.  

 

Dosažené výsledky města jsou interpretovány a je použito metody komparace  

v jednotlivých letech. Následně jsou data shrnuta pomocí metody syntézy a je poskytnut 

pohled na hospodaření a zadluženost sledovaného subjektu. S metodou indukce dochází 

k tvorbě obecných závěrů, pomocí metody dedukce lze vyvodit konkrétní závěry. Poté 

dochází prostřednictvím aplikovaných metod k formulování návrhů.  
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1 HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ZADLUŽENOST V TEORII 

Teoretická část bakalářské práce vychází z odborné literatury, internetových zdrojů  

a zákonů. Z počátku je zde vymezena veřejná správa. Poté jsou blíže charakterizovány 

územní samosprávné celky a popsáno jejich hospodaření, rozpočtový proces a struktura 

rozpočtu. Další kapitola se věnuje zadluženosti obcí. 

1.1 Veřejná správa 

Veřejná správa je proces, kdy dochází ke spravování (řízení) veřejných záležitostí  

ve veřejném zájmu. Subjekty realizující veřejnou správu ji vykonávají jako zákonem 

uloženou povinnost, která je stanovena jejich postavením jako veřejnosprávních 

subjektů. Veřejná správa se tak odlišuje od privátní správy z hlediska teleologického, 

organizačního, funkčního a mocenského [1].  

 

Podle Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 - 2020  

je očividné, že veřejná správa ČR je v porovnání se sektorem privátním na nižší úrovni 

výkonnosti. Problémem je, že v současnosti není k dispozici přehled činností 

vykonávající veřejnou správou. Výkonnost veřejné správy je zřetelně ovlivněna její 

silnou roztříštěností. V České republice se v současné době vyskytuje více  

než 6 000 obcí. Zásadními problémovými skupinami dle dokumentu Efektivní veřejná 

správa a přátelské veřejné služby jsou: 

• finance (zvažování představitelů samospráv zásadních škrtů),  

• lidské zdroje (motivování, vzdělávání a rozvoj úředníků),  

• a modernizace (specifické služby) [2]. 

 

Veřejná správa jako systém je vymezována jako státní správa a samospráva (zájmová  

a územní samospráva). Samospráva a státní správa se jako systémy prolínají a doplňují 

(nenachází se zde princip nadřízenosti a podřízenosti), nejedná se o systémy oddělené. 

Dle současné moderní koncepce působí tyto dva systémy vedle sebe, přičemž bývá 

zdůrazňováno základní právo na samosprávu, které je zaručeno Ústavou a dalšími 

předpisy upřesňující působnost samosprávy [2]. 
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Územní samospráva z hlediska své kapacity představuje největší část systému veřejné 

správy v ČR. V současnosti její organizace představuje jeden z nejzávaznějších limitů 

efektivnosti veřejné správy [3].  

1.2 Reforma veřejné správy v ČR 

Reforma veřejné správy v ČR se člení do jednotlivých fází. Podstatou reformy veřejné 

správy bylo zvýšení kvality výkonu veřejné správy, její informatizace a modernizace, 

zvýšení profesionality úředníků aj. [4].  

 

V první fázi reformy veřejné správy došlo ke změnám v oblasti územní státní správy  

a samosprávy a byla ukončena činnost národních výborů. Od roku 1990 byla všechna 

opatření a změny směřovány v této oblasti k oddělení výkonu státní správy  

a samosprávy a základní územní správní jednotkou se stala obec [5]. 

 

Zásadní záležitostí této první fáze bylo naplnění Ústavy České republiky vznikem 

vyšších územních samosprávných celků - krajů. Jejich vytvoření bylo svěřeno 

samostatnému ústavnímu zákonu. Tento zákon byl přijat v roce 1997, jako ústavní 

zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně 

ústavního zákona České národní rady č 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších 

předpisů, s účinností od 1. 1. 2000 a vytvořil 14 vyšších územních samosprávných celků 

– 13 krajů a hlavní město Prahu a zároveň s nimi se zřídily krajské úřady [4]. 

 

V roce 2000 byly přijaty potřebné legislativní předpisy a nové zákony. Zejména  

se jednalo o zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích a zákon  

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Dále celá řada dalších zákonů o majetku, 

volbách a doprovodných podzákonných předpisů. Následoval také kompetenční zákon 

č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem  

o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě 

Praze. Uvedený předpis znovelizoval 56 zákonů, věcně se to týkalo přesunů kompetencí 

ze státu na kraje apod. Přínos této fáze byl v tom, že se zpřehlednila struktura veřejné 

správy a zrušilo několik specifických správních obvodů. Došlo tedy k částečnému 
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zjednodušení systému, ale jen dočasně. Dne 1. 1. 2001 nabyl balík zákonů účinnost  

a první fáze reformy byla ukončena [5]. 

 

Následující druhá fáze reformy veřejné správy byla spojována se zrušením okresních 

úřadů k 31. 12. 2002 a působnost byla přenesena na obce s rozšířenou působností. Došlo 

také na úrovni místní a regionální k posílení demokracie a samosprávy [7]. 

 

Úkolem třetí fáze reformy, která doposud stále probíhá, je směřování ke zkvalitnění 

výkonu veřejné správy orgány územní samosprávy a k dokončování reformních 

opatření také na úrovni orgánů centrální správy. V rámci třetí fáze reformy je pozornost 

věnována hlavně na obsahovou stránku reformy veřejné správy související s otázkami 

účinnosti správy, správní kultury, etiky, informatizace, modernizace apod. [4]. 

1.3 Územní samosprávné celky 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, které vytváří 

územní celek vymezení hranicí obce. Obec je také veřejnoprávní korporace s vlastním 

majetkem. Vystupuje vlastním jménem a v právních záležitostech a ve smluvních 

vztazích má autonomii [8].  

 

Obec je samostatným ekonomickým subjektem, má právní subjektivitu. Zabezpečuje 

veřejné statky (veřejné služby) pro své obyvatele. Obec se stará o všestranný sociálně-

ekonomický rozvoj svého území a o potřeby občanů, které jsou ve veřejném zájmu. 

Občané se účastní na řízení obce přímo v místním referendu, ale rozhodující forma 

účasti je však nepřímá pomocí volených zastupitelů v zastupitelstvu obce. Měli  

by vyhodnocovat názory a připomínky občanů [9].  

 

Obec může zřizovat a zakládat organizační složky a příspěvkové organizace, obecně 

prospěšné společnosti, nadační fondy, nadace a podnikatelské subjekty (obchodní 

společnosti. Mohou také zřizovat dobrovolné svazky obcí k plnění vybraných  

a zákonem povolených činností, které souvisejí s jejich samostatnou působností [10]. 
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Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích člení obce do několika základních skupin: 

• obce, které nejsou městy, 

• města, která mají počet obyvatel minimálně 3000, 

• městys, který je významově a velikostně mezi obcemi a městy,  

• statutární města, například Zlín, Jihlava, Kladno, České Budějovice, Liberec, 

Olomouc, Plzeň aj., 

• hlavní město Praha, které se člení na městské části [9]. 

 

Obec opravňující užívat označení město a městys přede dnem 17. 5. 1954 je městem  

či městysem, pokud o to požádají předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR [9]. 

1.3.1 Působnost obce  

Obec provádí své záležitosti samostatně, tedy v samostatné působnosti. Orgány obce 

také vykonávají v zákonem stanovených případech státní správu, jedná se tedy o výkon 

přenesené působnosti. Výkon státní správy je delegován státem dle zákona na orgány 

územních samosprávných celků [11].  

 

Dle zákona o obcích č. 128/2000 se řadí do samostatné působnosti obce spravování 

záležitostí, které jsou v zájmu obce a občanů této obce. Pokud tedy nejsou zákonem 

svěřeny krajům, nebo se nejedná o výkon přenesené působnosti a záležitosti, které  

do samostatné působnosti obce předá zvláštní zákon. V rámci samostatné působnosti  

se obec stará o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů (bydlení, 

doprava, vzdělání, ochrana veřejného pořádku, sociální péče, zdraví aj.) [12]. 

 

Do samostatné působnosti se dle zákona č. 250/2000 Sb., o obcích obzvlášť řadí: 

• hospodaření obce, nabývání a zcizení majetku, poskytování a přijímání půjček, 

• vydávání komunálních dluhopisů, program rozvoje územního obvodu obce, 

• tvorba rozpočtu obce, závěrečný účet, přezkoumání hospodaření, 

• trvalé a dočasné peněžní fondy obce, organizační složky obce, 

• vydávání obecně závazných vyhlášek, místní referendum, 

• spolupráce s jinými obcemi, zřizování části obce, 
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• řešení návrhů, podnětů a připomínek zastupitelů obce a orgánů obce, 

• ukládání pokut za správní delikty v samostatné působnosti apod. [13]. 

 

Přenesená působnost je v rámci vykonávání státní správy. Tuto působnost vykonávají 

výkonné orgány obce a jsou podřízeny a kontrolovány v této činnosti orgány státní 

správy v České republice, v působnosti přenesené také krajským úřadem [14]. 

 

Obce při výkonu přenesené působnosti se řídí právním řádem, ale také usneseními vlády 

a směrnicemi ústředních správních řádů, vyjma při vydávání nařízení obce  

a při rozhodování o právech, kdy se řídí pouze právním řádem. Podmínkou závaznosti 

směrnic ústředních správních úřadů je uveřejnění ve Věstníku vlády pro orgány obcí.  

Je vydáván dle potřeb Ministerstvem vnitra. Výkon přenesené působnosti není pouze 

právem, ale i povinností územního celku. Tento výkon musí být náležitě zabezpečen, 

jelikož osoby mají právo na fungující veřejnou správu [13].  

1.3.2 Orgány obce 

Orgány obce jsou tvořeny zastupitelstvem obce, radou obce a starostou. Dalšími orgány 

obce jsou výbory, komise, obecní úřad a zvláštní orgán obce [15]. 

 

Tabulka 1: Počet členů zastupitelstva v závislosti na počtu obyvatel obce  

Počet obyvatel Počet členů zastupitelstva 

do 500 5 až 15 

501 až 3 000 7 až 15 

3 001 až 10 000 11 až 25 

10 001 až 50 000 15 až 35 

50 001 až 150 000 25 až 45 

nad 150 000 35 až 55 

Zdroj: Vlastní zpracování, [13] 

 

Zastupitelstvo v oblasti samosprávy obce vystupuje jako hlavní orgán nadřazený všem 

ostatním a je voleno na čtyři roky. Zastupitelstvu je vyhrazeno zákonem například 

vydávání obecně závazné vyhlášky obce, rozhodování o vyhlášení místního referenda, 

schvalování programu rozvoje obec, rozpočet a závěrečný účet obec apod. [16]. 
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Rada obce je výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti obce. Z této  

své činnosti se zodpovídá zastupitelstvu. V oblasti přenesené působnosti může rada 

rozhodovat výjimečně, pokud to stanoví zákon (např. vydání nařízení obce). Rada obce 

vykonává převážně činnosti jako příprava návrhů pro jednání zastupitelstva  

a zabezpečování plnění jím přijatých usnesení, zabezpečování hospodaření obce dle 

schváleného rozpočtu zastupitelstva, řešení vnitřních otázek organizace obce, aj. [16].  

 

Hlavním úkolem starosty je zastupování obce navenek. Starosta je volen 

zastupitelstvem a je zastupitelstvu za svůj výkon funkce odpovědný. Obecní úřad  

je tvořen starostou, místostarostou, tajemníkem a zaměstnanci obce, kteří jsou zařazení 

do obecního úřadu.  [17].  

 

Zastupitelstvo obce zřizuje výbory jako své kontrolní a iniciativní orgány. Povinně  

se zřizuje výbor kontrolní a finanční. Kontrolní výbor zajišťuje převážně všeobecnou 

kontrolu, která je zaměřena na činnost výkonných orgánů obce. Finanční výbor má užší 

působnost, provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky. Tyto 

výbory předkládají zastupitelstvu obce své stanoviska a návrhy [18].  

 

Rada zřizuje komise jako své iniciativní a poradní orgány, počet členů stanovuje také 

rada. Stanoviska a náměty předkládá radě, která ho zřídila. Předsedou komise může být 

jen jedna osoba. Komise se v určitých případech může stát orgánem obce s výkonným 

oprávněním v oblasti přenesené působnosti [19].  

1.3.3 Majetek ÚSC 

Aby obec mohla plnit své hlavní úkoly, musí mít vymezeno jak správní území s občany, 

tak i ekonomickou základnu, jejímž základem je majetek obce. Obec má kompetence 

majetek získávat, nakládat s ním, užívat jej jako právnická osoba. Vzhledem k tomu,  

že obce hospodaří s veřejným majetkem, právní řád pro hospodaření s majetkem určí 

omezení a podmínky [3].  

 

Majetek obce je zásadním zdrojem financování její aktivity. Majetek obce se skládá 

obecně z věcí (nemovité a movité), pohledávek (ze smluvní odpovědnosti, 
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z odpovědnosti za škodu, ze závazkových vztahů, z bezdůvodného obohacení, vůči 

vyšším rozpočtům) a nehmotných statků plynoucí z autorských práv [20].  

 

Majetek obce musí být užíván hospodárně a účelně v souladu s jejími zájmy a úkoly, 

které vyplývají ze zákonem vymezené působnosti. Obec musí svůj majetek chránit před 

zničením, odcizením nebo zneužitím a je její povinností pečovat o rozvoj a zachování 

svého majetku. S nepotřebným majetkem obec naloží dle podmínek stanovených 

zvláštními předpisy [21].  

1.4 Rozpočet obce a její hospodaření 

Základní charakteristika rozpočtu obcí je určena zákonem 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento zákon upravuje postavení, funkce, 

obsah a tvorbu rozpočtů obcí a stanovuje pravidla pro hospodaření obcí s jejich 

finančními prostředky [22].  

 

Rozpočet obce je jeden z nejvýznamnějších nástrojů zajištění funkcí územní 

samosprávy a jejich financování. Proto je velice podstatné rozhodování o přiřazení 

příjmů, hlavně daňových, tedy rozhodnutí o rozpočtovém určení daní. Dále  

o rozhodnutí kompetencí územní samosprávy, rozdělení odpovědnosti, rozhodnutí  

o financování potřeb aj. Optimální přidělení příjmů a výdajů obcím má vliv na míru 

samofinancování. Míra samofinancování znamená, do jaké míry může obec ze svých 

vlastních příjmů financovat své výdaje [23].  

 

Rozpočet územní samosprávy má charakter jako: 

• decentralizovaný peněžní fond – soustřeďují se v něm různé druhy veřejných 

příjmů, které se používají a rozdělují na financování veřejných statků, 

• bilance příjmů a výdajů za rozpočtové období, 

• právní dokument – schválený místním zastupitelstvem, 

• finanční plán – dle něho obec hospodaří v daném rozpočtovém období, 

• nástroj prosazování cílů obecní politiky, 
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• ekonomický vztah, který souvisí se shromažďováním a rozdělováním peněžních 

prostředků [24]. 

1.4.1 Rozpočtový proces  

Rozpočtový proces na úrovni obce představuje souhrn činností nezbytných k řízení 

hospodaření obce v daném rozpočtovém období, které je roční. Všechny fáze 

rozpočtového procesu zpravidla trvají 1,5 až 2 roky. Těmito fázemi rozpočtového 

procesu jsou: 

• sestavení návrhu rozpočtu a jeho zveřejnění, 

• projednání a schválení návrhu rozpočtu, 

• hospodaření dle rozpočtu a průběžná kontrola plnění, 

• následná kontrola a sestavení přehledu o skutečném vývoji plnění  

rozpočtu - závěrečný účet [25].  

 

Před počátkem rozpočtového roku se připravuje návrh rozpočtu, jedná se o první fázi 

rozpočtového procesu, která trvá několik měsíců. Je ovlivněna však učiněnýma 

rozhodnutími mnohem dříve bez ohledu na to, jestli obec užívá či nikoliv formu 

víceletého plánování [25].  

 

Podkladem pro návrh rozpočtu je rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled je pomocným 

nástrojem územního samosprávného celku. Tento výhled slouží pro střednědobé 

finanční plánování rozvoje hospodářství obce. Je sestavován dle uzavřených smluvních 

vztahů a přijatých závazků na dva až pět let, které následující po roce, na který  

se sestavuje roční rozpočet. Obsahem rozpočtového výhledu jsou základní údaje  

o příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných 

záměrů [26].  

 

V průběhu rozpočtového roku hospodaří obec dle schváleného rozpočtu. Jestli  

by nedošlo ke schválení rozpočtu obce před 1. lednem kalendářního roku, řídí se jeho 

rozpočtové hospodaření pravidly rozpočtového provizoria v době do schválení 

rozpočtu. Po schválení rozpočtu může dojít ke změnám z důvodů věcných, metodických 

nebo organizačních.  Změna rozpočtu je prováděna pomocí rozpočtového opatření, 
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kterým je například přesun rozpočtových prostředků mezi jednotlivé druhy příjmů nebo 

výdajů [25].  

 

Po ukončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce zpracovávají 

souhrnně do závěrečného účtu. Zde jsou údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 

v plném členění dle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších 

finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů v podrobném členění  

a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce [3].  

 

Obec je povinna zveřejnit návrh svého závěrečného účtu i se zprávou o přezkumu 

hospodaření po dobu minimálně 15 dnů před dnem jeho projednání v zastupitelstvu 

obce na své úřední desce a na internetu. Projednávání závěrečného účtu se uzavírá  

s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad nebo s výhradami,  

na základě nichž přijme obec opatření, která jsou potřebná k nápravě zjištěných chyb  

a nedostatků [27].  

 

Rozpočet obce bývá zpravidla sestavován jako vyrovnaný. Schválený může být  

i přebytkový, pokud některé příjmy v daném roce jsou určeny k využití  

až v následujících letech nebo pokud jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů 

z předchozích let. Rozpočet je možné schválit i jako schodkový pouze v případě,  

že tento schodek bude možné splatit finančními prostředky z minulých let nebo smluvně 

zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí aj. [28].   

 

Hospodaření obce se přezkoumává pokaždé za uplynulý kalendářní rok. Obec se obrací 

s požádáním o přezkoumání jejího hospodaření na příslušný krajský úřad, který 

hospodaření obce přezkoumává v rámci přenesené působnosti, nebo požádá auditorskou 

společnost či auditora. Pokud obec nepožádá o přezkoumání krajský úřad nebo auditora, 

přezkoumání hospodaření provádí příslušný krajský úřad. Vzniklé náklady hradí obec 

ze svých rozpočtových prostředků. Závěrečný účet se zprávou, která obsahuje výsledky 

přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, projedná do konce června 

následujícího roku zastupitelstvo obce a přijme opatření k napravení nedostatků [3].   
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Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření obce, které tvoří součást 

závěrečného účtu, a to: 

• finanční operace, které se týkají tvorby a použití peněžních fondů, cizích zdrojů,  

• náklady a výnosy podnikatelské činnosti obce, 

• peněžní operace, které se týkají sdružených prostředků, 

• plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, které se týkají 

rozpočtových prostředků, 

• hospodaření a nakládání s prostředky, které jsou poskytnuté z Národního fondu, 

• nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví obce, státu, 

• zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, 

• stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 

• účetnictví vedené obcí aj. [13].  

