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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření města Blansko  

v letech 2013-2017. Práce je rozdělena do třech hlavních částí, v členění na teoretická 

východiska práce, analýzu současného stavu a vlastní návrhy řešení.  

Teoretická část diplomové práce je zpracována dle poznatků čerpaných především 

z odborné literatury a z platných právních předpisů České republiky. Data a informace 

potřebné pro zpracování praktické části jsou poté primárně získávány  

z účetních a finančních výkazů. Na základě těchto podkladů bude možno zhodnotit 

hospodaření města včetně vytvoření vhodných návrhů, které povedou ke zlepšení 

hospodářské situace. 

 

Klíčová slova 

územní samosprávné celky, obec, hospodaření obce, rozpočet obce, příjmy, výdaje 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the economy of the municipality of Blansko 

in the years 2013-2017. The thesis is divided into three main parts. The first presents 

theoretical work outlets, the second analysis of the present state, and the third own 

solution proposals. The theoretical part of the thesis is mainly processed according to the 

information gathered from a professional literature and from valid legal regulations of the 

Czech Republic. The data and information needed to process the practical parts are 

primarily obtained from the accounting and financial statements. On the basis of these 

documents, it will be possible to evaluate the financial management of municipality, 

including the creation of suitable proposals that will lead to an improvement in the 

economic situation. 

Keywords 

autonomous territorial units, municipality, financial management of municipality, budget 

of municipality, incomes, expenses 
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ÚVOD 

 
Územní samospráva je v České republice tvořena základními územními samosprávnými 

celky představující obce a vyššími územními samosprávnými celky, mezi které patří 

kraje. Územní samosprávou se rozumí prostorově ohraničený funkční celek,  

který má právo samostatně hospodařit, nakládat se svým majetkem a samostatně 

rozhodovat o svých záležitostech. V rámci této diplomové práce bude věnována 

pozornost pouze základním územním samosprávným celkům, jenž se řídí primárně 

Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.  

V současné době je na území České republiky celkem 6 258 obcí a 14 krajů,  

přičemž právě v počtu malých obcí se Česká republika stala evropským unikátem. 

Aktuální soustava obcí na našem území se vyvinula během dlouhého historického vývoje 

a ukazuje se, že v minulosti byl počet obcí ještě podstatně vyšší oproti stavu současnému. 

Dle statistických údajů v období předválečného Československa existovalo na území 

České republiky více než 11 tisíc obcí a podobná situace byla i krátce po 2. světové válce. 

V následujícím období se však počet obcí snižoval, a to zejména v důsledku státem 

organizovaného administrativního slučování obcí. K 1. 1. 1990 existovalo „pouhých“ 

4 100 obcí, přičemž po tomto datu nastal rozmach spojený se vznikem celé řady nových 

municipalit. Tento proces probíhal nejintenzivněji na počátku devadesátých let 20. století, 

v dalším období jeho intenzita slábla, což dokládají informace z Českého statistického 

úřadu. V prvním roce nového demokratického režimu se zvýšil počet nových obcí  

o 1 668 obcí, v roce následujícím o 329, a mezi rokem 1992 až 1993  

již pouze o 99 jednotek. V dalším období se proces osamostatňování radikálně zpomalil, 

ale teprve až v roce 2001 se prakticky téměř zastavil.  V platnost totiž vzešel nový zákon 

o obcích č. 128/2000 Sb., jenž vymezil pro vznik nové obce minimální počet  

obyvatel ať už oddělené či původní obce na 1 tisíc. Pokud by existovala tato podmínka 

již dříve, lze se domnívat, že téměř žádná nová obec by tak nevznikla. Současná sídelní 

struktura České republiky se vyznačuje poměrně značnou roztříštěností, která je spojená 

právě s existencí velkého počtu relativně malých obcí s počtem obyvatel do 1 tisíce.  

S tímto rovněž souvisí často diskutovaná problematika zadluženosti územně 

samosprávných celků, a to zejména právě obcí. Větší část obecního dluhu drží větší obce, 

ovšem především u malých obcí, s malými objemy rozpočtů existuje vysoká rizikovost 
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vyplývající z neschopnosti splácení dluhů.  Od roku 1990 rostla zadluženost obcí rychlým 

tempem a dle poskytnutých informací se týká více než poloviny obcí. I přes poměrně 

velké množství legislativních opatření se růst objemu zadlužení nepodaří dostat  

do přijatelné meze okamžitě, ale v určitém časovém horizontu. Již nyní lze od roku 2014 

vypozorovat dle statistických údajů pokles celkového zadlužení územních rozpočtů.  
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CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

 
Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení finančního a provozního hospodaření 

města Blanska v letech 2013-2017, na jehož základě bude možné vytvořit návrhy,  

které přispějí ke zlepšení hospodářské situace města. Tato práce je rovněž tvořena 

několika dílčími cíli, mezi které patří: 

▪ rešerše poznatků z odborné literatury, 

▪ představení města Blanska, 

▪ vývoj hospodaření v rámci jednotlivých let a jejich komparace, 

▪ posouzení zadluženosti města. 

Teoretická část diplomové práce je zpracována dle poznatků čerpaných z odborné 

literatury, internetových zdrojů, z platných právních předpisů a vyhlášek Ministerstva 

financí České republiky. Data a informace potřebné pro zpracování praktické části jsou 

poté primárně získávány z účetních výkazů, které jsou pro občany veřejně dostupné,  

ale rovněž také z interních informací získané na základě konzultací s vedoucí finančního 

odboru MěÚ Blansko. Veškeré zdroje jsou poté uvedeny v seznamu zdrojů,  

který je nedílnou součástí této práce.  

V teoretické práci byla použita metoda deskripce související s vymezením dané 

problematiky. V této části byla popsána obecně veřejná správa České republiky,  

do které se řadí státní správa spolu se samosprávou, dále vymezení obce, orgánů obce, 

klasifikace obcí a jejich působnost, ale rovněž problematika týkající se rozpočtu obcí.  

Pro část praktickou je rovněž důležitá analýza vykazujících dat, proto je zde věnován 

prostor finanční analýze v oblasti municipální sféry, která není tak všeobecně  

známá a používaná jako u podnikatelských subjektů.  

V následující části diplomové práce je provedena analýza rozpočtů města v pětiletém 

období dle závazného členění na příjmovou a výdajovou stránku.  Tato analýza je poté 

výchozím bodem pro komparaci jednotlivých rozpočtových let. Poslední část je věnována 

návrhům, které povedou ke zlepšení situace v oblasti hospodaření města,  

přičemž při jejich vytváření se vychází z posouzení aktuálního stavu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část se zabývá odbornými poznatky z literatury a je výchozím podkladem  

pro část analytickou. V této kapitole bude podrobně vysvětlena problematika  

týkající se územních samosprávných celků, rozpočtu obce, způsobu financování,  

a to včetně nejpodstatnějších novelizačních změn od 1. ledna 2018. 

1.1 VEŘEJNÁ SPRÁVA  

Veřejná správa bývá charakterizována jako správní činnost s poskytováním veřejných 

služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním 

záležitostí ve veřejném zájmu. Veřejná správa představuje složitý společenský systém, 

jenž je determinován vnějším a vnitřním prostředím. Vnitřní prostředí veřejné správy  

je specifikováno vazbami uvnitř státu, kdežto vnější prostředí je tvořeno mezinárodními 

službami na základě bilaterálních a multikriteriálních smluv. Na veřejnou správu a její 

strukturu lze nahlížet dvojím způsobem. V prvním případě, lze veřejnou správu chápat 

jako systém, který je tvořen státní správou a veřejnou samosprávou. Státní správu 

vykonává stát zprostředkovaně nebo přímo prostřednictvím určených institucí. V rámci 

veřejné samosprávy dochází k přenesení veškerých kompetencí na nestátní subjekty. 