 

Pokud vznikne v rozpočtovém období kladný zůstatek finančních prostředků  

z hospodaření, převádí se do dalšího roku. Využívá se na krytí rozpočtových výdajů 

nebo se převádí do peněžních fondů. Vzniklý schodek hospodaření se hradí z finančních 

prostředků z minulých let nebo dochází ke krytí z návratných zdrojů, které jsou splatné 

z rozpočtu v dalších letech [27].  

1.4.2 Rozpočtové zásady 

Rozpočet a rozpočtový proces se řídí několika rozpočtovými zásadami. Těmito zásady 

jsou: 

• zásada každoročně sestavovat a schvalovat rozpočet, kdy rozpočtové období musí 

být stejné s kalendářním rokem, 

• zásada pravdivosti a reálnosti, aby došlo k zabránění zkreslování údajů v rozpočtu, 

• zásada úplnosti a jednotnosti rozpočtu, přehlednost a úplnost zajišťuje rozpočtová 

skladba, 

• zásada dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtu, avšak umožňuje využití krátkodobě 

přebytkové nebo deficitní financování, 

• zásada publicity, kde se jedná o informovanost široké veřejnosti [29].  
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1.4.3 Rozpočtová skladba 

Vyhláškou č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, se určí rozpočtová skladba jako 

jednotné třídění příjmů a výdajů. Rozpočtová skladba rozděluje příjmy a výdaje 

z hlediska odpovědnostního, druhového, odvětvového, konsolidačního, zdrojového 

doplňkového, programového apod. V této kapitole se budeme věnovat jen čtyřem 

nejvýznamnějším hlediskům [30].  

 

Odpovědnostní hledisko je pro obce nepovinné. Z tohoto hlediska se třídí příjmy  

a výdaje státního rozpočtu dle správců kapitol.  Čísla kapitol jsou třímístná [31].  

 

Druhové třídění je podstatným systémem, který klasifikuje všechny transakce veřejných 

rozpočtů. Druhové třídění dělí operace do třech základních oblastí. Těmito okruhy jsou 

příjmy, výdaje a financující operace. Na základě čtyřmístného číselného symbolu 

dochází k rozlišování tříd, seskupení položek, podseskupení položek a položky příjmů  

a výdajů [14].   

 

Z hlediska odvětvového se příjmy a výdaje rozdělují dle odvětví. Výdaje se třídí vždy 

dle tohoto hlediska, příjmy jen nedaňové a kapitálové u územních rozpočtů. Toto 

hledisko se člení do šesti následujících skupin: 

• zemědělství, lesní hospodářství a rybářství, 

• průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, 

• sociální věci a politika zaměstnanosti, 

• služby pro obyvatelstvo, 

• všeobecná veřejná správa a služby, 

• bezpečnost státu a právní ochrana [12].  

 

U konsolidačního třídění jsou prvkem záznamové jednotky, většinu z nich využívají 

obce. Konsolidace poskytuje vyloučení duplicit na základě interních transferů  

mezi peněžními fondy a korekci příjmů na jedné straně a korekci výdajů na druhé 

straně, při započítávání příjmů a výdajů (vyloučení peněžních převodů mezi peněžními 

fondy a rozpočtem, převodů mezi zřizovatelem a organizační složkou aj. [32]. 
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1.5 Obsah rozpočtu 

Na základě druhového třídění umožňuje rozpočtová skladba rozdělení rozpočtu  

na běžný a kapitálový. Běžná část rozpočtu zahrnuje běžné příjmy a výdaje, z nichž  

se většina každým rokem pravidelně opakuje. Kapitálová část rozpočtu bilancuje příjmy 

a výdaje, které souvisí s financováním investičních potřeb a vztahují se většinou  

na období několika let [32]. 

1.5.1 Příjmy rozpočtu obce  

Příjmy rozpočtu obce jsou hlavně tvořeny daňovými příjmy, příjmy z vlastního majetku 

a majetkových práv, příjmy z místních poplatků, výnosy daní, dotace ze státního 

rozpočtu, ze státních fondů i z rozpočtů krajů, příjmy z výsledků vlastní činnosti, 

z hospodářské činnosti PO apod. [33]. 

 

Daňové příjmy 

Daňové příjmy rozpočtu obcí jsou vymezeny zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení daní. Do daňových příjmů se řadí sdílená daň, tedy daň z příjmů fyzických osob 

a právnických osob a daň z přidané hodnoty. Dále zde patří svěřená daň z nemovitostí  

a také místní a správní poplatky. U sdílených daní nemá obec daňovou pravomoc  

a u svěřených daní a místních poplatků má obec malou daňovou pravomoc [34]. 

 

Daňová pravomoc se pojí s daňovým určením, tedy kdo ovlivňuje předmět daně, sazbu 

daně, způsob výpočtu základu daně, kdo schvaluje osvobození, slevy z daně aj. Daně 

kromě místních poplatků spravuje vždy a vybírá místně příslušný finanční úřad. Tento 

úřad zasílá daňový výnos příslušné obci na její účet u peněžního ústavu převodním 

příkazem. Lhůty pro převod daní stanovuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení daní [14].  

 

Daňové příjmy rozpočtu obce k 1. 1. 2016 jsou tvořeny následujícími daněmi a podíly: 

a) výnos daně z nemovitých věcí, 

b) podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu DPH, 
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c) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 

FO ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně dle zákona 

o daních z příjmů, 

d) podíl 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů FO 

vybírané srážkou dle zvláštní sazby, vyjma daně z příjmů FO ze závislé činnosti,  

e) podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) 

z příjmů FO sníženého o výnosy uvedené v bodě c) a d), 

f) podíl 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů PO s výjimkami, 

g) daň z příjmů PO, kdy poplatníkem je příslušná obec s výjimkou, 

h) daň z příjmů PO v případech, kdy poplatníkem je obec s výjimkami, 

i) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů FO 

ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů 

s výjimkou [35].  

 

Celostátním hrubým výnosem daně se rozumí peněžní prostředky vybrané v průběhu 

kalendářního roku správcem daně. Výnosy jsou snížené o vrácené prostředky.  

Do celostátního hrubého výnosu daně se nezačleňují částky vybrané na pokutách  

a částky použité na úhradu nákladů daňového řízení [22].  

 

Sdílené daně tvoří významnou část příjmů obcí. Jejich objem připadající obcím závisí 

na sazbách jednotlivých daní, na poměru, v jaké se počítá podíl obcí jako celku,  

na ekonomické situaci a také na pravidlech výpočtu objemu sdílených daní jednotlivých 

obcí [36]. 

 

Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb. Tato daň je tvořena daněmi 

z pozemků a ze staveb a jednotek (zdanění jednotek je upraveno od roku 2001). Jde 

tedy o daň svěřenou, celý její výnos plyne do rozpočtu obce, na jejímž území se nachází 

daná nemovitost. Správcem daně jsou místně příslušné finanční úřady, které pravidelně 

poukazují obcím vybranou daň. Sazby daně jsou diferencované dle charakteru nebo 

způsobu využití nemovité věci. Daň ze staveb a jednotek je daní specifickou  

(je stanovena daňová sazba na fyzickou jednotku) a daň z pozemků užívá oba dva typy 
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daňové sazby – specifickou a ad valorem (s procentní sazbou a základem daně 

vyjádřeným v korunách) [37].  

 

Daňový charakter mají také dle rozpočtové skladby místní poplatky. Místní poplatky 

upravuje zákon č. 565/1990 Sb, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  

Do místních poplatků se řadí například poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů, 

z výherních hracích přístroj, za lázeňský a rekreační pobyt aj. Avšak rozhodnutí, zda 

vůbec tyto poplatky budou a v jaké výši vybírány, provádí místní zastupitelstvo. 

Správní poplatky upravuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Zahrnují poplatky za správní úkony a rozhodnutí, výsledkem jsou 

potom vydaná rozhodnutí, povolení atd. [33]. 

 

Nedaňové příjmy  

Tyto příjmy jsou další skupinou vlastních nenávratných příjmů rozpočtů obcí. Mezi tyto 

nedaňové příjmy řadíme: 

• příjmy z vlastního činnosti (podíl na zisku podniků s majetkovým vkladem obce, 

příjmy z pronájmu majetku, příjmy z finančního investování), 

• uživatelské poplatky 

• sankční příjmy (přijaté pokuty např. za přestupky), 

• ostatní nedaňové příjmy (přijaté úroky z vkladů, dary apod.) [38].   

 

Kapitálové příjmy  

Kapitálové příjmy představují jednorázové a zpravidla se pravidelně neopakující 

příjmy. Ve většině případů jsou účelové a užívají se k financování dlouhodobých 

potřeb. Jedná se například o příjmy z prodeje majetku, z majetkových podílů, cenných 

papírů, návratné a nenávratné transfery atd. [39].  

 

Transfery (dotace) 

Podstatnou součástí příjmů rozpočtů obce jsou transfery (dotace). Tyto transfery 

můžeme členit dle několika hledisek. Základní možností klasifikace dotací je jejich 

účelovost. Rozdělují se na účelové a neúčelové. Účelové dotace se poskytují  

na konkrétní vymezenou potřebu. Nesmí být užívány na jiné potřeb, než na jaké byly 
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poskytnuty. Nevyčerpaná dotace musí být vrácena. Účelové dotace mohou být 

s finanční spoluúčastí příjemce dotace, bez finanční spoluúčasti. Podmínkou  

pro poskytnutí dotace s finanční spoluúčastí je dosažení vlastních příjmů u příjemce 

dotace. Dotace bez finanční spoluúčasti jsou poskytovány nezávisle na konkrétní částce 

vlastních příjmů [33].  

 

Dotace lze také členit na běžné a kapitálové. Běžné dotace jsou určeny na financování 

běžných, provozních potřeb. Nejběžněji bývají používány jako účelové dotace. 

Kapitálové dotace jsou poskytovány na financování investičních, kapitálových potřeb. 

Jsou účelové, tedy na konkrétní investici a zúčtovatelné [33]. 

1.5.2 Výdaje rozpočtu obce 

Výdaje rozpočtu obce se člení z různých hledisek. Nejběžněji se užívá členění výdajů 

dle rozpočtové skladby. Dle tohoto hlediska členíme výdaje na běžné a kapitálové  

a umožňuje třídit výdaje zároveň na nenávratné a návratné. Dalším významným 

členěním výdajů z hlediska rozpočtového plánování je na výdaje plánované  

a neplánované. Z hlediska funkcí veřejných financí se výdaje rozdělují na alokační, 

redistribuční a stabilizační. Podle charakteru infrastruktury se můžou výdaje rozdělovat 

na ekonomickou infrastrukturu a sociální infrastrukturu [39].  

 

Běžné výdaje 

Běžné výdaje jsou výdaje, které se opakují. Financují se z nich pravidelně se opakující 

potřeby v příslušném rozpočtovém roce. Často se tedy hovoří o neinvestičních nebo 

provozních výdajích [29]. 

 

Mezi běžné výdaje se řadí například:  

• platy a mzdy, povinné pojistné, nákup materiálu, nájemné, 

• úroky a ostatní finanční výdaje, nákup vody, paliv a energie, 

• výdaje na služby, sociální dávky apod. [40]. 

 

Kapitálové výdaje 
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Kapitálové výdaje jsou určeny především na financování dlouhodobých, běžně  

se neopakujících potřeb, zejména investičních potřeb, které přesahují období jednoho 

rozpočtového roku. Zpravidla jsou jednorázové, tedy z hlediska konkrétní investice. 

Vycházejí z rozložení a postupu realizace dílčích projektů až do doby jejich dokončení. 

Souvisí i se splácením půjček na financování investic [39].  

 

U kapitálových (investičních) výdajů se jedná například o výdaje: 

• na hmotný a nehmotný majetek, 

• splátky úvěrů, nákup cenných papírů, 

• investiční půjčky různým subjektům apod. [33].  

1.5.3 Financování 

Finanční činnost ve veřejném sektoru je myšlena nejenom jako financování pořízení, 

obnovy, rozšíření jak dlouhodobého tak i krátkodobého majetku, ale také získání 

finančních prostředků na činnost organizace z finančních prostředků, které nelze získat 

vlastní činností od občanů [41].  

1.6 Zadluženost obcí 

V České republice stát za dluhy obcí neručí. Na jednu stranu je to správně, jinak  

by to mohlo vést k lehkovážnému nebo riskantnímu rozhodnutí zastupitelů [42]. 

 

Jestliže se obec rozhodne pro úvěr, mělo by to být např. na nezbytné opravy, vhodné 

využití fondů EU na návratné investice aj. Než dojde k přijetí úvěru, měla by se udělat 

finanční analýza účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti investice a možnosti, jak splácet 

dluh [44]. 

 

Na organizaci obce záleží také objem jejího zadlužení. Úvěry obecních obchodních 

společností jsou dluhem veřejného sektoru. Obec nese určitou morální odpovědnost  

za společnost patřící zcela obci, přestože se dluh společnosti neprojeví ve finančním 

hospodaření obce. Každým rokem přitom význam těchto společností roste a jejich 

působení tvoří riziko pro hospodaření municipalit a veřejného sektoru [43]. 
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Tabulka 2: Počet obcí a počet zadlužených obcí ve sledovaných letech 

Obce  
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Počet obcí celkem 6 246 6 248 6 248 6 248 6 254 

Počet zadlužených obcí 3 217 3 239 3 235 3 255 3 266 

Zdroj: Vlastní zpracování, [45] 

 

Tabulka 2 nám znázorňuje počet obcí a počet zadlužených obcí v České republice 

v letech 2012 – 2016. Počet obcí se za sledované období téměř neměnil, pouze  

v roce 2013 došlo k nárůstu dvou obcí oproti roku 2012 a v roce 2016 se počet obcí 

zvýšil o 6 obcí v porovnání s rokem 2015. Jak můžeme vidět, počet zadlužených obcí 

každoročně stoupá, vyjma roku 2014. Z celkového počtu 6 254 obcí v roce 2016 bylo 

zadluženo 3 266 obcí. Podíl těchto zadlužených obcí na celkovém počtu obcí  

se pohybuje každým rokem nad 50 % [46]. 

 

Tabulka 3: Zadluženost obcí a měst v České republice v letech 2012-2015 (v mld. Kč) 

Ukazatel 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Úvěry 68,3 68,8 67,7 66,1 51,5 

Komunální dluhopisy 13,8 15 11,8 10,7 10,7 

Přijaté návratné 

finanční výpomoci a ostatní dluhy 
7,9 8,4 9,4 10,1 9,70 

Celkem 90 92,2 88,9 86,9 71,90 

Zdroj: Vlastní zpracování, [47] 

 

Tabulka 3 uvádí zadluženost obcí a měst v České republice v letech  

2012 až 2016. Jsou zde zahrnuty bankovní úvěry, emitované komunální dluhopisy, 

přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy. Z tabulky je patrné, že největší 

zadluženosti bylo dosaženo v roce 2013, kdy dluh dosahoval 92,2 mld. Kč. Naopak 

nejnižší zadluženost byla zaznamenána v posledním analyzovaném roce,  

a to 71,9 mld. Kč. Ve struktuře dluhu obcí tvoří největší váhu položka úvěry, na druhém 
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místě jsou komunální dluhopisy a poté přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní 

dluhy [47].  

 

Obce, které přijaly úvěry, je využily převážně na takové projekty, jako například:  

na rekonstrukce a výstavbu technické infrastruktury, na předfinancování investičních 

projektů spolufinancovaných z fondů EU. Dále byly tyto úvěry směřovány  

na rekonstrukce, zateplování škol, rozšiřování sportovních a školských zařízení aj. [33].  

 

Tyto úvěry mají nízké úročení a dlouhou dobu splatnosti. Přibližně na polovinu úvěrů  

a půjček bylo vyžadováno ručení, kde se jednalo nejčastěji o formu směnky, budoucí 

příjmy rozpočtu obce nebo majetek obce. Na druhou polovinu nebylo vyžadováno 

ručení. V žebříčku poskytování úvěrů jsou Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s. 

a Československá obchodní banka a.s. [47].  

 

V následující tabulce můžeme vidět vývoj podílu zadluženosti čtyř největších měst  

na celkové zadluženosti obcí v České republice ve sledovaných letech.  

Více než z poloviny se na celkové zadluženosti obcí podílejí Praha, Brno, Ostrava  

a Plzeň, pouze v roce 2016 klesl tento podíl pod 50 %. Do roku 2013 se podíl zvyšoval, 

od roku 2013 měl tento podíl klesající trend [46]. 

 

Tabulka 4: Podíl zadluženosti 4 největších měst na celkové zadluženosti obcí v ČR (v mld. Kč) 

Položka 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost obcí v ČR 90 92,2 88,9 86,9 71,9 

Zadluženost 4 největších měst 45,5 49,2 45,3 43,8 33,3 

Podíl statutárních měst na celkové 

zadluženosti (v %) 
50,56 53,36 50,96 50,40 46,31 

Zdroj: Vlastní zpracování, [47] 

1.6.1 Struktura dluhu obcí 

Mezi zdroje, které užívá obec k financování svého dluhu, se řadí bankovní úvěry  

od peněžních ústavů, výnosy emitovaných komunálních dluhopisů a návratné finanční 
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výpomoci a půjčky ze státního rozpočtu a ze státních fondů. V současnosti převládají 

převážně úvěry, přijaté finanční výpomoci a ostatní dluhy zaznamenávají mírný pokles 

či stagnaci [29]. 

 

Úvěr se řadí mezi ty nástroje, kterými je ovlivňováno množství peněz v oběhu. Proto  

je považován za objekt veřejného zájmu, který je potřeba určitým způsobem regulovat. 

Platná právní úprava úvěrových vztahů je obsažena v obchodním zákoníku (ustanovení 

o smlouvě o úvěru), v občanském zákoníku (smlouva o půjčce), v zákoně o bankách  

a také v zákoně o České národní bance a některých dalších právních normách [28]. 

 

Úvěry jsou pro obce dostupnější než jiné druhy návratných zdrojů financování  

a v porovnání s využíváním příjmů z emise obligací i levnějším návratným příjmem. 

Obce užívají několik různých druhů úvěrů, a to: 

• krátkodobý, splatnost do jednoho roku, 

• střednědobý, splatnost v ČR do čtyř, někdy do pěti let, 

• dlouhodobý, do deseti let, výjimečně do patnácti let [39].  

 

Obce se řadí k méně rizikovým klientům, ale i přesto si peněžní ústav provede před 

poskytnutím úvěru důkladnou expertizu finančních možností obce, zanalyzuje 

rozpočtové hospodaření. Zaměřuje se na zhodnocení míry rizika, analýzu způsobu 

zajištění návratnosti úvěru a zhodnocení zajištění úvěru budoucími příjmy rozpočtu.  

Pro peněžní ústav je také důležitý účel využití úvěru, proto se podílí ve většině případů 

na ekonomických analýzách projektů. Obce se musejí za poskytnutý úvěr zaručit,  

a to svým majetkem, budoucími rozpočtovými příjmy, cennými papíry apod. [39].  

 

Obec si může vypůjčit také od jiného subjektu, například od jiné obce nebo soukromé 

osoby aj. Stanovení podmínek úvěru ve většině případů neprochází standardní 

procedurou ověřování, jestli jsou parametry půjčky nastaveny v takové míře, aby byl 

schopen dlužník dostát svým závazkům [42]. 

 

Další způsob zdroje financování dluhu je prostřednictvím komunálních dluhopisů. 