Samospráva může mít podobu územní či zájmové samosprávy a má oprávnění vykonávat 

svoje záležitosti samostatně, vlastním jménem a prostředky s respektováním zákonem 

stanovenými předpisy. V případě územní samosprávy jde o zastupování zájmu určitého 

území, resp. osob zde sídlících, v případě zájmové samosprávy poté o zastupování zájmů 

osob spojených zejména určitými společnými zájmy (Provazníková, 2015; Káňa, 2007). 

 

Schéma 1: Veřejná správa 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Provazníková, 2015) 

Veřejná správa

Státní správa Samospráva

Územní správa

Zájmová skupina
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1.2 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 

Územní samospráva je dána Ústavou České republiky. Tento zákon určuje za základní 

územní samosprávné celky obce a jako vyšší územní samosprávné celky kraje.  

Územní samosprávou se rozumí prostorově ohraničený funkční celek, který má právo 

samostatně hospodařit, nakládat se svým majetkem a samostatně rozhodovat o svých 

záležitostech. Územní samospráva tedy vykonává veřejnou správu na území menší  

než je stát, a to na základě působnosti stanovené ústavou a příslušnými zákony při 

vytvoření potřebných ekonomických podmínek (Provazníková, 2015). 

Dvoustupňová územní samospráva v České republice je vymezena následujícími zákony: 

▪ zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

▪ zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajní zřízení), 

▪ zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

▪ zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. 

Územní samospráva plní na svém území funkci sociální, ekonomickou a územně 

technickou. Sociální funkce územní samosprávy se zabývá rozvojem kulturně sociálních 

kontaktů, kdy se územní samospráva v rámci této funkce angažuje v zabezpečování 

sociální péče a sociálních služeb pro chudší vrstvu obyvatel. Dále se snaží z části snižovat 

nespravedlnost v rozdělování, stará se o bezpečnost občanů a v neposlední řadě se podílí 

na ochraně jejich majetku. Ekonomická funkce územní samosprávy redukuje lokální  

či regionální projevy tržního selhání. Důležitým úkolem je tedy zajištění veřejných statků 

pro své občany, a to jak v požadované kvantitě, tak i kvalitě. Jelikož soukromý sektor 

nechce či nemůže z jakéhokoliv důvodu zajistit tyto statky, je právě na územní 

samosprávě či státu, aby tyto statky pro své občany zabezpečila. Veřejné statky jsou 

charakteristické především tím, že jsou více či méně užitečné celé  

společnosti a ke spotřebování dochází kolektivně. Tyto statky může územní samospráva 

zajišťovat prostřednictvím organizací ve veřejném sektoru, které k tomuto účelu zřídila, 

veřejných zakázek, či partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci společných 

projektů. Poslední funkcí je funkce územně technická, kterou se rozumí optimální využití 

daného území na základě územního plánu k různým aktivitám. Jak bylo výše zmíněno, 

jedním z primárních úkolů územní samosprávy je zabezpečování veřejných statků  
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pro své občany. Vedle toho má však územní samospráva mnohem více povinností.  

Patří zde např. zvelebování vlastního majetku (zajištění jeho efektivního využívání), 

respektování požadavku maximální hospodárnosti při financování potřeb, rozvíjení 

potřebných vztahů s jinými obcemi, spolupracování se státem, či zajištění ochrany krajiny 

a jednotlivých složek životního prostředí na svém území. Aby však územní samospráva 

mohla úspěšně fungovat a plnit výše zmíněné funkce je zapotřebí vytvořit ji legislativní 

a ekonomické předpoklady (Peková, 2004). 

1.3 OBEC 

Podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, je obec základním územním samosprávným 

společenstvím občanů, jenž tvoří územní celek a který je vymezen hranicí území dané 

obce. Jedná se o veřejnoprávní korporaci, která disponuje vlastním majetkem, hospodaří 

s vlastními i svěřenými finančními prostředky a sestavuje svůj vlastní rozpočet. 