V České republice je možnost financování pomocí emise tohoto druhu cenných papírů 
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málo užívaná, ale s postupem času bude potřeba věnovat pozornost těmto dluhopisům 

jako alternativnímu zdroji financování potřeb obcí. Zákon č. 190/2004 Sb.,  

o dluhopisech, upravuje problematiku vydávání dluhopisů. Definuje pojem dluhopis, 

upravuje náležitosti dluhopisů, emisní podmínky apod. [48]. 

 

Aby obce mohly vydávat komunální dluhopisy, je zapotřebí předchozího souhlasu 

Ministerstva financí. Ministerstvo vydá souhlas, pokud ekonomická situace obce 

umožní splnit dluhy, které vyplývají z komunálních dluhopisů a tyto dluhy nebudou mít 

špatný dopad na hospodaření a rozvoj obce. Lhůta splatnosti komunálních dluhopisů, 

které vydá obec, nesmí být delší než 15 let od data emise. Pokud získá obec finanční 

prostředky pomocí vydáním komunálních dluhopisů, může tyto získané prostředky užít 

pouze na investice do dlouhodobého hmotného majetku sloužícího k výkonu kraje, 

odstranění škod způsobených živelní či jinou pohromou a financování projektu 

spolufinancovaného z prostředků EU [49]. 

1.6.2 Regulace zadluženosti obcí 

Mezi přímé či nepřímé nástroje, které mají omezovat zadluženost obcí, řadíme 

povolování emise komunálních obligací. Dle zákona o dluhopisech č. 190/2004 Sb., 

musejí obce požádat Ministerstvo financí o souhlas s vydáním komunálního dluhopisu 

jako povinnou přílohu žádosti o schválení emisních podmínek. Emitentem dluhopisů dle 

uvedeného zákona nesmí být banka, která z výtěžku prodeje dluhopisů poskytne úvěr 

obci a ručí svým majetkem [29]. 

 

V 90. letech vedlo neúměrné zadlužování obcí a měst k uzákonění zpřísněných 

podmínek jejich hospodaření. Novela zákona 128/2000 Sb., o obcích, která nabyla 

platnosti od 1. 1. 2003, stanovila povinnost obce, aby své hospodaření za uplynulý 

kalendářní rok dala přezkoumat auditorem [33]. 

 

Pro sledování zadluženosti se dříve využíval ukazatel dluhové služby. Dluhová služba 

poskytuje rozhled o přijatých půjčkách, úvěrech, výpomocích a také povinnosti 

související se splácením dluhu. Jedná se o podíl dluhové služby (součet splátek jistin  
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a úroků) a dluhové základy (celkové příjmy obce po konsolidaci). Hodnota nesmí 

překročit 30 % [44].  

 

Dalším prvkem v systému právní odpovědnosti je monitoring hospodaření obcí, který 

je prováděn každoročně. Monitoring nedává obcím žádné další povinnosti. Ale pokud 

dojde k překročení monitorujících ukazatelů, žádá alespoň vysvětlení důvodů, které 

vedly k tomuto překročení [25]. 

 

Ministerstvo financí České republiky provádí od roku 2010 monitoring zadluženosti 

obcí prostřednictvím soustavy informativních monitorujících ukazatelů (SIMU). 

Monitoring nahradil regulaci zadluženosti obcí pomocí ukazatele dluhové služby, který 

byl využíván v letech 2004 až 2009. Jedná se o systém ukazatelů sloužící  

ke komplexnějšímu monitoringu obcí. Záměrem tohoto monitoringu je směřovat obce 

k větší opatrnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky, identifikovat 

obce, které by mohly mít v budoucnu problémy s platební schopností, analyzovat tyto 

problémy a doporučit následná řešení. Ministerstvo provádí každým rokem pomocí 

ukazatele dluhové služby z předložených účetních a finančních výkazů výpočet SIMU 

za všechny obce a příspěvkové organizace zřízené obcemi a vyhodnocuje výsledky 

výpočtu [50]. 

 

Dohromady se sleduje šestnáct informativních a dva monitorující ukazatele. Mezi 

informativní ukazatele patří například počet obyvatel obce, příjem celkem  

(po konsolidaci), úroky, dluhová služba celkem, ukazatel dluhové služby (v %), stav  

na bankovních účtech celkem, úvěry a komunální dluhopisy, zadluženost celkem aj. 

Monitorující ukazatele jsou tvořeny celkovou běžnou likviditou a podílem cizích zdrojů 

k celkovým aktivům. Kritická likvidita je menší než 1. Nižší hodnota znamená 

neschopnost splatit své krátkodobé závazky, naopak při hodnotách vyšších dochází 

k neproduktivnímu vázání prostředků. Podíl cizích zdrojů na celkových aktivech by měl 

být menší než 25 % [25]. 

1.6.3 Preventivní opatření 
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Je předpokladem, že zadluženost obcí v souvislosti s čerpáním dotací bude častějším 

jevem než doposud. V současnosti nabízí insolvenční zákon tři varianty úpadku: 

reorganizaci, konkurz a oddlužení. Dalším návrhem bylo zřízení krizového manažera. 

Tento správce by měl ve věci úpadku obcí definovat pravomoci v rámci konsolidace 

závazků. Správce by měl na starosti řešení splácení dluhu, prodej majetku apod. [50]. 

 

Dále není stanovena definice majetku, který nelze zastavit. Mělo by se jednat o majetek, 

který slouží k uspokojování veřejných služeb. Měl by platit také zákaz pro spekulativní 

investování pro územní samosprávu. Obecně by mělo být stanoveno, že územní 

samospráva může cizí zdroje užívat pouze pro financování kapitálových výdajů, nikoliv 

běžných [29]. 

 

Rating je jedna z nabízených možností hodnocení hospodaření obcí. Přidělený ratingový 

stupeň (nejlepší A+ a nejhorší C-) poukazuje na to, jak efektivně využila obec  

své finanční prostředky a jak je na tom z hlediska stability svého fungování. Obce, které 

mají příznivý stupeň ratingu, mají zpravidla výhodnější finanční podmínky  

při poskytnutí půjčky. V současné době poskytují úvěrový rating jen soukromé 

ratingové agentury, jako je Standard & Poor’s, Moody’s Investor Service a instituce 

CRIF-CCB [51]. 

 

Přidělený ratingový stupeň je závislý na vyhodnocení 20 finančních a 7 nefinančních 

ukazatelů. Do skupiny finančních ukazatelů lze řadit dluh na obyvatele a ve vztahu 

k hodnotě pasiv, saldo rozpočtu, výše dluhové služby, likvidita apod. Mezi nefinanční 

ukazatele patří základní informace o vybavenosti nebo infrastruktuře obce, věková 

skladba obyvatel apod. [52]. 

1.6.4 Alternativní ukazatele zadluženosti 

Pro zhodnocení zadluženosti je využíváno hned několik ukazatelů. Některé ukazatele 

jsou uvedeny v této kapitole. 

 

Celková zadluženost 
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Ukazatel zadluženosti bývá označován také jako ukazatel věřitelského rizika. Ukazatel 

vyjadřuje, kolik procent rozpočtu obce je kryto cizími zdroji. Vypočítá se jako podíl 

cizích zdrojů k celkovým aktivům. Čím je nižší výsledná hodnota, tím je to pro obec 

pozitivnější a snižuje se tak i riziko pro věřitele, že půjčené prostředky budou uhrazeny 

[53]. 

 

Ukazatel dluhové služby 

Ukazatel dluhové služby vyjadřuje podíl dluhové služby na dluhové základně. Ukazatel 

dluhové služby v poměru k celkovým příjmům nesmí přesáhnout 30 %. Dluhová služba 

zahrnuje splátky úroků, splátky jistin a dluhopisů a leasingu. Do dluhové základy se řadí 

příjmy po konsolidaci. Nedostatkem dluhové služby je, že se orientuje na peněžní 

příjmy a výdaje a ne na závazky [29]. 

 

Ukazatel podílu celkového dluhu na saldu provozního rozpočtu 

Ukazatel uvádí, za kolik let je schopna obec při určité úrovni salda běžného rozpočtu 

splatit své dluhy právě z tohoto salda. Ukazatel postihuje aktivitu a přístup obce  

k plánování svých závazků a také k jejich možnému splácení [53]. 

 

Ukazatel podílu dluhové služby a dluhové kapacity 

Tento ukazatele podává vyjádření, jak je obec schopná uhradit své závazky pomocí 

salda provozního rozpočtu. Tento ukazatel byl zvolen z důvodu, že bere v úvahu 

existující či neexistující prostředky obce, které je možno vynaložit na dluhovou službu. 

Ukazatel dluhové služby pouze předpokládá, že obec může určitý podíl vybraných 

druhů příjmů vynaložit na dluhovou službu [53]. 

 

Ukazatel dluhové kapacity 

Dalším nástrojem pro výpočet zadluženosti je ukazatel dluhové kapacity. Někteří 

odborníci se přiklánějí ke sledování a analýze dluhové kapacity pomocí celé soustavy 

ukazatelů. Nejčastějšími jsou: 

• poměr dluhové služby k běžným příjmům 

• saldo běžného rozpočtu, 

• běžné příjmy, 
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• čistý provozní výsledek [29]. 

 

Poměr dluhové služby k běžným příjmům B/A 

Běžné příjmy obsahují odhad běžných příjmů v jednotlivých letech po dobu životnosti 

dluhu. Řadí se zde i případné výnosy, které realizace projektu přinese a neinvestiční 

náklady po ukončení projektu, které jsou spojené s jeho provozováním. Dluhová služba 

v jednotlivých letech zahrnuje splátky jistiny dluhu (půjčka, směnka, úvěr, komunální 

obligace), úroky, splátky půjček v jednotlivých letech, které obec poskytla a záruky  

za dlužníka. Za obezřetné je považováno, když je poměr dluhové služby k běžným 

příjmům menší než 20 – 25 % [29]. 

 

Saldo běžného rozpočtu 

Pokud se od běžných příjmů odečtou běžné výdaje, dostaneme roční dluhovou službu 

[29]. 

 

Běžné příjmy 

Budoucí zdroje pro novou dluhovou službu jsou chápany jako rozdíl běžných příjmů  

a běžných výdajů, současné dluhové služby, současných závazků ze současných 

projektů nebo poskytnutých garancí, poskytnutých půjček [44]. 

 

Čistý provozní výsledek 

Čistý provozní přebytek dostaneme po odečtení opakujících se běžných příjmů  

a opakujících se neinvestičních výdajů [29]. 

1.6.5 Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 

Legislativní proces k zákonům o rozpočtové odpovědnosti byl značně komplikovaný  

a v letošním roce byl tento proces dokončen. Začátkem tohoto roku Poslanecká 

sněmovna přehlasovala senátní veto a schválila balíček zákonů upravující pravidla 

rozpočtové odpovědnosti [54]. 
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Zákon č. 23/2017, Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti byl uveřejněn ve Sbírce 

zákonů dne 6. února 2017. Účinnost zákona je od 21. února 2017, tedy 15. dnem  

po vyhlášení, s následující výjimkou: 

• od 1. ledna 2018: § 17 odst. 3 zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 

(pozastavování části daňových příjmů) [45]. 

 

Česká republika, která se řadí mezi pět nejméně zadlužených zemí v Evropě, přestala 

být posledním státem Evropské Unie, který neměl hlavní principy a zásady zastřešující 

fiskální politiku definovány zákonem. Brzy zaznamenalo Ministerstvo financí pozitivní 

reakce, a to od partnerů v Evropské Unii, tak i od ratingových agentur. Naopak 

negativní ohlasy byly ze strany Svazu měst a obcí České republiky [55]. 

 

Účelem předpisů k rozpočtové odpovědnosti je reakce na deficitní zadlužení a zajištění 

splácení dluhu a odklon od dluhové pasti. Jedná se o to, aby finance nebyly zatíženy 

nesplatitelnými dluhy. Pravidly rozpočtové odpovědnosti se bude řídit stát, obce, kraje  

a další instituce veřejného sektoru [54]. 

 

Právní úprava stanoví pro obce tři okruhy povinností, kterými jsou: 

• v případě spuštění dluhové brzdy schválení vyrovnaného nebo přebytkového 

rozpočtu, 

• postupné snižování starých dluhů obcí na základě fiskálního pravidla, 

• zveřejňování údajů, které se týkají rozpočtu a hospodaření [54]. 

 

Pravidlo dluhové brzdy uvádí, že pokud bude výše dluhu sektoru veřejných institucí 

nejméně 55 % nominálního HDP, obce jsou povinny schválit svůj rozpočet na další rok 

vyrovnaný nebo přebytkový. Výjimkou je sestavení schodkového rozpočtu  

za předpokladu, že schodek lze uhradit například návratnou finanční výpomocí, 

uspořenými prostředky z minulých let apod. Dluhová brzda nebude spuštěna i v případě 

nouzového či válečného stavu, rozsáhlého odstraňování následků živelných pohrom 

nebo výrazného zhoršení ekonomického vývoje České republiky [54]. 
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Obce hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jejího 

dluhu nepřesáhla k rozvahovému dni 60 % průměru jejích příjmů za poslední čtyři 

rozpočtové roky. Pokud bude zadlužení obce vyšší jak 60 % průměru příjmů  

za poslední čtyři roky, má povinnost snížit v následujícím roce svůj dluh z předchozího 

roku alespoň o 5 % z rozdílu mezi výši dluhu a průměrem celkových příjmů za poslední 

4 roky. Jedná se o fiskální pravidlo zavedené zákonem [56]. 

 

V případě, že u obce nedojde ke splácení alespoň části minulých dluhů, bude mít obec 

část výnosu sdílených daní pozastaveno, ale o tyto prostředky nepřijde. Na základě 

rozhodnutí Ministerstva financí vrátí Finanční úřad pozastavenou část, jestli pominou 

důvody k pozastavení nebo pokud obec prokáže, že dané prostředky budou použity  

na úhradu již existujícího dluhu [57]. 

 

Obce mají povinnost zveřejňovat tyto rozpočtové informace: 

• návrh rozpočtového výhledu, návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu, 

• rozpočtový výhled, rozpočet, závěrečný účet, 

• pravidla rozpočtového provizoria, rozpočtové opatření [54]. 

 

V současné době překračuje fiskální pravidlo okolo 500 obcí. Většina z těchto obcí má 

dluhy do výše jejich jednoho ročního rozpočtu. Například jeden z důvodu, proč obce 

porušují fiskální pravidlo, je časový nesoulad finančních toků při realizaci projektů 

financovaných z fondů EU a nutnosti předfinancovat výdaje na tyto projekty [54]. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU HOSPODAŘENÍ A 

ZADLUŽENOSTI MĚSTA 

Ve druhé části diplomové práce je charakterizováno statutární město Zlín. Poté  

je provedena analýza hospodaření tohoto města, tedy analýza příjmů a výdajů včetně 

analýzy zadluženosti. Údaje vycházejí primárně ze závěrečných účtů statutárního města 

Zlín. 

2.1 Představení statutárního města Zlín 

Statutární město Zlín je krajským městem Zlínského kraje a je  

podnikatelsko-průmyslovým centrem regionu střední Moravy. Leží na rozhraní 

Hostýnských a Vizovických vrchů. Díky své poloze zasahuje do tří národopisných 

oblastí Slovácka, Hané a Valašska. Rozloha tohoto města zaujímá 103 km2. Statutární 

město Zlín se člení na vnitřní město a 15 příměstských částí [58]. 

 

 

Obrázek 1: Statutární město Zlín, [58] 

 

Historie tohoto města sahá až do středověku. První dochovaná písemná zmínka pochází 

z roku 1322, kdy bylo město pro okolní osídlení cechovním a řemeslným střediskem. 

Průmyslová revoluce přinesla změnu, kdy v roce 1894 byl založen obuvnický podnik 

Baťové rodiny. Během několika let to byla prosperující firma a díky tomu  
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se přistěhovala do města spousta obyvatel. Město se stalo za pomocí Baťového podniku 

moderním městským centrem, kde vynikal architektonický styl a životní tempo [59]. 

2.1.1 Vývoj počtu obyvatel statutárního města Zlín 

Ve sledovaných letech 2012 – 2016 žilo ve statutárním městě Zlín každoročně více  

než 75 tis. obyvatel, pod tuto hranici počet obyvatel neklesl. Tabulka 5 nám dává 

přehled o vývoji počtu obyvatel v letech 2012 až 2016 v statutárním městě Zlín. 

 

Tabulka 5: Počet obyvatel města Zlína (k 1. 1. daného roku) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet obyvatel 75 600 75 555 75 278 75 112 75 171  

Zdroj: Vlastní zpracování, [60] 

 

Z demografického vývoje lze uvést, že statutární město Zlín se potýká téměř  

s každoročním úbytkem obyvatel. Hlavními příčinami poklesu obyvatel je větší 

úmrtnost, nízká porodnost a také například neschopnost udržet absolventy vysokých 

škol ve městě. 

2.1.2       Zřizované organizace městem Zlín a fondy 

Statutární město Zlín zřizuje příspěvkové organizace, organizační složky a také má 

určitý majetkový podíl v obchodních společnostech, obecně prospěšné společnosti  

a družstvu. 

  

Město je zřizovatelem 38 příspěvkových organizací, a to:  

• 36 organizací v oblasti školství, 

• Městského divadla Zlín,  

• ZOO a zámku Zlín-Lešná [60]. 

 

Mezi organizační složky zřízené městem patří například Jídelna pro důchodce, Jesle, 

Středisko volného času, Rehabilitační stacionář, Linka SOS, Jednotka sboru 

dobrovolných hasičů statutárního města Zlín apod. [60]. 
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Mezi společnosti se 100 % majetkovým podílem statutárního města Zlín patří STEZA 

Zlín spol. s.r.o., Technické služby Zlín, s.r.o., Teplo Zlín, a.s., Správa domů Zlín, spol. 

s.r.o., Lesy města Zlín, spol. s.r.o., Nemovitosti města Zlína, spol. s.r.o. [60]. 

 

U Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. má město 87 % majetkový podíl.  

U Pohřebnictví Zlín, spol. s.r.o. má město více než 75 % majetkový podíl. U společností 

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. a PSG Zlín, s.r.o. má město méně než 50 % majetkový 

podíl. U Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. činí podíl města 50 %. U Bytového 

družstva Podlesí je majetkový podíl nejnižší, a to 0,03 % [60]. 

 

Statutární město Zlín zřizuje účelové peněžní fondy, kterými jsou: 

• Ekofond (odbor městské zeleně, odbor životního prostředí a zemědělství),  

• Fond pro mezinárodní styky, 

• Fond mládeže a tělovýchovy, 

• Fond na opravy a modernizace bydlení, 

• Fond na obnovu Památníku Tomáše Bati, 

• Fond zdraví, 

• Kulturní fond, 

• Sociální fond, 

• Fond kulturních a sociálních potřeb [60]. 

2.1.3 Orgány statutárního města Zlína 

Orgány statutárního města Zlína se skládají ze Zastupitelstva, Rady města Zlín apod.  

 

Statutární město Zlín je samostatně spravováno Zastupitelstvem města Zlín. 

Zastupitelstvo má 41 členů, a to ze strany ANO 2011, Starostové a nezávislý, KSČM, 

KDU-ČSL a ČSSD pro volební období 2014 - 2018 [61]. 

 

Dalším orgánem je Rada města Zlín, která je v oblasti samostatné působnosti výkonným 

orgánem statutárního města Zlína. Rada má 11 členů, je tvořena primátorem, jeho 

náměstky a dalšími členy rady. Rada se schází dle potřeb, většinou dvakrát v měsíci. 
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Primátor statutárního města Zlín zastupuje toto město navenek. V současné době je 

primátorem města MUDr. Miroslav Adámek [62]. 

2.2 Analýza hospodaření statutárního města Zlín 

V rámci analýzy hospodaření statutárního města Zlín je posuzována struktura příjmů  

a výdajů za období 2012 až 2016. Práce se také zaměřuje na zhodnocení vývoje 

hospodaření a kategorie financování statutárního města Zlín. Data byla získána 

prostřednictvím závěrečných účtů, rozpočtů, výročních zpráv statutárního města Zlín  

a také z informačního portálu Ministerstva financí (monitor státní pokladny  

a rozklikávací rozpočet). U hodnot za rok 2016 se jedná o neschválené a neauditované 

výsledky.  

2.2.1 Vývoj skutečných příjmů a výdajů 

Vývoj skutečných příjmů a výdajů je čerpán ze závěrečných účtů statutárního města 

Zlín, které jsou sestavovány k 31. prosinci a jejich obsahem jsou příjmy a výdaje za celé 

rozpočtové období. Následující tabulka zachycuje příjmy, výdaje a saldo rozpočtu 

statutárního města Zlín. Běžné příjmy zahrnují daňové, nedaňové a přijaté neinvestiční 

dotace. Investiční příjmy zahrnují kapitálové příjmy a přijaté investiční dotace.  

 

Z tabulky 6 je patrné, že statutární město Zlín se potýkalo s výkyvy v saldu hospodaření 

a tedy i s výkyvy v jednotlivých položkách.  Saldo běžného rozpočtu bylo ve všech 

letech kladné, naopak tomu je saldo kapitálového rozpočtu, které se potýkalo 

každoročně s deficitem. Celkové saldo dosáhlo přebytku v letech 2012, 2014 a 2016. 

Deficit celkového salda je zachycen v letech 2013 a 2015.  

 

V roce 2012 bylo dosaženo nejvyššího přebytku hospodaření ve sledovaných letech,  

a to ve výši více než 141 mil. Kč. Tento vysoký přebytek byl způsoben zejména 

snížením jak běžných, tak i investičních výdajů oproti roku 2011. Dosažený přebytek 

byl použit na další financování nad rámec schváleného rozpočtu a v tomto roce nebyl 

čerpán žádný úvěr.  
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V roce 2013 došlo k převýšení výdajů nad příjmy, schodek činil téměř 64 mil. Kč. 

Tento schodek rozpočtového hospodaření byl ovlivněný čerpáním investičního úvěru  

ve výši 80 mil. Kč na zpětný odkup pozemků od společnosti GRASLON v souvislosti 

s nerealizovaným investičním záměrem obchodního centra. Jestliže by nebylo nutností 

realizovat uvedený zpětný odkup, rozpočtové hospodaření by skončilo s přebytkem  

16,6 mil. Kč. Tento schodek byl kryt pomocí přijetí půjčky. I přesto, že statutární město 

Zlín se dostalo v tomto roce k zápornému saldu hospodaření, byly spláceny přijaté 

finanční prostředky.  

 

Tabulka 6: Vývoj skutečných příjmů a výdajů v letech 2011 - 2016 (v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Daňové příjmy 939 904,62 992 812,99 1 018 365,68 1 045 223,44 1 130 302,59 

Nedaňové příjmy 245 168,63 235 643,56 239 816,12 248 624,92 255 173,19 

Přijaté neinvestiční dotace 112 684,95 86 105,45 101 895,62 87 356,98 83 219,34 

Běžné příjmy 1 297 758,20 1 314 562,00 1 360 077,42 1 381 205,34 1 468 695,12 

Kapitálové příjmy 63 391,55 30 694,32 76 492,67 31 215,28 20 684,39 

Přijaté investiční dotace 53 898,87 45 492,20 139 676,14 78 404,50 26 827,66 

Investiční příjmy 117 290,42 76 186,52 216 168,80 109 619,78 47 512,05 

Příjmy celkem 1 415 048,62 1 390 748,52 1 576 246,22 1 490 825,12 1 516 207,17 

Provozní výdaje 1 081 101,96 1 084 476,40 1 164 043,66 1 133 124,94 1 143 457,62 

Investiční výdaje 192 910,65 369 752,19 402 310,33 390 369,00 280 543,92 

Výdaje celkem 1 274 012,62 1 454 228,58 1 566 353,99 1 523 493,94 1 424 001,54 

Saldo běžného rozpočtu 216 656,24 230 085,61 196 033,76 248 080,40 325 237,50 

Saldo kapitálového 

rozpočtu 
-75 620,24 -293 565,67 -186 141,53 -280 749,22 -233 031,87 

Saldo celkem 141 036,00 -63 480,06 9 892,23 -32 668,82 92 205,63 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

 

V roce 2014 se hospodaření statutárního města Zlín dostalo do kladného salda, přebytek 

dosahoval necelých 10 mil. Kč. Došlo ke zvýšení výdajů, ale příjmy se zvýšily 

výrazněji. V tomto roce došlo k čerpání úvěru, ale také město Zlín splatilo část 

dlouhodobých přijatých prostředků. 

 

V roce 2015 přesáhly výdaje příjmy a rozpočtové hospodaření statutárního města Zlín 

skončilo schodkem téměř 33 mil. Kč. Schodek rozpočtového hospodaření byl ovlivněn 

čerpáním investičního úvěru (v celkové výši téměř 180 mil. Kč) na významné opravy  
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a investice. Jednalo se o úvěr na investice a opravy majetku v letech 2014 – 2015, 

poskytnutý Komerční bankou, a.s. 

 

V posledním roce 2016 hospodařilo statutární město Zlín už zase s kladným saldem  

ve výši necelých 93 mil. Kč. Kladné saldo rozpočtového hospodaření bylo ovlivněno 

především zvýšenými daňovými příjmy z důvodu lepšího celorepublikového výběru 

daní a snížením investičních výdajů. K čerpání úvěru nedošlo, ale došlo k části úhrady 

půjček. 

 

 

Graf 1: Vývoj salda hospodaření města v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč) 

 [Vlastní zpracování], [60], [63] 

 

Na předchozím grafu je vyobrazen vývoj salda statutárního města Zlín ve sledovaných 

letech. V letech 2013 a 2015 bylo dosaženo záporného salda hospodaření. V ostatních 

sledovaných letech bylo dosaženo přebytku. 

 

V následujících kapitolách budou podrobněji rozebrány jednotlivé položky příjmů  

a výdajů dle druhového hlediska. 
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2.2.2 Příjmy statutárního města Zlín  

Příjmy rozpočtu města se dělí dle druhového hlediska do čtyř tříd. Těmito třídami jsou 

daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace. V následující tabulce je možné 

vidět vývoj jednotlivých příjmů v období 2012 až 2016. 

 

Tabulka 7: Vývoj skutečných příjmů statutárního města Zlín v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč) 

Druh příjmu 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Daňové příjmy 939 904,62 992 812,99 1 018 365,68 1 045 223,44 1 130 302,59 

Nedaňové příjmy 245 168,63 235 643,56 239 816,12 248 624,92 255 173,19 

Kapitálové příjmy 63 391,55 30 694,32 76 492,67 31 215,28 20 684,39 

Přijaté dotace 166 583,82 131 597,65 241 571,75 165 761,48 110 046,99 

Příjmy celkem 1 415 048,62 1 390 748,52 1 576 246,22 1 490 825,12 1 516 207,16 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

 

Daňové příjmy tvoří nejvýznamnější položku mezi položkami příjmové stránky 

rozpočtu statutárního města Zlín. Jedná se opakující se daňové příjmy, které přijímá 

statutární město Zlín každoročně na základě zákona o rozpočtovém určení daní.  

V roce 2016 dosáhly tyto daňové příjmy nejvyšší hodnoty za sledované období,  

a to více než 1 130 mil. Kč. Podíl těchto daňových příjmů na celkových příjmech  

se pohybuje každoročně v rozmezí od 65 % do 75 %.  

 

Druhou podstatnou položkou rozpočtu města jsou Nedaňové příjmy, které jsou v rámci 

sledovaných let prakticky vyrovnané. Podíl nedaňových příjmů se ve sledovaných 

letech pohybuje v rozmezí od 15 % do téměř 18 %. 

 

Položka Kapitálové příjmy činila v roce 2014 76 mil. Kč.  Významnou část tvořil prodej 

pozemku firmě FORMA TRADE s.r.o. Tyto příjmy vytváří nejmenší podíl  

na celkových příjmech rozpočtu města. Tento podíl se pohybuje ve sledovaných letech 

v rozmezí od 1 % do 5 %. Podíly jednotlivých příjmů na celkových příjmech jsou 

zobrazeny na následujícím grafu. 
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Graf 2: Struktura celkových příjmů v letech 2012 - 2016 (v %) 

[Vlastní zpracování], [60], [63] 

 

Položka Přijaté dotace zaznamenala nejvyšší hodnotu v roce 2014, výše této položky 

činila téměř 242 mil. Kč. Jednalo se převážně o dotace z ROP na ukončené akce 

Rekonstrukce podchodu náměstí Práce, Revitalizace prostoru parku Komenského apod. 

Nejnižší hodnota byla zaznamenána v roce 2016. Tyto přijaté transfery mají podíl  

na celkových příjmech v rozmezí od 7 % do 15 %.  

 

 

Graf 3: Vývoj celkový příjmů v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč) 

[Vlastní zpracování], [60], [63] 
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V grafu 3 je vyobrazen vývoj celkových příjmů ve sledovaných letech 2012 až 2016. 

Nejvyšší hodnoty celkových příjmů bylo dosaženo v roce 2014. V tomto roce došlo 

oproti roku 2013 převážně k růstu položky přijaté dotace a položky kapitálové příjmy. 

Naopak v roce 2013 zaznamenalo statutární město Zlín nejnižší celkové příjmy v rámci 

sledovaných let. Došlo ke snížení položek nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace. 

Příjmy v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 poklesly, jelikož došlo  

ke snížení kapitálových příjmů a přijatých transfer a v roce 2016 došlo k navýšení 

celkových příjmů převážně z důvodu zvýšení daňových příjmů oproti roku 2015. 

 

 

Graf 4: Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech ve sledovaných letech (v %) 

[Vlastní zpracování], [60], [63] 

 

Graf 4 uvádí podíl vlastních příjmů na celkových příjmech ve sledovaných letech  

2012 – 2016. Tyto hodnoty byly vypočítány jako podíl vlastních příjmů na celkových 

příjmech. Do vlastních příjmů jsou řazeny daňové příjmy, nedaňové příjmy a kapitálové 

příjmy. Na základě ukazatele rozpočtového hospodaření můžeme srovnat, jakou  

má statutární město Zlín samostatnost financování, tedy nezávislost města na cizích 

zdrojích. Čím vyšší je hodnota, tím je město více schopné hradit vzniklé výdaje  

ze svých zdrojů.  
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Jak můžeme z grafu pozorovat, hodnota se pohybuje každoročně nad 80 %. V roce 2016 

dosáhlo město nejvyšší hodnoty, která činí 92,74 %. Naopak tomu bylo v roce 2014, 

kdy město dosáhlo nejnižšího podílu vlastních příjmů na celkových příjmech. Důvodem 

bylo zvýšení položky přijatých dotací. 

 

Dále budou jednotlivé příjmové třídy podrobněji rozebrány dle jednotlivých položek. 

2.2.3 Daňové příjmy 

Daňové příjmy tvoří stabilní položku příjmové stránky rozpočtu. Daňové příjmy se řídí 

zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, a proto tyto příjmy nemůže 

statutární město Zlín ovlivnit. 

 

Tabulka 8: Daňové příjmy v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč) 

Daňové příjmy 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

DPFO ze závislé činnosti 173 384 184 291,11 181 487,98 190 710,63 222 003,80 

DPFO ze SVČ 24 692,83 23 199,56 25 011,74 26 420,59 25 180,82 

DPFO z kapitálových 

výnosů 
17 426,57 17 382,75 19 683,92 21 026,81 21 409,72 

DPPO 170 775,96 171 403,76 188 432,03 195 184,18 221 250,00 

DPPO za obce 44 576,28 43 212,84 39 974,48 41 643,44 35 698,15 

DPH 345 055,06 365 394,47 382 459,87 378 045,18 405 444,37 

Poplatky 112 596,38 135 488,08 129 423,94 138 357,18 145 270,31 

Daň z nemovitých věcí 51 410,29 52 440,42 51 891,72 53 835,42 54 045,43 

Celkem 939 917,12 992 812,99 1 018 365,68 1 045 223,43 1 130 302,60 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

 

V roce 2012 byla novelizována vyhláška č. 96/2012 Sb., která nově zavedla  

do rozpočtové skladby položku Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných 



49 

technických herních zařízení. Jednotlivé položky daňových příjmů jsou uvedeny 

v následující tabulce.  

 

Z tabulky 8 můžeme vidět, že daňové příjmy každoročně rostou. Nejvyšších daňových 

příjmů bylo dosaženo v roce 2016, a to více než 1 130 mil. Kč. Důvodem byl lepší 

celorepublikový výběr daní. Nejvýznamnější daňovou položkou je příjem z DPH, který 

vytváří podíl ve sledovaných letech okolo 37 % z celkových daňových příjmů. V roce 

2016 zaznamenala položka DPH nejvyšší hodnoty, a to necelých 406 mil. Kč. Důvodem 

bylo zvýšení podílu z celostátního hrubého výnosu DPH z 20,83% na 21,4%. Další 

významnou položku tvoří příjem z DPFO ze závislé činnosti a DPPO. V roce 2016 

došlo k navýšení položky DPFO ze závislé činnosti téměř o 32 mil. Kč oproti roku 

2015, a to z důvodů zvýšení podílu z celostátního hrubého výnosu DPFO ze závislé 

činnosti z 22,87 % na 23,58 %. Podíl DPFO se pohybuje v rozmezí 22 – 24 %  

na celkových daňových příjmech. Položka DPPO má ve sledovaných letech rostoucí 

charakter a tvoří zhruba 23 % podíl na celkových daňových příjmech. Položka sdílené 

daně vytváří podíl přes 80 % z celkových daňových příjmů ve sledovaných letech.  

Na následujícím grafu se zobrazen podíl jednotlivých položek na celkových daňových 

příjmech ve sledovaných letech. 

 

 

Graf 5: Podíl jednotlivých položek na daňových příjmech v letech 2012 - 2016 (v %) 

[Vlastní zpracování], [60], [63] 
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Položka Poplatky je tvořena příjmy ze správních poplatků, z odvodu výtěžku 

z provozování loterií a výherních hracích přístrojů, z poplatku za uložení odpadů,  

za komunální odpad, za užívání veřejného prostranství, ze psů apod. Na položku 

poplatky má největší vliv příjem z odvodu výherních hracích přístrojů, který přinesl 

statutárnímu městu Zlín v roce 2016 přes 73 mil. Kč. Podstatný vliv má také položka 

Poplatky za komunální odpad, která se pohybuje ve sledovaných letech okolo  

30 mil. Kč a také položka Správní poplatky, která má každoročně vzrůstající charakter.  

 

Položka Daň z nemovitých věcí je majetkovou daní. Celková výše položky je dána 

vynásobením koeficientu a základní sazby. Koeficient je upravený dle Obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Zlína č. 4/2008 v souladu s ustanovením zákona  

č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů a zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Položka Daň z nemovitých 

věcí je marginálním příjmem, jelikož se podílí na celkových daňových příjmech 

každoročně pouze pěti procenty. 

2.2.4 Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy tvoří relativně významnou položku z celkových příjmů rozpočtu 

statutárního města Zlín.  

 

Největší část nedaňových příjmů rozpočtu statutárního města Zlín je tvořena položkou 

Příjmy z pronájmu majetku. Podíl této položky na celkových nedaňových příjmech  

se pohybuje ve sledovaném období v rozmezí 46 – 55 %. Statutární město Zlín 

pronajímá několik bytových domů, které má ve vlastnictví, a prostřednictvím dvou 

velkých obytných budov dosahuje největších příjmů z nájmu. Položka Příjmy 

z pronajímaného majetku se každým rokem snižuje, a to v návaznosti na aktuálně 

uzavírané smlouvy, rovněž na průběžně realizovaný prodej majetku.  

 

Druhou nejvýznamnější položkou nedaňových příjmů je položka Příjmy z vlastní 

činnosti. Tato položka obsahuje například příjmy ze školného, z prodeje zboží apod. 

Podíl položky tvoří 25 – 28 % na celkových nedaňových příjmech. V roce 2014 bylo 
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dosaženo nejvyššího příjmu necelých 67 mil. Kč zejména vyšším příjmem z nájmů 

v rámci bytového hospodaření díky lepší platební morálce nájemníků.  

 

Položka Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a Ostatní nedaňové příjmy dosáhla 

v roce 2014 23 mil. Kč, a to zejména díky přijatým nekapitálovým příspěvkům  

a náhradám, které jsou tvořeny především příjmy z vymáhání pohledávek v rámci 

bytového hospodářství a příjmy ze zpětného odběru elektrozařízení. V následující 

tabulce jsou uvedeny jednotlivé položky nedaňových příjmů za sledované období  

2012 – 2016. 

 

Tabulka 9: Nedaňové příjmy v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč) 

Nedaňové příjmy 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Příjmy z vlastní činnosti 66 587,43 61 259,19 66 985,60 66 911,65 63 820,58 

Odvody přebytků organizací 

s přímým vztahem 
2 000,00 7 818,79 6 883,48 10 854,53 10 757,38 

Příjmy z pronájmu majetku 135 326,33 129 239,85 124 548,84 114 736,32 118 907,97 

Příjmy z úroků a realizace 

z finančního majetku 
5 567,46 5 271,25 7 712,70 6 160,84 6 198,62 

Přijaté sankční platby a 

vratky transferů 
8 027,56 8 972,08 10 728,94 19 801,55 31 315,28 

Příjmy z prodeje 

nekapitálového majetku a 

ostatní nedaňové příjmy  

19 946,01 18 229,29 19 922,18 23 050,65 21 737,90 

Přijaté splátky 

půjčených prostředků 
7 713,86 4 853,11 3 034,43 7 109,38 2 435,44 

Celkem 245 168,65 235 643,56 239 816,17 248 624,92 255 173,17 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

 

Jako méně významné položky v nedaňových příjmech lze uvést Přijaté sankční platby, 

Příjmy z úroku, Odvody přebytků organizací s přímým vztahem a Přijaté splátky 

půjčených prostředků. Položka Příjmy z úroků v roce 2014 činila téměř 8 mil. Kč, tedy 
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nejvíce za sledované období vzhledem k lepšímu zhodnocení uložených finančních 

prostředků u peněžních ústavů. Položka Příjmy za přijaté sankční platby se každoročně 

zvyšuje zejména z důvodu pokut vybraných oddělením dopravních přestupků  

a řidičských průkazů a Městskou policií Zlín. 

 

Graf 6 zobrazuje vývoj celkových nedaňových příjmů ve sledovaném období. Podíl 

nedaňových příjmů na celkových příjmech tvoří 17 %, pouze v roce 2014 byl podíl  

15 %. Nedaňové příjmy tedy vytváří nižší část příjmů ve srovnání s daňovými příjmy.  