V právních vztazích vystupuje výhradně pod svým jménem a zároveň nese veškerou 

odpovědnost z těchto vztahů plynoucích. Základní povinností každé obce je péče  

o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, přičemž při plnění svých 

úkolů chrání taktéž veřejný zájem. Přesto však obce nevykonávají pouze samosprávu,  

ale v některých situacích plní i funkci státních orgánů. Z tohoto důvodu se u nich rozlišuje 

tzv. samostatná a přenesená působnost. V rámci samostatné působnosti obec spravuje své 

činnosti samostatně, což je základním smyslem obecní samosprávy, jenž je deklarováno 

přímo v Ústavě České republiky. Jako příklad lze uvést záležitosti týkající se hospodaření 

obce, zabezpečování veřejného pořádku či stanovení místních poplatků a jiné.  

V rámci přenesené působnosti poté obec vykonává státní správu, která byla  

na ni delegována zákonem (Káňa, 2007; Provazníková 2015). 

1.3.1 Orgány obce 

Podle zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů mezi orgány obce 

v České republice patří: 

▪ zastupitelstvo obce, 

▪ rada obce, 

▪ starosta obce, 
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▪ obecní úřad, 

▪ zvláštní orgány obce. 

Zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem obce. Počet členů zastupitelstva činí pět  

až padesát pět osob, v závislosti zejména na počtu obyvatel a velikosti územního obvodu 

dané obce. Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých či tajných volbách  

na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního 

zastupitelstva nabývá mandátu zvolením (Hrabalová, 2004). 

Zastupitelstvu obce je dle zákona č. 128/2000 Sb., mimo jiné vyhrazeno: 

▪ schvalovat program rozvoje obce, 

▪ schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce, schvalovat 

jejich zřizovací listiny, 

▪ vydávat obecně závazné vyhlášky obce, 

▪ rozhodovat o vyhlášení místního referenda, 

▪ navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně 

hranic obce a slučování obcí, 

▪ volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce 

(radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, aj. 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za své činnosti 

odpovídá zastupitelstvu obce. Je tvořena starostou a členy zvolenými z řad zastupitelů. 

Počet členů rady obce je lichý a činí pět až jedenáct osob, přičemž nesmí přesahovat jednu 

třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Pokud má však toto zastupitelstvo méně  

než 15 členů, rada obce se netvoří (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích). 

Radě obce je dle zákona č. 128/2000 Sb., mimo jiné vyhrazeno: 

▪ zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová 

opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, 

▪ rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, 

▪ vydávat nařízení obce, 

▪ projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené členy zastupitelstva 

obce nebo komisemi rady obce, 
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▪ zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat 

a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy, 

▪ kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné 

působnosti obce, 

▪ stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních 

složkách obce, 

▪ stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, aj. 

Starosta obce zastupuje obec navenek. Je volen z řad členů zastupitelstva a v rámci 

výkonu své funkce nemůže jednat dle vlastní vůle, jelikož k většině právních úkonů  

je zapotřebí souhlasu rady obce popř. zastupitelstva obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., 

starosta odpovídá mimo jiné za informování veřejnosti o činnosti obce, podepisuje právní 

předpisy obce společně s místostarostou obce, svolává a zpravila řídí zasedání 

zastupitelstva obce a rady obce. Pokud v obci není vytvořena Rada obce, její funkci plní 

starosta (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; Hrabalová, 2004). 

Obecní úřad vykonává činnosti v oblasti samostatné a přenesené působnosti obce.  

Tvoří jej starosta, místostarosta, tajemník, je-li však jeho funkce zřízena, a ostatní 

zaměstnanci obecního úřadu. Včele obecního úřadu stojí její starosta.  

V oblasti samostatné působnosti plní úkoly, jenž mu stanovilo zastupitelstvo, popř. rada 

obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; 

Hrabalová, 2004). 

Tajemník je funkce, která musí být zřízená v obcích s rozšířenou působností  

nebo v obcích s pověřeným obecním úřadem. Tajemník zajišťuje výkon přenesené 

působnosti a kromě toho plní i úkoly v samostatné působnosti obce. Ze své činnosti  

je odpovědný starostovi obce. Pokud není funkce tajemníka v obci zřízena, vykonává  

ji starosta obce (Hrabalová, 2004). 