 

 

Graf 6: Vývoj nedaňových příjmů v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč) 

[Vlastní zpracování], [60], [63] 

2.2.5 Kapitálové příjmy  

Kapitálové příjmy jsou většinou jednorázové, neboť se jedná o příjmy, které jsou 

spojené s prodejem dlouhodobého majetku. Kapitálové příjmy se podílejí na celkových 

příjmech ve výši 1 – 5 % ve sledovaném období, což je zanedbatelná částka. Jednotlivé 

položky kapitálových příjmů ve sledovaných letech jsou zobrazeny v tabulce 10. 

 

Nejvýznamnější položku v kapitálových příjmech jsou Příjmy z prodeje ostatních 

nemovitostí, které byly v roce 2012 nejvyšší. Tyto příjmy se podílejí v rozmezí  
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významnou položkou jsou Příjmy z prodeje pozemků, které dosáhly v roce 2014 

nejvyšších hodnot. Podíl příjmů z prodeje pozemku se pohybuje průměrně okolo  

24 % na celkových kapitálových příjmech. Dalšími položkami jsou Příjmy z prodeje 

ostatního hmotného DLM, Ostatní kapitálové příjmy a Příjmy z prodeje akcií (akcie 

Jihomoravské plynárenské a.s.) 

 

V roce 2012 činily kapitálové příjmy přes 63 mil. Kč převážně v důvodu mimořádného 

příjmu. Jednalo se o úhradu kupní ceny ve výši téměř 20 mil. Kč od akciové společnosti 

Zlaté jablko a také o prodej bytových jednotek z bytového fondu města občanům 

statutárního města Zlín. 

 

Tabulka 10: Kapitálové příjmy v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč) 

Kapitálové příjmy 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Příjmy z prodeje pozemků 5 686,58 6 265,77 34 871,36 6 589,66 5 336,96 

Příjmy z prodeje ostatních 

nemovitostí 
57 704,97 24 330,92 41 229,35 24 078,81 14 840,52 

Příjmy z prodeje ostatního 

hmotného DLM 
0,00 26,54 136,38 516,50 5,10 

Ostatní kapitálové příjmy 0,00 60,00 255,58 30,31 501,81 

Příjmy z prodeje akcií 0,00 11,09 0,00 0,00 0,00 

Celkem 63 391,55 30 694,32 76 492,67 31 215,28 20 684,39 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

 

Celkové kapitálové příjmy v roce 2013 klesly více než o polovinu oproti roku 2012. 

Součástí těchto příjmů bylo přijetí platby za pozemek od společnosti Zlaté jablko, a.s. 

Na základě kupní smlouvy měla být platba poukázána od podpisu do 45 dnů koncem 

roku 2013, tím pádem došlo k proplacení až v roce 2014.  

 

V roce 2014 bylo dosaženo nejvyšších kapitálových příjmů za sledované období, 

jednalo se o více než 76 mil. Kč. Statutární město Zlín obdrželo příjem za prodej 

pozemku firmě FORMA TRADE s.r.o. a také příjem prodeje bytů v bytovém domě 
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Družstevní 4510 jednotlivým nájemníkům. Tyto dvě události měly největší vliv  

na meziroční nárůst kapitálových příjmů. 

 

V roce 2015 dosáhly kapitálové příjmy téměř 32 mil. Kč. V tomto roce došlo opět 

k prodeji pozemků, statutární město Zlín obdrželo příjem z prodeje pozemků Univerzitě 

Tomáše Bati a také příjem z prodeje bytů jednotlivým nájemníkům. Nejnižších 

kapitálových příjmů bylo dosaženo v roce 2016. Příjmy činily pouze necelých  

21 mil. Kč. Na následujícím grafu je uveden vývoj celkových kapitálových příjmů  

ve sledovaných letech 2012 – 2016. 

 

 

Graf 7: Vývoj celkových kapitálových příjmů v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč) 

[Vlastní zpracování], [60], [63] 

2.2.6 Přijaté dotace  

Přijaté dotace hrají také významnou roli z hlediska příjmové stránky statutárního města 

Zlín a výše těchto příjmů závisí především na iniciativě statutárního města Zlín. Přijaté 
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Neinvestiční dotace slouží ve většině případů k financování provozních potřeb. 

Neinvestiční dotace jsou tvořeny položkami přijaté dotace ze zahraničí, od veřejných 

rozpočtů centrální úrovně, územní úrovně a převody z vlastních fondů. Neinvestiční 

dotace byly ve sledovaných letech vyšší oproti investičním dotacím, pouze v roce 2014 

tomu bylo právě naopak. Podíl neinvestičních dotací na celkových přijatých dotacích  

se pohybuje v rozmezí od 42 – 76 % ve sledovaném období, u investičních dotací  

je podíl 24 – 58 %. Jednotlivé položky přijatých dotací rozpočtu statutárního města Zlín 

jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Tabulka 11: Přijaté dotace v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč) 

Přijaté dotace 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Neinvestiční přijaté dotace 

od veřejných rozpočtů 

centrální úrovně 

94 552,90 80 377,09 94 043,53 79 648,90 80 187,14 

Neinvestiční přijaté dotace 

od veřejných rozpočtů 

územní úrovně 

17 690,03 5 652,76 7 776,22 7 698,93 2 954,16 

Převody z vlastních fondů 172,26 75,60 75,86 9,15 78,04 

Neinvestiční přijaté dotace 

ze zahraničí 
269,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investiční přijaté dotace od 

veřejných rozpočtů ústřední 

úrovně 

13 287,75 34 556,46 37 592,93 22 088,99 22 327,66 

Investiční přijaté dotace 

od veřejných rozpočtů 

územní úrovně 

26 611,11 10 935,74 102 083,20 56 315,52 4 500,00 

Investiční přijaté dotace ze 

státních 

finančních aktiv 

14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 166 583,81 131 597,65 241 571,75 165 761,48 110 047,00 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

 

Nejvyšší položku v přijatých dotacích představují Neinvestiční přijaté dotace  

od veřejných rozpočtů centrální úrovně. Tyto dotace jsou tvořeny převážně dotacemi 

v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy a dále dotacemi na školství 
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a také na životní prostředí. Nejvyšší částky bylo dosaženo v roce 2012, která činila 

téměř 95 mil. Kč. 

 

Další významnou položkou jsou Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní 

úrovně, jedná se o dotaci Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. V roce 

2014 došlo k realizaci projektu Podchod náměstí Práce, byl revitalizován park 

Komenského a vybudována cyklostezka aj. V roce 2015 se v některých investičních 

aktivitách pokračovalo, jako například park Komenského apod. a došlo k rekonstrukci 

přístupových cest. V roce 2016 zaznamenaly investiční aktivity propad, jelikož přijatá 

dotace činila pouze necelých 5 mil. Kč. 

 

 

Graf 8: Vývoj přijatých dotací v letech 2012 – 2016 (v tis. Kč) 

[Vlastní zpracování], [60], [63] 

 

Na předchozím grafu je vyobrazen vývoj celkových přijatých dotací v letech  

2012 – 2016. V roce 2012 se přijaté dotace pohybovaly okolo 166 mil. Kč a v roce 2013 

došlo k poklesu těchto dotací na necelých 132 mil. Kč. Nejvyšší dotaci získalo statutární 

město Zlín v roce 2014, částka činila téměř 242 mil. Kč. V roce 2016 dosahovaly přijaté 

dotace nejnižší částky, jednalo se pouze o necelých 111 mil. Kč. 
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2.2.7 Výdaje statutárního města Zlín 

Výdaje rozpočtu statutárního města Zlín se člení dle druhového hlediska do dvou tříd,  

a to na běžné a kapitálové. Kapitálové výdaje souvisí s investičními nákupy a výdaji, 

které zahrnují zejména pořízení dlouhodobého majetku. Běžné výdaje se týkají 

zajišťování běžných činností. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé výdaje 

rozpočtu statutárního města Zlín v letech 2012 – 2016.  

 

Tabulka 12: Výdaje statutárního města Zlín v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč) 

Výdaje 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Běžné 1 081 101,96 1 084 476,40 1 164 043,66 1 133 124,94 1 143 457,62 

Kapitálové 192 910,65 369 752,19 402 310,33 390 369,00 280 543,92 

Celkem 1 274 012,62 1 454 228,58 1 566 353,99 1 523 493,94 1 424 001,54 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

 

Podíly jednotlivých výdajů na celkových výdajích v letech 2012 - 2016 jsou zobrazeny 

na následujícím grafu. 

 

 

Graf 9: Struktura celkových výdajů v letech 2012 - 2016 (v %) 

[Vlastní zpracování], [60], [63] 
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za sledované období a to více než 1 570 mil. Kč. Podíl běžných výdajů na celkových 

výdajích se pohybuje každoročně v rozmezí 75 – 85 %. 

 

Druhou položkou rozpočtu města jsou Kapitálové výdaje, které byly v roce 2014 

obzvlášť vysoké, a to více než 402 mil. Kč. Tyto výdaje se podílejí na celkových 

výdajích mezi 15 – 25 %.  

 

V grafu 10 je zobrazen vývoj celkových výdajů rozpočtu statutárního města Zlín  

ve sledovaném období 2012 – 2016. V roce 2013 se celkové výdaje zvýšily oproti roku 

2012 z důvodů zvýšení položky kapitálové výdaje. V roce 2014 zaznamenaly celkové 

výdaje nejvyšších hodnot za sledované období. Došlo ke zvýšeným výdajům převážně 

prostřednictvím zvýšení položky běžné výdaje. V roce 2016 se celkové výdaje snížily 

ve srovnání s rokem 2015, a to díky snížení položky kapitálové výdaje.  

 

 

Graf 10: Vývoj celkových výdajů v letech 2012 – 2016 (v tis. Kč) 

[Vlastní zpracování], [60], [63] 

 

Tyto jednotlivé výdajové třídy budou podrobněji rozčleněny dle jednotlivých položek.  
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2.2.8 Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje souvisejí s investicemi do stálých aktiv. Zejména se zde řadí položky 

Pořízení či výstavba dlouhodobého majetku, Rekonstrukce stávajícího majetku, Nákup 

pozemků, Poskytování investičních transfer apod. Podíl kapitálových výdajů  

na celkových výdajích se pohybuje ve sledovaném období v rozmezí 15 – 26 %  

ve sledovaném období. Jednotlivé položky kapitálových výdajů rozpočtu statutárního 

města Zlín jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Tabulka 13: Kapitálové výdaje v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč) 

Kapitálové výdaje 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Pořízení DNM 2 866,01 11 550,72 5 137,10 21 096,37 3 458,02 

Pořízení DHM 149 794,61 214 230,32 340 532,60 234 864,78 240 760,83 

Pozemky 27 246,04 91 342,78 6 017,73 45 765,61 2 091,71 

Nákup akcií a majetkových 

podílů 
0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 

Investiční transfery 13 004,00 52 628,37 46 422,91 88 642,23 34 233,38 

Investiční půjčené prostředky 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 

Celkem 192 910,66 369 752,19 402 310,34 390 368,99 280 543,94 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

 

Největší podíl v kapitálových výdajích zabírá položka Pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku. Její podíl se pohybuje okolo 60 – 85 % na celkových kapitálových výdajích. 

Nejvyšší částky bylo dosaženo v roce 2014, která činila více než 340 mil. Kč. Jednalo 

se především o výdaje na rekonstrukci podchodu náměstí Práce, revitalizaci prostoru 

parku Komenského, na rekonstrukci budovy knihovny apod. 

 

Další položkou, která se výrazněji podílí na kapitálových výdajích, jsou Investiční 

transfery. Tyto investiční transfery poskytuje statutární město Zlín příspěvkovým, 

neziskovým a podnikatelským subjektům. Průměrný podíl za sledované období  

na celkových kapitálových výdajích je téměř 14 %. V roce 2015 dosahovala položka 

nejvyšší hodnoty, která činila přes 88 mil. Kč. Bylo poskytnuto více finančních 

prostředků v oblasti školství, ZOO aj. 
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Významnou položkou jsou i Pozemky, které se průměrně podílejí okolo 11 %  

na celkových kapitálových výdajích za roky 2012 – 2016. V roce 2013 vzrostla tato 

položka téměř trojnásobně oproti roku 2012, neboť v roce 2007 pozemek prodalo město 

soukromému investorovi za účelem vybudování nákupního centra. Ale kvůli nedostatku 

financí soukromého investora došlo ze strany města v roce 2013 ke zpětnému odkupu. 

 

 

Graf 11: Vývoj kapitálových výdajů v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč) 

[Vlastní zpracování], [60], [63] 

 

Na předchozím grafu je zobrazen vývoj celkových kapitálových výdajů v letech  

2012 – 2016. Kapitálové výdaje byly v roce 2012 nejnižší, činily pouze téměř  

193 mil. Kč. V roce 2013 došlo k dvojnásobnému zvýšení těchto výdajů oproti roku 

2012. V roce 2014 dosahovaly nejvyšších hodnot, a to více než 402 mil. Kč. Od roku 

2014 tyto výdaje klesají.    

 

Položka Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku má podíl  

od 1 % do 5 %. Jedná se převážně o programové vybavení aj. Dalšími méně 

významnými položkami jsou Nákup akcií a majetkových podílů (podíl v technických 

službách) a Investiční půjčené prostředky, které statutární město Zlín realizovalo pouze 

v roce 2014.  
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V následující tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější investiční akce, které realizovalo 

statutární město Zlín v letech 2012 – 2016. V každém roce byly vybrány největší akce 

přesahující hodnotu 20 mil. Kč. V roce 2012 došlo k výkupu pozemků a byla 

uskutečněna investiční akce související s preferencí a plošnou koordinací MHD 

v hodnotě necelých 22,5 mil. Kč. V roce 2013 ovlivnil výkup pozemků od společnosti 

Graslon a.s. nejvíce investiční akce, částka přesahovala 82 mil. Kč.  

 
 
Tabulka 14: Přehled investičních akcí nad 20 mil. Kč v letech 2012 – 2016 

Rok Investiční akce 
Částka 

(v tis. Kč) 

2012 
Výkup pozemků 22 909,07 

Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně 22 426,23 

2013 

Výkup pozemků od společnosti Graslon a.s. 82 724,95 

Rekonstrukce podchodu náměstí Práce 27 427,47 

Rekonstrukce a přístavba budovy MŠ Slínová 21 960,01 

ZOO a zámek Zlín-Lešná - dotace na technické zhodnocení pavilonu opic 20 968,00 

2014 

Revitalizace prostoru parku Komenského 47 593,31 

Rekonstrukce podchodu náměstí Práce II. etapa 26 114,83 

Rekonstrukce objektu knihovny 24 922,63 

Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova 21 021,90 

2015 

Nákup nemovitosti areálu Torza na sídlišti Jižní Svahy 53 000,00 

Rekonstrukce komunikace ulice v Malenovicích 27 185,04 

Rekonstrukce silniční komunikace Mostní 26 388,12 

ZOO Zlín a Zámek Lešná - Projekt "Řeka trávy" 21 049,00 

Úprava prostor před kinem Květen v Malenovicích 23 336,58 

2016 
Rekonstrukce MK Mostní 31 917,90 

Celková rekonstrukce budovy 25m bazénu 30 413,70 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

 

V roce 2014 došlo k nárůstu investičních výdajů zejména kvůli investičním akcím 

Revitalizace prostoru parku Komenského za více než 47 mil. Kč, Rekonstrukce 

podchodu náměstí práce za téměř 27 mil. Kč, které byly spolufinancované z projektů 

EU. Nákup nemovitosti tvořících areál Torza na sídlišti Jižní Svahy byl nejvýznamnější 

investiční akcí v roce 2015. V roce 2016 došlo k rekonstrukci městské komunikaci 

Mostní za více než 31 mil. Kč a také byla rekonstruována budova 25m bazénu. 
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2.2.9 Běžné výdaje 

Běžné výdaje tvoří významnou položku výdajové stránky rozpočtu. Do běžných výdajů 

lze řadit položky Platy, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, Nákup služeb, 

Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, podnikatelským subjektům, 

neziskovým organizacím, Ostatní nákupy aj. Běžné výdaje se podílejí na celkových 

výdajích ve výši 75 – 85 % ve sledovaných letech. Jednotlivé provozní výdaje ve 

sledovaných letech jsou uvedeny v tabulce 15. 

 

Nejvýznamnější položku v běžných výdajích jsou Platy, průměrný podíl této položky  

na celkových běžných výdajích se pohybuje okolo 17 %. V roce 2016 byla tato položka 

nejvyšší, a to přes 207 mil. Kč. Jedná se o platy všech zaměstnanců v pracovním 

poměru.  

 

Druhou významnou položkou je Nákup služeb. Ten dosáhl v roce 2016 nejvyšší 

hodnoty, a to přes 185 mil. Kč Podíl této položky na celkových běžných výdajích  

je každoročně 16 %, pouze v roce 2012 byl podíl 15 %. Do těchto služeb se řadí 

například nákup právních, vzdělávacích, poštovních, telekomunikačních služeb, placené 

nájemné aj.  

 

Významnou položkou jsou i Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím a také 

neziskovým organizacím. Položka Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím  

se podílí na celkových běžných výdajích okolo 13 – 14 %. V roce 2015 činila částka  

přes 153 mil. Kč. Položka Neinvestiční transfery neziskovým organizacím se podílí 

každoročně na celkových běžných výdajích podílem 7 %. Jedná se o transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím v oblasti kultury, školství apod.   

 

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhradami a věcnými dary 

neklesly za sledované období pod 90 mil. Kč. Jejich podíl je 9 % na celkových běžných 

výdajích. Tyto výdaje jsou určeny na věcné dary, na dopravní územní obslužnost, 

zaplacené sankce apod. Dalšími položkami jsou ostatní nákupy, které dosáhly v roce 

2014 téměř až 131 mil. Kč. Položka Nákup vody, paliv a energie vytváří 6 % podíl na 

běžných výdajích. 



63 

Tabulka 15: Běžné výdaje v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč) 

Běžné výdaje 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Platy 178 614,67 182 355,28 191 369,38 197 010,71 207 259,35 

Ostatní platby za provedenou práci 16 948,74 16 774,55 17 799,09 14 764,14 18 055,92 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 65 133,16 65 992,47 69 238,65 71 166,59 75 100,81 

Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 0,00 10,11 130,83 167,71 

Nákup materiálu 24 064,89 26 325,49 28 646,28 26 255,22 28 615,60 

Úroky a ostatní finanční výdaje 11 596,27 5 549,58 5 805,89 6 357,26 6 076,30 

Nákup vody, paliv, energie 65 436,87 71 047,65 65 828,21 65 571,00 63 334,77 

Nákup služeb 159 116,81 169 871,51 185 172,91 176 622,47 185 941,37 

Ostatní nákupy 69 594,85 76 572,14 130 982,77 88 729,29 80 944,45 

Výdaje související s neinv. nák. přísp., náhr. 

a věc. dary 
98 424,88 93 844,10 96 436,20 96 550,73 98 171,75 

Neinvestiční transf. podnikatelským 

subjektům 
68 130,65 75 868,55 74 464,13 75 899,43 83 067,44 

Neinv. transf. neziskovým organizacím 74 431,49 78 648,68 84 407,27 81 487,65 78 462,94 

Neinv. dedot. transfery podnikatelským 

subjektům 
12,00 12,00 12,00 12,00 0,00 

Neinv. nedot. transfery nezisk. a podob. 

organiz. 
0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 

Neinv. transfery veř. rozpočtům ústřední 

úrovně 
45,00 15,00 3,95 50,00 40,00 

Neinv. transfery veř. rozpočtům územní 

úrovně 
5 510,94 5 527,64 6 623,72 7 922,81 7 519,05 

Neinv. transf. příspěvkovým organizacím 145 354,97 153 360,07 149 479,65 153 434,30 151 772,64 

Převody vlastním fondům 75,60 75,86 3,95 78,04 80,81 

Ostatní neinv. transfery jiným veřejným 

rozpočtům 
82 043,13 45 979,59 41 644,55 51 235,03 37 036,49 

Náhrady placené obyvatelstvu 682,58 930,86 607,35 806,18 804,16 

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 7 992,05 8 838,55 8 463,80 7 998,18 8 872,91 

Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 47,87 0,00 575,91 683,77 58,43 

Ostatní neinvestiční výdaje 7 844,55 6 886,84 6 452,89 10 359,30 12 074,72 

Celkem 1 081 101,97 1 084 476,41 1 164 043,66 1 133 124,93 1 143 457,62 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

 

U ostatních neinvestičních transfer jiným veřejným rozpočtům a neinvestičních transfer 

podnikatelským subjektům jde o transfery soukromým fyzickým nebo právnickým 
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osobám apod. Ostatní položky, jako například Nákup materiálu, Úroky aj. tvoří 

zanedbatelný podíl na celkových běžných výdajích. 

 

 

Graf 12: Vývoj běžných výdajů v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč) 

[Vlastní zpracování], [60], [63] 

 

Na následujícím grafu je uveden celkový vývoj běžných výdajů ve sledovaných letech. 

V roce 2012 se běžné výdaje pohybují okolo 1 081 mil. Kč. V roce 2013 zaznamenaly 

nepatrný nárůst v porovnání s rokem 2012. V roce 2014 došlo k  nárůstu těchto výdajů, 

které činily více než 1 164 mil. Kč. Důvodem bylo převážně zvýšení platů, nákupu 

služeb a ostatních nákupů. V roce 2015 provozní výdaje poklesly a v roce 2016  

se mírně zvýšily.  

2.2.10 Financování 

V třídě financování rozpočtu statutárního města Zlín se promítají především finanční 

operace jako zapojení finančních prostředků (úspory z předchozích let), změna stavu 

finančních prostředků na účtech proti východisku a čerpání a splátky úvěru. Pokud  

je financování kladné, hospodaření města je ve schodku a naopak. Financování rozpočtu 

řeší, jestli se schodek bude hradit z peněžních prostředků, které jsou na vlastním účtu 

města, půjčkou nebo jestli bude přebytek vložen na bankovní účet či bude použit  
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na splátku půjček z minulosti apod. V tabulce 16 je uvedeno financování ve sledovaném 

období.  

 

Financování bylo v letech 2013 a 2015 kladné, což znamená, že výdaje převyšovaly 

příjmy. Naopak tomu bylo v letech 2012, 2014 a 2016. Krátkodobé financování 

obsahuje položku Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků. Každoročně byl 

zaznamenán přírůstek finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. daného 

roku v porovnání s počátečním stavem k 1. 1. daného roku. Došlo tedy ke snížení 

financování.  

 

Tabulka 16: Financování v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč) 

Financování 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Krátkodobé financování -61 673,96 -35 452,51 -35 000,16 -81 231,67 -26 130,63 

Dlouhodobé financování: -79 338,41 98 908,97 25 498,77 114 816,70 -64 800,00 

dl. přijaté půjčené prostředky 0,00 144 784,88 70 746,73 179 992,32 0,00 

uhrazené splátky dl. přijatých 

půjčených prostředků 
-79 338,41 -45 875,90 -45 248,00 -65 175,63 -64 800,00 

Opravné položky k peněžním 

operacím 
-23,63 23,60 -390,84 -916,20 -1 274,99 

Celkem -141 036,00 63 480,06 -9 892,23 32 668,83 -92 205,62 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

 

Položku dlouhodobé financování tvoří Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky  

a Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. Položka dlouhodobé 

přijaté půjčené prostředky znamená čerpání úvěru. V roce 2012 a 2016 nedošlo 

k čerpání úvěru. Ale od roku 2013 až do 2015 čerpalo statutární město Zlín finanční 

prostředky. Položka Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 

zahrnuje splátky dlouhodobých úvěrů za aktuální rok. Každým rokem hradilo město 

Zlín splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. U Opravné položky 

k peněžním operacím se jedná o proúčtování přenesené daňové povinnosti vůči 

Finančnímu úřadu u stavebních a montážních prací.  
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2.3 Analýza zadluženosti statutárního města Zlín 

Následující část diplomové práce je věnována analýze zadluženosti statutárního města 

Zlín v období 2012 – 2016. Nejprve bude pozornost zaměřena především na zhodnocení 

zadluženosti, celkový dluh a jeho strukturu. Většinovým cizím zdrojem financování 

investic jsou úvěry. Doplňující zdroj představují přijaté návratné finanční výpomoci.  

U přijatých úvěrů budou rozebrány jejich splátky, úročení, účel použití, doba splatnosti 

apod. Následně budou použity nejdůležitější ukazatele zadluženosti pro zhodnocení 

zadluženosti statutárního města Zlín.   

2.3.1 Celkový dluh 

Tabulka 17 ukazuje celkový dluh statutárního města Zlín ve sledovaném období  

2012 – 2016. Město při financování investičních aktivit užívá především přijaté 

dlouhodobé úvěry. Tyto úvěry se nejvíce podílejí na celkovém dluhu města. Do dluhu 

se také promítají přijaté finanční návratné výpomoci, které město využívalo do roku 

2015. Jednalo se o Fond na opravy a rozvoj bydlení. Tato položka tvoří velice nízký 

podíl na celkovém dluhu ve sledovaných letech. 

 

Tabulka 17: Struktura dluhu v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Úvěry 296 831,42 396 856,29 422 843,03 538 035,35 473 235,35 

Přijaté finanční 

návratné výpomoci 
1 979,49 863,59 375,63 0,00 0,00 

Dluh celkem 298 810,91 397 719,88 423 218,66 538 035,35 473 235,35 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

 

Graf 13 znázorňuje vývoj celkového dluhu statutárního města Zlín v letech 2012 -2016. 

Do roku 2015 celkový dluh rostl a poté začal klesat. V roce 2015 dosáhlo město své 

nejvyšší zadluženosti, která činila přes 538 mil. Kč. Důvodem této vysoké hodnoty bylo 

přijetí nového úvěru v roce 2014, kdy splácení začalo až v roce 2015. Naopak tomu 

bylo v roce 2012, kdy byl dluh nejnižší za sledované období, a to necelých 299 mil. Kč. 
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V roce 2016 došlo ke snižování přijatých dlouhodobých úvěrů a tím také i ke snižování 

celkového dluhu města.  

 

 

Graf 13: Vývoj dluhu v letech 2012 -2016 (v tis. Kč) 

[Vlastní zpracování], [60], [63] 
 

2.3.2 Úvěry 

Tabulka 18 poskytuje přehled dlouhodobých přijatých úvěrů statutárním městem Zlín, 
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V následujícím roce 2006 došlo k čerpání úvěru města ze Státního fondu rozvoje 

bydlení za účelem investičních oprav a modernizace bytů. Úroková sazba činila 3% p.a. 

a poslední splátka proběhla v roce 2015.  

 

Tabulka 18: Přehled dlouhodobých přijatých úvěrů 

Poskytovatel Přijetí Splatnost Částka  Úroková sazba Účel 

ČS, a.s. 2005 2012 300 mil. Kč 
6M PRIBOR + 0,09% 

p.a. 
investiční akce 

ČS, a.s. 2005 2012 100 mil. Kč 4,7% p.a. investiční akce 

Státní fond 

rozvoje 

bydlení 

2006 2015 10 mil. Kč 3% p.a. 
investiční opravy, 

modernizace bytů 

ČS, a.s. 2009 2023 500 mil. Kč 6,47% p.a.  investiční a provozní potřeby 

KB, a.s. 2011 2023 525 mil. Kč 
3M PRIBOR + 0,65% 

p.a. 

přeúvěrování stávajících úvěrů 

a 

pro investiční a provozní 

potřeby 

KB, a.s. 2014 2024 200 mil. Kč 
3M PRIBOR + 0,33% 

p.a. 

investiční a provozní potřeby, 

opravy a rekonstrukce majetku 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

 

V roce 2009 se město opět rozhodlo pro dlouhodobý úvěr ve výši 500 mil. Kč, jehož 

roční úročení je 6,47% p.a. Za poskytovatele byla vybrána Česká spořitelna a.s.  

K čerpání úvěru došlo v letech 2009 – 2011 za účelem provozních a investičních potřeb. 

Úvěr je splatný do roku 2023. 

 

Statutární město Zlín přistoupilo v roce 2011 na přeúvěrování stávajících úvěrů a byl 

vytvořen jeden společný dlouhodobý úvěr od Komerční banky a.s. ve výši 525 mil. Kč, 

přeúvěrování bylo z důvodů lepší úrokové sazby, a to 3M PRIBOR + 0,65% p.a. 

Splatnost úvěru je do roku 2023 a určen k financování investičních a provozních potřeb 

města. Tímto úvěrem byl splacen úvěr z roku 2005 ve výši 100 mil. Kč, respektive jeho 

zůstatek ve výši 29.161 tis. Kč. Byl doplacen 500 mil. úvěr ve výši 270.836 tis. Kč. 

Zbývající výše úvěru čerpána v roce 2011 byla použita na koupaliště Jižní Svahy. 

K čerpání úvěru došlo také v roce 2013 a 2014. 
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V roce 2014 si město vzalo další dlouhodobý úvěr od Komerční banky a.s. ve výši  

200 mil. Kč. Jedná se o úvěr k financování investičních a provozních potřeb, oprav  

a rekonstrukcí majetku v období 2014 – 2015. Stanovený úrok činí  

3M PRIBOR + 0,33% p.a. a poslední splátka proběhne v roce 2024. 

2.3.3 Ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům 

Ukazatel celkové zadluženosti je součástí soustavy informativních a monitorujících 

ukazatelů (SIMU). Pro celkovou zadluženost stanovilo Ministerstvo financí České 

republiky doporučenou hodnotu na 25 %. Pokud jsou hodnoty vyšší, hrozí nejistota,  

že dluh nebude uhrazen.  

 

Tabulka 19: Celková zadluženost v letech 2012 – 2016 (v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Cizí zdroje  1 048 161,46 802 054,70 901 345,74 984 396,01 877 684,82 

Aktiva celkem 11 321 011,13 11 207 256,54 11 549 992,07 11 733 544,39 11 735 765,76 

Celková zadluženost  9,26% 7,16% 7,80% 8,39% 7,48% 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

 

Tabulka 19 uvádí celkovou zadluženost statutárního města Zlín v letech 2012 – 2016. 

Ukazatel se pohybuje okolo 7 % až 9 %. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2012,  

a to přes 9 %, neboť v roce 2011 došlo k přeúvěrování stávajících úvěrů. Je patrné,  

že město ani v jednom ze sledovaných let nepřekročilo doporučenou hranici, má tedy 

dostatečnou kontrolu nad svou finanční nezávislostí a vývoj tohoto ukazatele je tedy 

uspokojivý.  

2.3.1 Ukazatel zadluženosti na jednoho obyvatele 

Tento ukazatel slouží k vyjádření výše dluhu na jednoho obyvatele. Ukazatel 

vypočítáme jako podíl celkové zadluženosti k počtu obyvatel. Pro srovnání ukazatele  

u statutárního města Zlín byly vybrány další dvě statutární města, a to Olomouc  

a Jihlava. Jihlava byla vybrána, jelikož se jedná o menší město než statutární město Zlín 

a Olomouc má naopak vyšší počet obyvatel. Ukazatel je sledován v období  
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2012 – 2015, jelikož na informačním portále Ministerstva financí Monitor státní 

poklady jsou zpracované výsledky u ukazatele SIMU pouze do roku 2015.  

 

Tabulka 20: Dluh celkem a počet obyvatel ve vybraných statutárních městech 

Město Položka 
Rok 

2012 2013 2014 2015 

Zlín 
Počet obyvatel 75 600 75 555 75 278 75 112 

Dluh celkem (v tis. Kč) 298 810,91 397 719,88 423 218,66 538 035,35 

Olomouc 
Počet obyvatel  99 529 99 529 99 489 99 809 

Dluh celkem (v tis. Kč) 1 677 928,15 1 908 588,44 2 074 084,44 1 858 954,51 

Jihlava 
Počet obyvatel  50 669 50 669 50 510 50 521 

Dluh celkem (v tis. Kč) 111 199,86 50 485,32 30 854,85 213 830,20 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

 

Předchozí tabulka uvádí informace pro výpočet ukazatele zadluženosti na jednoho 

obyvatele, a to dluh celkem a počet obyvatel u vybraných statutárních měst  

za sledované období. Počet obyvatel ve sledovaných letech u statutárního města Zlín  

je přes 75 tis., u Jihlavy dosahuje přes 50 tis. a u statutárního města Olomouc se počet 

obyvatel pohybuje přes 99 tis. Ve srovnání se statutárním městem Olomouc je na tom 

město Zlín celkem dobře. Dluh celkem dosahovaný městem Zlín je v roce 2012  

až pětkrát menší než u města Olomouc. Naopak líp si vede statutární město Jihlava, 

jehož dluh celkem dosahoval nejnižších hodnot v roce 2014, a to 30 mil. Kč. Průměrný 

dluh celkem za sledované období činí u statutárního města Zlín přes 414 mil. Kč,  

u statutárního města Olomouc dosahuje necelých 1 880 mil. Kč a u statutárního města 

Jihlava je přes 101 mil. Kč.  

 

Tabulka 21: Dluh na jednoho obyvatele ve vybraných statutárních městech (v tis. Kč) 

Město 
Rok 

2012 2013 2014 2015 

Zlín 3,95 5,26 5,62 7,16 

Olomouc 16,86 19,18 20,85 18,63 

Jihlava 2,19 1,00 0,61 4,23 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 
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Tabulka 21 nám znázorňuje zadluženost na jednoho obyvatele u vybraných statutárních 

měst ve sledovaném období 2012 – 2015. Pokud přepočteme dlužnou částku na jednoho 

obyvatele, dluží každý obyvatel statutárního města Zlín v průměru přes 5 tis. Kč  

za sledované období. Průměrný dluh na jednoho obyvatele u statutárního města Jihlava 

je nejnižší ve srovnání s vybranými městy, činí přes 2 tis. Kč za sledované období. 

Naopak je tomu u statutárního města Olomouc, kde průměrný dluh na jednoho 

obyvatele dosahuje téměř 19 tis. Kč za období 2012 – 2015.  

 

 

Graf 14: Dluh na jednoho obyvatele ve vybraných statutárních městech (v tis. Kč) 

[Vlastní zpracování], [60], [63] 

 

Na grafu 14 je uveden dluh na jednoho obyvatele u vybraných statutárních měst  

za sledované období 2012 – 2015.  

2.3.2 Ukazatel dluhové služby 

Soustava SIMU nahradila v roce 2008 ukazatele dluhové služby. Ale i přesto je zde 

zaznamenán, jelikož ukazuje na dluh v souvislosti s příjmy. Dle Ministerstva financí 

České republiky by neměl přesáhnout hranici 30 %. V následující tabulce je zobrazen 

ukazatel dluhové služby. Dluhová základna je tvořena příjmy, a to daňovými, 

nedaňovými a přijatými neinvestičními dotacemi. Dluhová služba sestává z úroků  

z úvěrů, splátek jistin a splátek leasingu. Ukazatel dluhové služby je tedy tvořen 
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podílem dluhové služby a dluhové základny. Čím vyšší je dluhová základna, tedy 

vlastní příjmy, tím vykazuje výsledný ukazatel lepší hodnotu. 

 

Z následující tabulky můžeme vidět, že statutární město Zlín dosahovalo každým rokem 

vyšších příjmů, což je příznivé pro ukazatele dluhové služby. V letech 2014 až 2019 

uzavřelo město leasingovou smlouvu. Ukazatel dluhové služby ani v jednom  

ze sledovaných let nepřekročil doporučenou hranici, pohybuje se v rozmezí  

od 3 % do téměř 7 %. 

 

Tabulka 22: Ukazatel dluhové služby v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Daňové příjmy 939 917,12 992 812,99 1 018 365,68 1 045 223,44 1 130 302,60 

Nedaňové příjmy 245 156,13 235 643,56 239 816,12 248 624,92 255 173,17 

Přijaté dotace 63 812,50 53 055,80 53 053,10 52 970,30 54 075,20 

Dluhová základna 1 248 885,75 1 281 512,35 1 311 234,90 1 346 818,66 1 439 550,97 

Úroky 6 395,14 5 544,97 5 803,24 6 356,03 6 075,46 

Splátky jistin 

a dluhopisů 
79 338,41 45 879,90 45 247,96 65 175,63 64 800,00 

Splátky leasingu 0,00 0,00 277,83 30,66 30,66 

Dluhová služba 85 733,55 51 424,87 51 329,03 71 562,32 70 875,46 

Ukazatel dluhové 

služby 
6,86% 4,01% 3,91% 5,31% 4,92% 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

 

Na grafu 15 je zobrazen vývoj ukazatele dluhové služby. Nejvyšší hodnoty bylo 

dosaženo v roce 2012, a to přes 85 mil. Kč. Důvodem byly v tomto roce vysoké splátky 

jistin, které činily přes 79 mil. Kč. Naopak tomu byl rok 2014, kdy dluhová služba byla 

nejnižší za sledované období, a to necelých 52 mil. Kč. 
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Graf 15: Vývoj dluhové služby v letech 2012 - 2016 (v tis. Kč) 

[Vlastní zpracování], [60], [63] 

2.3.3 Ukazatel podílu čistého provozního výsledku na dluhové službě 

Po odečtení běžných příjmů a běžných výdajů dostaneme čistý provozní výsledek, tedy 

budoucí zdroj pro novou dluhovou službu. Na základě vypočteného podílu čistého 

provozního výsledku a dluhové služby zjistíme, kolikrát je statutární město Zlín 

schopno svoji dluhovou službu krýt z čistého provozního výsledku. Doporučená 

hodnota by měla být vyšší než jedna. Jestliže by byla vykázána hodnota menší než 

jedna, město by muselo svůj dluh krýt kapitálovými příjmy nebo přijetím dalšího úvěru. 

 

Tabulka 23: Podíl čistého provozního výsledku k dluhové službě v letech 2012 - 2016 

Položka 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Běžné příjmy (v tis. Kč) 1 297 758,20 1 314 562,00 1 360 077,42 1 381 205,34 1 468 695,12 

Běžné výdaje (v tis. Kč) 1 014 161,58 1 011 110,30 1 036 521,26 1 047 736,94 1 066 264,22 

Čistý provozní výsledek  

(v tis. Kč) 
283 596,62 303 451,71 323 556,16 333 468,40 402 430,90 

Dluhová služba (v tis. Kč) 85 733,55 51 424,87 51 329,03 71 562,32 70 875,46 

Provozní výsledek/dluhová 

služba 
3,31 5,90 6,30 4,66 5,68 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 
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Tabulka 23 uvádí podíl čistého provozního výsledku k dluhové službě za sledované 

období. Jak můžeme vidět, statutární město Zlín se v žádném ze sledovaných let 

nedostalo pod doporučenou hranici. Podíl čistého provozního výsledku na dluhové 

službě se každoročně pohybuje nad zmiňovanou hranicí. Statutární město Zlín má tedy 

schopnost krýt svou dluhovou službu.  