Výbory představují iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva obce. Jejich počet závisí 

na uvážení zastupitelstva obce, avšak finanční a kontrolní výbor musí být  

zřízen ze zákona za každých okolností. Hlavním úkolem finančního výboru je provádění 

kontroly v oblasti hospodaření s obecním majetkem a peněžními prostředky. Kontrolní 

výbor poté dohlíží na kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, rady obce a dodržování 

platných právních předpisů. Pokud v obci žije více než 10 % občanů jiné národnosti  
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než české, zřizuje taktéž i výbor pro národnostní menšiny (Zákon č. 128/2000 Sb.,  

o obcích; Provazníková, 2004). 

Komise je iniciativním a poradním orgánem rady obce. Komise může být i výkonným 

orgánem, jestliže je jí svěřen výkon přenesené působnosti. V takovém případě musí její 

předseda prokázat zvláštní odbornou způsobilost v oblasti svěřené přenesené působnosti. 

Ze své činnosti je odpovědná radě obce a při výkonu přenesené působnosti odpovídá 

starostovi (Hrabalová, 2004). 

1.3.2 Působnost obce 

Obce i kraje jsou veřejnoprávní korporace a jejich hlavním znakem,  

který je odlišuje od klasických státních orgánů, je širší míra samosprávy. Jak již bylo výše 

zmíněno, obce i kraje disponují vlastním majetkem, vlastními příjmy  

a hospodaří s vlastním rozpočtem. Kraj i obec vystupují v právních vztazích svým 

jménem a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Tyto samosprávy mají pečovat 

o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, přičemž při plnění svých 

úkolů chrání taktéž veřejný zájem. Přesto však obce nevykonávají pouze tuto 

samosprávu, ale v některých situacích plní i funkci státních orgánů. Z tohoto důvodu se 

u nich rozlišuje tzv. samostatná a přenesená působnost (Káňa, 2007; Provazníková 2015). 

Samostatná působnost obce tedy znamená, že obec při své činnosti sleduje a hájí zájmy 

svých občanů. Své záležitosti spravuje samostatně a státní orgány mohou  

do její působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem 

stanovené zákonem. Ustanovení § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, odkazuje  

na záležitosti, jenž spadají do samostatné působnosti. Jako příklad lze uvést záležitosti 

týkající se hospodaření obce, podnikatelské aktivity obce, zřizování organizačních složek 

obce, zabezpečování veřejného pořádku, stanovení místních poplatků a jiné činnosti  

(Kočí, 2012; Hrabalová, 2004). 

V rámci přenesené působnosti obec vykonává státní správu, která byla na ni delegována 

zákonem. V tomto případě orgány obce vystupují jako správní orgány, které jsou vázány 

zákonem a podléhají rovněž kontrole výkonu přenesené působnosti. Rozhodovací 

pravomoc tak tedy zůstává na úrovni státu, což znamená, že obec je státu zodpovědná  

za to, jak přenesenou působnost vykonává. Obce vykonávají přenesenou působnost 
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v různém rozsahu. Určitý objem přenesené působnosti však vykonávají všechny obce, 

dále jsou vymezeny pověřené obecní úřady a obce s rozšířenou působností.  

Jako příklad lze uvést vydávání řidičských průkazů či cestovních dokladů  

(Kočí, 2012; Hrabalová, 2004). 

Obecně závazné vyhlášky, které vydává obec ve své samostatné působnosti,  

kterými mohou na svém území ukládat povinnosti. Nařízení obce jsou druhým typem 

právních předpisů, které však obec vydává ve své přenesené působnosti, a to na základě 

a v mezích zákona. Schvalování obecně závazných vyhlášek patří do vyhrazené 

působnosti zastupitelstva obce, schvalování nařízení obce do vyhrazené působnosti rady  

obce, popř. zastupitelstva, ovšem na neveřejném zasedání. 

„Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou 

působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost“ (Zákon č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, § 8). 