2.3.4 Ukazatel podílu dluhové služby a dluhové kapacity 

Tento ukazatel uvádí, jestli je přebytek provozního rozpočtu schopen pokrýt závazky 

(splátky úroků, jistin) statutárního města Zlín. Dluhovou kapacitu tvoří rozdíl mezi 

daňovými, nedaňovými příjmy, přijatými neinvestičními dotacemi a běžných výdajů 

kromě úroků a splátek leasingu. Dluhová služba sestává z úroků, splátek jistin a 

dluhopisů a splátek leasingu. 

 

Tabulka 24: Podíl dluhové služby a dluhové kapacity (v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Dluhová služba 85 733,55 51 424,87 51 329,03 71 562,32 70 875,46 

Dluhová kapacita 223 051,38 235 630,58 201 837,00 254 436,43 248 093,62 

Podíl dluhové služby 

a kapacity  
38,44% 21,82% 25,43% 28,13% 28,57% 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

 

Jak můžeme z předchozí tabulky vidět, v každém roce ze sledovaných let byla dluhová 

kapacita města schopna pokrýt dluhovou službu, což je pro město pozitivní jev. V roce 

2012 byl podíl dluhové služby na kapacitě téměř 39 %, v ostatních letech se pohyboval 

podíl pod 30 %. Bylo to způsobeno především vyššími splátkami jistin. Rok 2013 

zaznamenal nejnižší hodnotu, a to necelých 22 %. V roce 2015 a 2016 je ukazatel téměř 

stejné hodnoty, a to kolem 28 %. 

2.3.5 Ukazatel podílu splátek úroků a dluhové kapacity  

Jedná se o doplňující ukazatel k předchozímu ukazateli. Uvádí, kolik z běžného 

rozpočtu jde na splácení úroků. Jedná se o podíl úroků k dluhové kapacitě. Tabulka 25 



75 

uvádí podíl splátek úroků na dluhové kapacitě ve sledovaném období. V roce 2012  

a 2014 zatěžovaly úroky nejvíce běžný rozpočet za sledované období, hodnota v roce 

2012 činila 2,87 %, v roce 2014 byla 2,88 %. Naopak tomu bylo v roce 2013, kdy úroky 

představovaly nejnižší zátěž, a to 2,35 %. Od roku 2014 má podíl placených úroků  

na dluhové kapacitě snižující tendenci. Z těchto výsledků je patrné, že splátky úroků 

představují malou část dluhové kapacity.  

 

Tabulka 25: Podíl splátek úroků a dluhové kapacity (v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Úroky 6 395,14 5 544,97 5 803,24 6 356,03 6 075,46 

Dluhová kapacita 223 051,38 235 630,58 201 837,00 254 436,43 248 093,62 

Podíl placených úroků 

a dluhové kapacity 
2,87% 2,35% 2,88% 2,50% 2,45% 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

2.3.6 Ukazatel výše dluhu k průměrnému saldu běžného rozpočtu 

Tento ukazatel uvádí, kolik let potřebuje město k úhradě svého dluhu ze salda běžného 

rozpočtu.  

 

Tabulka 26: Výše dluhu k průměrnému saldu běžného rozpočtu 

Položka 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Celkový dluh (v tis. Kč) 298 810,91 397 719,88 423 218,66 538 035,35 473 235,35 

Běžné příjmy (v tis. Kč) 1 297 758,20 1 314 562,00 1 360 077,42 1 381 205,34 1 385 475,78 

Běžné výdaje (v tis. Kč) 1 014 161,58 1 011 110,30 1 036 521,26 1 047 736,94 1 066 264,22 

Saldo běžného rozpočtu  

(v tis. Kč) 
283 596,62 303 451,71 323 556,16 333 468,40 319 211,56 

Výše dluhu k saldu 

běžného rozpočtu 
1,05 1,31 1,31 1,61 1,48 

Výše dluhu k průměrnému 

saldu rozpočtu 
0,96 1,27 1,35 1,72 1,51 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63]  
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Z tabulky 26 můžeme vidět, že doba splácení dluhu ve sledovaných letech nepřesáhla  

2 roky, cože je příznivé pro statutární město Zlín. V roce 2012 by dluh bylo město 

schopno zaplatit pouze v průběhu 1,05 roku, naopak v roce 2015 by došlo k úhradě  

za 1,61 roku. S užitím ukazatele výše dluhu k průměrnému saldu rozpočtu  

se doba splácení dluhu liší. 

2.3.7 Ukazatel celkové likvidity 

Ukazatel celkové nebo také běžné likvidity představuje podíl oběžných aktiv  

ke krátkodobým dluhům. Tento ukazatel uvádí schopnost města uhradit své krátkodobé 

závazky. Doporučená hodnota celkové likvidity by se neměla pohybovat pod hodnotu 1. 

V tabulce 27 je uvedena celková likvidita statutárního města Zlín v letech 2012 – 2016. 

 

Tabulka 27: Celková likvidita v letech 2012 - 2016  

Položka 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Oběžná aktiva (v tis. Kč) 1 121 107,40 865 815,28 946 028,46 999 082,48 956 653,31 

Krátkodobé dluhy (v tis. Kč) 677 799,94 303 435,95 345 009,75 313 987,35 307 237,73 

Celková likvidita 1,65 2,85 2,74 3,18 3,11 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

 

Graf 16 znázorňuje vývoj celkové likvidity. Hodnota celkové likvidity neklesla  

za sledované období pod doporučenou hodnotu 1, což je pozitivní pro město.  

To znamená, že se město nedostalo do platební neschopnosti. Hodnota celkové likvidity 

se pohybuje v rozmezí od 1,65 do 3,18. Právě v roce 2015 bylo dosaženo nejvyšší 

hodnoty, která činila 3,18. Naopak tomu bylo v roce 2012, kdy hodnota dosáhla 

nejnižších čísel, a to 1,65. Důvodem byly vysoké krátkodobé závazky, které byly 

dvojnásobné oproti roku 2013. Tato vysoká hodnota byla způsobena hlavně 

krátkodobými přijatými zálohami a závazky k dodavatelům. 
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Graf 16: Vývoj celkové likvidity v letech 2012 – 2016 

[Vlastní zpracování], [60], [63] 

2.3.8 Ukazatel podílu celkového dluhu na průměrných celkových 

příjmech 

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti uvádí, že celková výše dluhu územně 

samosprávného celku by neměla překročit hranici 60 % průměru celkových příjmů  

za poslední čtyři roky.  

 

Tabulka 28: Podíl celkového dluhu na průměrných celkových příjmech 2012 – 2016 (v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Průměrné celkové 

příjmy 
1 672 690,27 1 609 759,82 1 488 220,47 1 468 217,12 1 900 750,43 

Celkový dluh  298 810,91 397 719,88 423 218,66 538 035,35 473 235,35 

60 % průměru z příjmů 1 003 614,16 965 855,89 892 932,28 880 930,27 1 140 450,26 

Celkový 

dluh/průměrné 

celkové příjmy 

17,86% 24,71% 28,44% 36,65% 24,90% 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

 

Tabulka 28 znázorňuje podíl celkového dluhu na průměrných celkových příjmech  

za sledované období. Z tabulky je patrné, že dluh ve všech sledovaných letech je menší 

než stanovené kritérium určené schváleným Zákonem o pravidlech rozpočtové 
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odpovědnosti, což je pozitivní pro statutární město Zlín. Podíl celkového dluhu  

na průměrných celkových příjmech se pohybuje ve sledovaných letech v rozmezí  

od 17 % do téměř 37 %. V roce 2015 dosahuje podíl nejvyšší hodnoty z důvodu přijetí 

nového úvěru, o kterém bylo již zmiňováno. 

2.4 Zhodnocení zadluženosti statutárního města Zlín 

V této kapitole dochází ke shrnutí získaných poznatků a zhodnocení zadluženosti 

statutárního města Zlín prostřednictvím analýzy rozpočtového hospodaření, analýzy 

zadluženosti a likvidity města. Rozbor byl proveden za časový interval 5 let, tedy  

2012 až 2016. 

 

Statutární město Zlín hospodařilo ve sledovaném období v letech 2012,2014 a 2016 

s rozpočtovým přebytkem. Naopak v roce 2013 a 2015 bylo dosaženo deficitu. Deficit 

zaznamenaný v roce 2013 byl způsoben čerpáním investičního úvěru na zpětný odkup 

pozemků od společnosti GRASLON ve výši 80 mil. Kč. V roce 2015 bylo záporné 

saldo hospodaření zapříčiněno čerpáním investičního úvěru ve výši 180 mil. Kč  

na významné opravy a investice.  

 

Skutečné příjmy statutárního města Zlín zaznamenaly ve sledovaných letech kolísavý 

vývoj. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2014 z důvodu přijatých dotací  

a kapitálových příjmů. Mezi položkami příjmové stránky rozpočtu statutárního města 

Zlín tvoří daňové příjmy nejvýznamnější položku. Jejich podíl na celkových příjmech 

se pohybuje od 65 % do 75 %. Daňové příjmy každým rokem rostly. V posledním 

sledovaném roce zaznamenaly nejvyšší hodnoty kvůli lepšímu celorepublikovému 

výběru daní. Významnou roli v těchto daňových příjmech hraje položka Daň z přidané 

hodnoty, u které došlo v roce 2016 k navýšení z důvodu změny rozpočtového určení 

daní.  

 

V nedaňových příjmech je dominantní položkou Příjmy z pronájmu majetku, která 

vytváří podíl na celkových nedaňových příjmech více než 50 %. Statutární město Zlín 

inkasuje nejvyšší finanční prostředky z pronájmu dvou velkých obytných budov  
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na Jižních Svazích. Významnou položkou jsou i přijaté dotace, které zaznamenaly 

v roce 2014 nejvyšší hodnotu přesahující 241 mil. Kč díky dotaci na rekonstrukci 

podchodu náměstí Práce a revitalizaci prostoru parku Komenského. Kapitálové příjmy 

mají nejmenší podíl na celkových příjmech. V roce 2014 zaznamenaly vyšší hodnotu 

z důvodu prodeje pozemku firmě FORMA TRADE s.r.o. 

 

Skutečné výdaje statutárního města Zlín ve sledovaném období do roku 2014 rostly. 

Běžné výdaje byly po celou dobu zkoumání vyšší než kapitálové výdaje, podíl běžných 

výdajů na celkových výdajích se pohybuje v rozmezí 75 – 85 %. Mezi běžné výdaje 

patří platy, nákup služeb apod. V rámci kapitálových výdajů plyne nejvíce finančních 

prostředků na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. V roce 2014 bylo dosaženo 

nejvyšší částky 340 mil. Kč. Jednalo se o výdaje vynaložené na rekonstrukci podchodu 

náměstí Práce a revitalizaci parku Komenského.  

 

V současné době splácí statutární město Zlín dva úvěry od Komerční banky a.s. a úvěr 

od Státního fondu rozvoje bydlení. Úvěry od Komerční banky a.s. jsou určeny 

k financování investičních a provozních potřeb. Úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení 

je za účelem investičních oprav a modernizaci bytů.  

 

Tabulka 29 podává přehled a shrnutí o dosažených výsledcích dílčí analýzy všech 

použitých ukazatelů zadluženosti a likvidity sloužící k hodnocení zadluženosti 

statutárního města Zlín. Použito k analýze bylo osm ukazatelů zadluženosti a jeden 

ukazatel likvidity. 

 

Prvním ukazatelem byl zvolen podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům ve zkoumaných 

letech, který je uvedený v procentech. Tento ukazatel je pro statutární město Zlín 

uspokojivý, jelikož se držel ve sledovaných letech pod doporučenou hranicí  

25 % stanovenou Ministerstvem financí České republiky. Vypovídá to tedy o tom,  

že úroveň krytí majetku cizími zdroji je nízká.  

 

Jako dalším ukazatelem byl vybrán dluh na jednoho obyvatele ve sledovaných letech, 

který byl srovnán se statutárními městy Olomouc a Jihlava. Tento ukazatel do roku 
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2015 rostl, přepočtená dlužná částka na jednoho obyvatele dosáhla v roce 2015 přes  

7 tis. Kč. Ve srovnání se statutárním městem Olomouc si vede město Zlín lépe, jelikož 

v každém sledovaném roce vykázalo nižší dluh na jednoho obyvatele. Například v roce 

2012 byl dluh na jednoho obyvatele statutárního města Zlín až čtyřikrát nižší 

v porovnání s výsledky statutárního města Olomouc. 

 

Tabulka 29: Přehled jednotlivých ukazatelů ve sledovaných letech 2012 - 2016 

Ukazatel 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) 9,26 7,16 7,80 8,39 7,48 

Dluh na jednoho obyvatele (v tis. Kč) 3,95 5,26 5,62 7,16 6,30 

Dluhová služba (v %) 6,86 4,01 3,91 5,31 4,92 

Podíl čistého provozního výsledku na dluhové 

službě 
3,31 5,90 6,30 4,66 5,68 

Podíl dluhové služby a dluhové kapacity (v %) 38,44 21,82 25,43 28,13 28,57 

Podíl splátek úroků a dluhové kapacity (v %) 2,87 2,35 2,88 2,50 2,45 

Výše dluhu k průměrnému saldu 

běžného rozpočtu 
1,05 1,31 1,31 1,61 1,48 

Celková likvidita 1,65 2,85 2,74 3,18 3,11 

Podíl celkového dluhu na průměrných 

celkových příjmech (v %) 
17,86 24,71 28,44 36,65 24,90 

Zdroj: Vlastní zpracování, [60], [63] 

 

U ukazatele dluhové služby nedošlo v žádném ze sledovaných let k překročení hranice 

30 % stanovené Ministerstvem financí České republiky. Tento ukazatel se vypočítá jako 

podíl dluhové služby a dluhové základny. Dluhová základna představující vlastní příjmy 

se každoročně zvyšovala a díky tomu vykazuje tento ukazatel příznivé hodnoty. 

Nejvyšší hodnoty ukazatele dluhové služby bylo dosaženo v roce 2012, neboť město 

splácelo vysoké splátky jistin. 

 

Ukazatel podílu čistého provozního výsledku na dluhové službě uvádí, kolikrát  

je schopno město svoji dluhovou službu krýt z čistého provozního výsledku. 



81 

Doporučená hodnota by měla být vyšší než jedna, což statutární město Zlín každoročně 

splnilo a má tedy schopnost svoji dluhovou službu krýt.  

 

Ukazatel podílu dluhové služby a dluhové kapacity vyjadřuje schopnost přebytku 

provozního rozpočtu krýt závazky města. Tento ukazatel vykazuje příznivé hodnoty, 

jelikož v každém roce ze sledovaných let dokázala dluhová kapacita města pokrýt 

dluhovou službu.   

 

Doplňujícím ukazatelem k předchozímu ukazateli je ukazatel podílu splátek úroků  

a dluhové kapacity. Každoročně ve sledovaných letech se ukazatel pohybuje pod 3 %, 

tedy méně než 3 % jdou každým rokem z běžného rozpočtu na splácení úroků. 

 

Ukazatel dluhu k průměrnému saldu běžného rozpočtu vyjadřuje schopnost splácení 

dluhu. Statutární město Zlín má poměrně dobrou schopnost splácet svůj dluh 

průměrným přebytkem provozního rozpočtu, jelikož doba splácení dluhu  

ve zkoumaných letech nepřesáhla 2 roky.  

 

Ukazatel celkové likvidity se ve sledovaných letech pohyboval nad hodnotou 1, což 

značí, že statutární město Zlín se nedostalo do platební neschopnosti a je schopno 

splácet své krátkodobé dluhy prostřednictvím oběžných aktiv.  

 

Posledním ukazatelem byl zvolen ukazatel podílu celkového dluhu na průměrných 

celkových příjmech. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti stanovuje hranici  

60 % průměru celkových příjmů za poslední čtyři roky. Ve všech sledovaných letech  

se ukazatel pohybuje pod hranici 60 %, což je pro statutární město Zlín pozitivní.   

 

Na základě provedené analýzy hospodaření statutárního města Zlín lze konstatovat,  

že běžné příjmy převyšovaly ve sledovaných letech každým rokem běžné výdaje. Saldo 

provozního rozpočtu bylo tedy ve všech sledovaných letech kladné. Naopak je tomu  

u kapitálových výdajů, které byly každoročně vyšší než kapitálové příjmy. Saldo 

rozpočtu města v letech 2013 a 2015 bylo záporné. Záporné saldo rozpočtu  

ve zmíněných letech bylo především ovlivněno vysokými kapitálovými výdaji.  I přesto, 
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že se v určitých letech dostalo saldo rozpočtu města do deficitu, je hospodaření města 

vcelku stabilní a nebyly zjištěny žádné větší nedostatky a nedochází k zásadním 

výkyvům hospodaření města. Například město je schopné financovat okolo 90 % 

kapitálových výdajů vlastními prostředky, což je uvážlivé hospodaření.  

 

Z hlediska podrobné analýzy zadluženosti lze vypovědět, že výsledky u vybraných 

ukazatelů jsou uspokojivé. Doporučené hranice stanovené u jednotlivých ukazatelů 

město v žádném ze zkoumaných let nepřekročilo. Nedochází tedy k žádným zásadním 

výkyvům předluženosti. I přesto, že je město mírně zadluženo, nemá problémy 

postupně splácet své závazky, aniž by to nějak výrazněji zatížilo rozpočet a došlo 

k ohrožení běžného chodu města.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, POSOUZENÍ PŘÍNOSU 

JEJICH ŘEŠENÍ 

Po provedené analýze a celkovém zhodnocení hospodaření a zadluženosti statutárního 

města Zlín v jednotlivých letech jsou uvedeny návrhy, které by mohly efektivněji řídit 

zadluženost statutárního města Zlín.  

3.1 Využití ratingového hodnocení od ratingových agentur 

Statutární město Zlín v minulých letech uvažovalo o uzavření smlouvy o ratingovém 

hodnocení s ratingovou agenturou. Bohužel od tohoto návrhu odstoupilo a město toto 

hodnocení neuskutečnilo. Ratingové hodnocení dokládá, jak posuzovaný subjekt 

hospodaří, jestli je schopen včas a v plné výši dostát svým závazkům. Po analýze  

je udělen stupeň ratingu. 

 

Rating v České republice využívá již řada krajů a měst zejména kvůli investicím  

a bankovním úvěrům. Jedná se například o kraj Liberecký, Jihomoravský, Ústecký, 

Moravskoslezský apod. Z měst můžeme jmenovat Prahu, Brno, Ostrava, Olomouc, 

Liberec, Žďár nad Sázavou, Uherské Hradiště, Prostějov, Třebíč, Příbram aj. Níže jsou 

uvedeny reálné příklady krajů a měst, u kterých se pozitivně projevilo příznivé 

ratingové hodnocení. Informace byly získány na základě osobní a mailové komunikace 

se zaměstnanci uvedených měst.  

 

Jihomoravský kraj obdržel v roce 2012 pozitivní ratingové hodnocení od společnosti 

Moody’s Investor Service, obdržel národní rating Aa1.cz. Na základě tohoto hodnocení 

se Jihomoravskému kraji snížila úroková sazba a tím došlo i ke snížení nákladů 

v podobě úrokových plateb. 

 

Město Klatovy v roce 2012 obdrželo příznivé ratingové hodnocení. Chystalo  

se na investiční projekt, který byl finančně velmi náročný. Díky příznivému 

ratingovému hodnocení město obdrželo úvěr od banky bez zástavy majetku.  
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Statutární město Liberec obdrželo v roce 2014 od ratingové společnosti Moody’s 

Investor Service a Standard and Poor’s rating Aa2.cz. Na základě příznivého hodnocení 

město zaznamenalo vzrůstající zájem bank o spolupráci a financování jejich záměrů. 

 

Statutární město Brno si nechává zpracovávat rating od dvou společností, kterými jsou 

Moody’s Investor Service a Standard and Poor’s. Rating městu zjednodušuje vstup  

na kapitálový trh, snižuje nároky na reporting poskytovatelům úvěrů, prostřednictvím 

ratingu není vyžadováno ručení či zajištění. Díky širší nabídce nástrojů financování má  

i příznivý dopad na výši úrokových sazeb.  

 

Statutární město Zlín může využít ratingového hodnocení od tří největších ratingových 

společností Moody’s, Standard & Poor’s a Fitch. Městu bych doporučila se obrátit  

na společnost Moody’s Investor Service, jelikož má své zastoupení v České republice. 

Má české analytiky, tudíž dochází například k nulovým překladatelským nákladům. 

Náklady na rating jsou závislé na velikosti hodnoceného subjektu, struktuře a stavu jeho 

zadluženosti, výši rozpočtu a také na vyjednávání subjektu. V prvním roce se hradí 

počáteční poplatek za vypracování prvního (základního) ratingu. V dalších letech  

se hradí roční poplatek za monitoring. Po konzultaci se zástupcem společnosti Moody’s 

Investor Service se roční poplatek u měst v České republice pohybuje průměrně okolo 

280.000,- Kč. Pro statutární město Zlín by tedy náklady mohly činit průměrně okolo 

280.000,- Kč za rok. Uvedená cena by mohla být vyšší, pokud by došlo k navýšení cen  

ze strany ratingové společnosti. Cena by také mohla být naopak nižší, pokud  

by došlo k domluvě na slevách a lepšímu vyjednávání ze strany města. 

 

Po provedené analýze hospodaření a zadluženosti v této práci bylo zjištěno, že statutární 

město Zlín má uspokojivé výsledky u ukazatelů zadluženosti a likvidity a hospodaření 

města je docela stabilní. Na základě těchto skutečností má město Zlín větší 

pravděpodobnost obhájit si příznivý stupeň ratingového hodnocení. Pokud  

by si statutární město Zlín nechalo vypracovat rating a obhájilo příznivý stupeň ratingu, 

mohlo by to městu přinést řadu výhod jako například: 

• snazší přístup na úvěrový trh, 
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• poskytnutí půjčky prostřednictvím bank s výhodnějšími finančními 

podmínkami, 

• lepší a výhodnější vyjednávací pozice s bankami, 

• nižší úrokové sazby u poskytnutých úvěrů a tím i nižší náklady v podobě úroků, 

• snadnější prokazování finančního zdraví u žádostí o dotace, 

• impuls k novým obchodním kontraktům v oblasti spolupráce s podnikatelskou 

sférou, 

• dobrý podklad pro rozhodování investorů a obchodních partnerů o spolupráci 

s městem. 

 

Ratingové hodnocení je také významným doplňkem informací poskytovaných 

zastupitelům, občanům města, klientům a obecně široké veřejnosti, jelikož nezávisle 

postihuje veškerá agentuře známá rizika hospodaření města. Udělené příznivé ratingové 

hodnocení může znamenat nejen to, že město hospodárně využívá prostředky v oblasti 

základního zabezpečení svých potřeb, ale také to, že se dokáže dále rozvíjet.  

3.2 Refinancování stávajících úvěrů 

Statutární město Zlín přijalo v roce 2009 úvěr ve výši 500 mil. Kč od České spořitelny 

a.s. Úroková sazba činila 6,47 % p.a. Statutární město Zlín při pořizování úvěru muselo 

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vyhlásit veřejnou zakázku 

v zadávacím řízení, aby nedošlo k diskriminaci bankovních subjektů. I přesto,  

že nabídka od České spořitelny a.s. měla vysokou úrokovou sazbu, statutární město Zlín 

muselo na jednu z nabídek přistoupit dle zákona o veřejných zakázkách.  

 

V roce 2011 se statutární město Zlín rozhodlo pro refinancování, tedy splacení 

původního úvěru u stávající banky České spořitelny a.s. úvěrem jiným a pokračování  

ve splácení. Rada města refinancování úvěru projednala a zastupitelstvo tuto akci 

schválilo. Statutární město Zlín oslovilo několik bank a z nabídek vybrala  

tu nejvhodnější. Jako vítěze vybralo město Komerční banku a.s. Tato banka vytvořila 

nabídku úvěru pro město ve výši 525 mil. Kč s úrokovou sazbou  
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3M PRIBOR + 0,65 % p.a. Splatnost úvěru od Komerční banky a.s. je do roku 2023  

a je určen k financování investičních a provozních potřeb města.  

 

Níže je uveden modelový příklad uvádějící refinancování stávajícího úvěru od České 

spořitelny a.s. úvěrem od Komerční banky a.s. již v roce 2009 a následně jsou srovnány 

nákladové úroky. Na ukázku je uvedeno období od 31. srpna 2009  

do 31. prosince 2010. Jelikož u pohyblivé úrokové sazby je obtížné stanovit, jakou 

pevnou složku by Komerční banka a.s. v roce 2009 městu poskytla, jsou uvažovány 

varianty, a to pesimistická, realistická, optimistická a reálná. Pesimistická, realistická  

a optimistická vychází z nabídky od Komerční banky a.s., kterou město obdrželo v roce 

2011 pro refinancování stávajícího úvěru. U reálné varianty je počítáno s úrokovou 

sazbou 6,47 % p.a., kterou město obdrželo od České spořitelny v roce 2009. 

Pesimistická varianta uvažuje s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 1,5 % p.a., realistická 

s 3M PRIBOR + 1,0 % p.a.  a optimistická varianta uvažuje s úrokovou sazbou  

3M PRIBOR + 0,65 % p.a. 

 

Tabulka 30: Vývoj 3M PRIBORU ve sledovaných letech (v %) 

Měsíc  

(2009 - 2010) 
3M PRIBOR 

Srpen 1,92 

Září 1,88 

Říjen 1,87 

Listopad 1,80 

Prosinec 1,64 

Leden 1,55 

Únor 1,52 

Březen 1,43 

Duben 1,42 

Květen 1,27 

Červen 1,24 

Červenec 1,23 

Srpen 1,24 

Září 1,22 

Říjen 1,20 

Listopad 1,22 

Prosinec 1,22 

Zdroj: Vlastní zpracování, [64] 
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V předchozí tabulce je uveden vývoj 3M PRIBORU v období od 31. srpna 2009  

do 31. prosince 2010. Jak můžeme z tabulky vidět, 3M PRIBOR ve sledovaných letech 

klesal, což je pozitivní pro statutární město Zlín v podobě klesajících nákladových 

úroků. 

 

V následující tabulce je proveden výpočet nákladových úroků, a to pro pohyblivou 

úrokovou sazbu 3M PRIBOR, pevnou složku 0,65 % p.a., 1,00 % p.a. a 1,5 % p.a. a pro 

pevnou úrokovou sazbu 6, 47 % p.a. 

 

Tabulka 31: Výše jistiny a nákladových úroků v období 2009 - 2010 (v Kč) 

Měsíc  

(2009 - 2010) 
Jistina  

Nákladové úroky (v Kč) 

3M PRIBOR 0,65% 1,00% 1,50% 6,47% 

Srpen 5 027 559,77 8 044,10 2 723,26 4 189,63 6 284,45 27 106,93 

Září 7 785 983,57 12 198,04 4 217,41 6 488,32 9 732,48 41 979,43 

Říjen 27 895 905,27 43 471,12 15 110,28 23 246,59 34 869,88 150 405,42 

Listopad 53 600 767,21 80 401,15 29 033,75 44 667,31 67 000,96 288 997,47 

Prosinec 76 686 139,44 104 804,39 41 538,33 63 905,12 95 857,67 413 466,10 

Leden 125 187 379,84 161 700,37 67 809,83 104 322,82 156 484,22 674 968,62 

Únor 125 423 548,84 158 869,83 67 937,76 104 519,62 156 779,44 676 241,97 

Březen 157 264 740,24 187 407,15 85 185,07 131 053,95 196 580,93 847 919,06 

Duben 169 702 479,24 200 814,60 91 922,18 141 418,73 212 128,10 914 979,20 

Květen 191 241 563,84 202 397,32 103 589,18 159 367,97 239 051,95 1 031 110,77 

Červen 238 278 210,84 246 220,82 129 067,36 198 565,18 297 847,76 1 284 716,69 

Červenec 237 652 210,84 243 593,52 128 728,28 198 043,51 297 065,26 1 281 341,50 

Srpen 237 002 210,84 244 902,28 128 376,20 197 501,84 296 252,76 1 277 836,92 

Září 236 352 210,84 240 291,41 128 024,11 196 960,18 295 440,26 1 274 332,34 

Říjen 236 352 210,84 236 352,21 128 024,11 196 960,18 295 440,26 1 274 332,34 

Listopad 236 352 210,84 240 291,41 128 024,11 196 960,18 295 440,26 1 274 332,34 

Prosinec 236 352 210,84 240 291,41 128 024,11 196 960,18 295 440,26 1 274 332,34 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vzorec pro výpočet úroků je následující: 

 

Úrok = jistina x úroková sazba x počet dní 

                           360 x 100 

  

kde: 
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• jistina je zůstatek na účtu v daném dni, 

• úroková sazba je číselné označení konkrétní sazby, 

• 100 je pro převod na procenta, 

• konstanta 360 znamená, že používá metoda výpočtu úroků 30/360 

• počet dní znamená počet kalendářních dní, kdy byl daný zůstatek na účtu,  

ze kterého se úrok počítá [65]. 

 

V následující tabulce jsou srovnány nákladové úroky při aplikaci jednotlivých 

variantech ve sledovaném období od 31. srpna 2009 do 31. prosince 2010. 

 

Tabulka 32: Výše nákladových úroků při aplikování jednotlivých variant (v Kč) 

Měsíc  

(2009 - 2010) 

Verze 

optimistická realistická pesimistická reálná 

Srpen 10 767,36 12 233,73 14 328,55 27 106,93 

Září 16 415,45 18 686,36 21 930,52 41 979,43 

Říjen 58 581,40 66 717,71 78 341,00 150 405,42 

Listopad 109 434,90 125 068,46 147 402,11 288 997,47 

Prosinec 146 342,72 168 709,51 200 662,06 413 466,10 

Leden 229 510,20 266 023,18 318 184,59 674 968,62 

Únor 226 807,58 263 389,45 315 649,26 676 241,97 

Březen 272 592,22 318 461,10 383 988,07 847 919,06 

Duben 292 736,78 342 233,33 412 942,70 914 979,20 

Květen 305 986,50 361 765,29 441 449,28 1 031 110,77 

Červen 375 288,18 444 785,99 544 068,58 1 284 716,69 

Červenec 372 321,80 441 637,03 540 658,78 1 281 341,50 

Srpen 373 278,48 442 404,13 541 155,05 1 277 836,92 

Září 368 315,53 437 251,59 535 731,68 1 274 332,34 

Říjen 364 376,33 433 312,39 531 792,47 1 274 332,34 

Listopad 368 315,53 437 251,59 535 731,68 1 274 332,34 

Prosinec 368 315,53 437 251,59 535 731,68 1 274 332,34 

Celkem 4 259 386,47 5 017 182,42 6 099 748,06 14 008 399,42 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Pokud by se statutární město Zlín rozhodlo pro refinancování stávajícího úvěru již 

v roce 2009, ušetřilo by značnou finanční částku na nákladových úrocích. Při uvažování 

pesimistické varianty by nákladové úroky činily přes 6 mil. Kč. V porovnání  

se skutečností, kde úrokové náklady přesahují 14 mil. Kč, by statutární město Zlín 
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ušetřilo na nákladových úrocích téměř 8 mil. Kč. U optimistické varianty činí rozdíl 

nákladových úroků ve srovnání s reálnou verzí necelých 10 mil. Kč.  U realistické 

varianty by město mohlo na nákladových úrocích ušetřit téměř 9 mil. Kč.  

 

Dne 1. října 2016 nabyl účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, který nahradil stávající zákon. Mezi významnou změnu, kterou tento zákon 

přinesl je, že bankovní úvěry jsou vyňaty z působnosti zákona, dle dosavadního zákona 

byly bankovní úvěry předmětem zadávacího řízení [66]. 

 

Tato změna znamená, že statutární město Zlín při žádosti o úvěr nemusí vyhlašovat 

veřejnou zakázku. Město má tak možnost oslovit při žádosti o úvěr nebo refinancování 

stávajícího úvěru úvěrem novým i jiné banky, například ČSOB a.s. nebo Evropskou 

investiční banku. Na základě nového zákona má tak možnost výběru bankovní instituce 

a také může nabídku kdykoliv odmítnout, což dřívější zákon nedovoloval (jen pokud 

nebyly splněny podmínky zadané městem).  

 

Na základě získaných příznivých výsledků z uvedeného ukázkového modelu  

a významné změny v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek navrhuji 

statutárnímu městu Zlín zadat poptávku u stávající banky a konkurenčních bank  

a nechat si udělat novou nabídku pro stávající úvěry. Tato činnost by měla být svěřena 

kompetentní osobě na městě. Statutární město Zlín by mohlo vyjednávat s tím, že chce 

například výhodnější úrokovou sazbu, lepší úvěrové podmínky apod. V případě lepší 

nabídky by statutární město Zlín přefinancovalo stávající úvěry úvěrem novým  

a ušetřilo tak na nákladových úrocích.  

3.3 Zajištění úrokového rizika 

Mezi nejpoužívanější nástroje pro zafixování sazby je úrokový swap, tedy Interest Rate 

Swap (IRS). Jedná se o nástroj, který přemění pohyblivou úrokovou sazbu na fixní 

sazbu. Úroková sazba 3M PRIBOR je referenční hodnota úrokových sazeb na trhu 

mezibankovních depozit, která je vyhlašovaná Českou národní bankou. Od výše sazby 

PRIBOR se dále odvíjí úroková sazba, za kterou společně s úrokovou marží banky 
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poskytují úvěrové produkty svým klientům.  Úroková marže se odvíjí od referenční 

hodnoty, od hodnocení bonity klienta, likvidní situaci banky apod.  

 

Tabulka 33 znázorňuje roční průměry úrokové sazby 3M PRIBOR ve sledovaných 

letech 2012 – 2016. Z tabulky je patrné, že úroková sazba 3M PRIBOR každoročně 

klesala. V roce 2016 poklesla až na 0,29 %. Úroková sazba 3M PRIBOR se dostala na 

velice nízkou úroveň a dle České národní banky lze s velkou pravděpodobností 

očekávat, že tato úroková sazba v budoucnosti poroste. Prognózu úrokové sazby  

3M PRIBOR uvádí tabulka 34. 

 

Tabulka 33: Roční průměry úrokové sazby 3M PRIBOR v letech 2012  - 2016 (v %) 

Úroková sazba 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

3M PRIBOR 1,00 0,46 0,36 0,31 0,29 

Zdroj: Vlastní zpracování [64] 

 

Jak můžeme z následující tabulky vidět, předpokládaný vývoj úrokové sazby bude 

v roce 2018 vyšší ve srovnání s rokem 2017, a to o 0,3 %. Z uvedených důvodů další 

návrh spočívá v zajištění proti úrokovému riziku formou uzavření swapu, a to jak  

u stávajících úvěrů, tak i případně u nových přijatých úvěrů. Důležité je, aby si 

statutární město Zlín nechalo udělat úrokový swap s velkým předstihem, protože pak už 

může být pozdě a swap se již nevyplatí. Výhodou fixování úrokových sazeb je přesné 

stanovení úrokové sazby na několik let dopředu. Statutární město Zlín si může spočítat 

náklady na úroky u celého úvěru a po vypršení fixace se město může rozhodnout, jestli 

si sazbu opět zafixuje. 

 

Tabulka 34: Prognóza úrokových sazeb - 3M PRIBOR (v %) 

Úroková sazba 
Rok 

2017 2018 

3M PRIBOR 0,5  0,8  

Zdroj: Vlastní zpracování, [67] 
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ZÁVĚR 

Předložená diplomová práce se zabývala územním samosprávným celkem, konkrétně 

statutárním městem Zlín za období 2012 -2016. Cílem této práce bylo analyzovat 

celkové hospodaření a zadluženost města a na základě provedeného rozboru 

jednotlivých položek navrhnout doporučení vedoucí k efektivnějšímu řízení 

zadluženosti.  

 

Diplomová práce byla rozdělena do třech částí, a to na teoretickou, analytickou  

a návrhovou část. V první části diplomové práce byly objasněny pojmy a zákony 

související s daným tématem. Nejprve byla popsána veřejná správa v České republice  

a její reforma. Dále byla vymezena obec, její působnost a orgány. Byl zde zařazen  

i rozpočet obce, rozpočtová skladba a proces. Na závěr této části diplomové práce byla 

uvedena kapitola zadluženost obcí, vybrané ukazatele zadluženosti a regulace 

zadluženosti. V neposlední řadě je zde uveden Zákon o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti.  

 

V druhé části práce bylo nejprve představeno statutární město Zlín. Dále byly uvedeny 

informace o spravovaných příspěvkových organizacích a vývoj počtu obyvatel na území 

města. Na základě získaných informací především ze závěrečných účtů statutárního 

města Zlín byla provedena analýza hospodaření města ve zkoumaných letech  

2012 – 2016. Byl proveden podrobný rozbor jednotlivých položek příjmů a výdajů  

ve zvoleném časovém období. Statutární město Zlín hospodařilo ve dvou letech 

z celkových pěti sledovaných let s deficitem. Nejvýznamnějším příjmem rozpočtu 

města jsou daňové příjmy, které se každoročně opakují. Z analýzy hospodaření 

vyplynulo, že v roce 2014 byly provedeny finančně nejnáročnější investiční akce  

ve sledovaném období. Pokud by akce nebyly podpořeny dotacemi z fondů EU,  

tak by se některé akce nemohly uskutečnit.   

 

Analýze byla podrobena i zadluženost statutárního města Zlín. Město přijímalo dříve 

úvěry od České spořitelny, ale od roku 2011 začalo spolupracovat s Komerční bankou 

díky výhodnějším podmínkám poskytnutých úvěrů. Na základě analýzy zadluženosti 
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prostřednictvím vybraných ukazatelů zadluženosti bylo zjištěno, že u všech užitých 

ukazatelů dosáhlo město příznivých hodnost. Poukazuje to na to, že statutární město 

Zlín se nepotýká s problémy se splácením svého dluhu, aniž by to nějak významněji 

zatížilo rozpočet.  

 

Po nahlédnutí do problematiky hospodaření a zadluženosti obcí v České republice  

a provedení analýzy hospodaření a zadluženosti vybraného města došlo ke shrnutí 

nabytých informací. Získané znalosti umožnily vytvořit si vlastní názor na dané téma  

a na základě těchto skutečností jsou navrhnuta taková opatření, která vedou  

k efektivnějšímu řízení zadluženosti města.  

 

Statutární město Zlín má dostatek potenciálu pro to, aby se vyvarovalo problému 

vysokého zadlužení nebo nepříznivého hospodaření. Proto pevně doufám v to,  

že předložená doporučení v této diplomové práci budou kladně přijaty ze strany města.  
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