1.3.3 Klasifikace obcí 

Základní územní samosprávné celky lze členit podle dvou kritérií, a to podle počtu 

obyvatel a činností, které jsou vykonávány obecními úřady (Káňa, 2007). 

Členění obcí dle počtu obyvatel: 

▪ obec, 

▪ město, 

▪ městys, 

▪ statutární město, 

▪ hlavní město Praha. 

Městem je obec, které má alespoň 3 000 obyvatel a pokud tak na návrh obce stanoví 

předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Obec, která byla městem přede dnem 

17. května 1954, je městem, jestliže o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny  

(Zákon č. 128/2000 Sb.). 

Městysem je obec, jestliže tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny  

po vyjádření vlády. Označení městys může používat obec, která byla městysem přede 



20 

 

dnem 17. květnem 1954 a která o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny  

(Zákon č. 128/2000 Sb.). 

Statutární město je obec, které může být územně členěno na městské obvody nebo 

městské části. V současné době je v České republice 25 statutárních měst, kdy zvláštní 

postavení představuje město Praha, které má statut města hlavního (Kočí, 2012). 

„Statutárními městy jsou Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad 

Labem, Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, 

Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most, 

Teplice, Karviná, Mladá Boleslav a Prostějov“ (Zákon č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, § 4 odst. 1). 

Hlavní město Praha je upravena zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 

Z hlediska samosprávného se hlavní město Praha člení na 57 městských částí,  

jejichž postavení a působnost je vymezena zákonem. Městské části jsou spravovány 

zastupitelstvy městských částí, jejich radami a úřady městských částí  

(Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze). 

Dalším kritériem pro klasifikaci obcí je členění dle činností obecních úřadů: 

▪ obec a obecní úřad s výkonem správy v základním rozsahu, 

▪ obec a obecní úřad s výkonem správy v přenesené působnosti, 

▪ obec a obecní úřad s výkonem správy rozšířené působnosti. 

Obce I. typu - Obec a obecní úřad s výkonem správy v základním rozsahu se vyznačuje 

malým počtem obyvatel, obvykle s jedním katastrálním územím.  

Obecní úřad má jednoduchou organizační strukturu a nezřizuje odbory (Káňa, 2007). 

Obce II. typu - Obec a obecní úřad s výkonem správy v přenesené působnosti vykonává 

státní správu pro vlastní obec i pro občany jiných obcí. Jedná se zpravidla o obce,  

které mívají více katastrálních území a které kromě samosprávných záležitostí 

zabezpečují rovněž i činnosti pověřené státem (Káňa, 2007). 

Obce III. typu - Obec a obecní úřad s výkonem správy rozšířené působnosti spravují 

další specializované činnosti, jako jsou např. občanské záležitosti, státní občanství, 

evidence obyvatel, vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů, motorových 

vozidel a další záležitosti, jejichž rozsah je dán právními předpisy (Káňa, 2007). 
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1.3.4 Majetek obce 

Vlastnictví majetku je předpokladem existence územní samosprávy.  

Obec spravuje vlastní movitý a nemovitý majetek, o jehož způsobu využití rozhodují 

volené orgány obce. Tyto orgány zároveň odpovídají občanům obce za svá rozhodnutí  

týkající se hospodaření s tímto majetkem. Obec má právo majetek prodávat, pronajímat, 

vkládat majetek do organizací, s majetkem podnikat či majetkem ručit.  

Majetek obce musí být využíván účelně a efektivně a musí být chráněn před případným 

zničením, poškozením či odcizením. Obecní majetek primárně slouží k veřejně 

prospěšným účelům, výkonu samosprávy a dalším činnostem v obci  

(Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; Káňa, 2007). 

1.4 NÁSTROJE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ 

Pro finanční řízení obcí a měst jsou využívány především střednědobý výhled rozpočtu 

obce, rozpočet obce a plán pokladního plnění rozpočtu obce. Využívání těchto nástrojů 

vede ke zjištění efektivnosti hospodaření obce. Nástroje finančního řízení mají zajistit 

transparentnost nakládání s prostředky a zachytit dopady činnosti obce na její finanční 

pozici (Hrabalová, 2004). 

1.4.1 Rozpočet obce 

V rámci soustavy veřejných rozpočtů jsou na úrovni územních samosprávných celků 

sestavovány rozpočty kraje nebo obce, tzn. územní rozpočty. Tyto rozpočty bývají 

nazývány jako decentralizované peněžní fondy, v nichž se soustřeďují příjmy,  

které obec nebo kraj získal na základě jejich přerozdělování v rozpočtové  

soustavě a příjmy, které vygenerovala vlastní činností. Územní rozpočet se vyznačuje 

principem nenávratnosti, neekvivalentnosti a nedobrovolného financování, tak jako  

je tomu u všech veřejných rozpočtů. Na rozpočet a rozpočtový proces lze tedy nahlížet 

především jako na nástroj pro zabezpečení a financování obecní politiky, a zároveň jako 

na nástroj, který dává do souladu plánované příjmy a výdaje obce (Provazníková, 2015). 
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Hospodaření obce lze tedy charakterizovat následující rovnicí:  

Tabulka 1: Rovnice hospodaření obce 

F1 + P – V = F2 

F1 Stav peněžních prostředků na počátku rozpočtového období 

P Příjmy 

V Výdaje 

F2 Stav peněžních prostředků na konci rozpočtového období 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Provazníková, 2015) 

Je-li hodnota F2 na konci rozpočtového období větší než hodnota F1, pak obec vytváří 

finanční rezervu pro hospodaření v dalším rozpočtovém období. V opačném případě  

je nutné použít vytvořených rezerv z minulých období, popř. využít jiných zdrojů,  

aby mohlo dojít k vyrovnání rozpočtové bilance. Jestliže obec nemá tyto zdroje 

k dispozici, je nucena využít k financování svých potřeb např. překlenovacího úvěru  

(Provazníková, 2015). 

1.4.2 Struktura územního rozpočtu 

Ve většině zemí se rozpočet obce, popř. kraje sestavuje ve dvojím průřezu.  

V České republice však územní samosprávné celky nejsou povinny takovým způsobem 

rozpočet sestavovat, ovšem oddělením běžného hospodaření od hospodaření investičního 

umožňuje lépe analyzovat, na co jsou vynakládány daňové i nedaňové příjmy,  

umožňuje analyzovat nutnost využívání návratných příjmů na financování investic  

a únosnou výší dluhové služby. Běžný rozpočet představuje bilanci běžných  

příjmů a výdajů vztahující se k danému roku. Běžnými příjmy se financují provozní 

potřeby prostřednictvím běžných výdajů. Většina z nich se každoročně opakuje.  

Běžný rozpočet může být sestavován jako vyrovnaný nebo jako deficitní.  

Oba tyto případy poukazují na špatné hospodaření dané obce popř. kraje.  

V prvním případě je územní samosprávný celek schopen krýt běžnými příjmy pouze 

běžné výdaje, kdežto v případě druhém není schopen ani běžnými příjmy běžné výdaje 

pokrýt. Pokud nastane jedna z těchto situací, územní samosprávný celek již nedokáže 

pokrýt svou dluhovou službu, ovšem je-li existuje. V tomto případě by bylo nutno 

dluhovou službu pokrýt z kapitálového rozpočtu, což v delším časovém období vede 
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k ohrožení hospodaření územního samosprávného celku. O dobrém hospodaření obce, 

popř. kraje lze hovořit tehdy, kdy běžné příjmy jsou vyšší než běžné výdaje.  

Kapitálový rozpočet zachycuje bilanci kapitálových příjmů a kapitálových výdajů. 

Kapitálové příjmy se vztahují na financování investičních potřeb a přesahují období 

jednoho roku. U těchto příjmů a výdajů je charakteristické to, že jsou zpravidla 

jednorázové a neopakovatelné (Provazníková, 2015). 

1.4.3 Rozpočtový proces 

Rozpočtovým procesem lze označit souhrn aktivit, které jsou nezbytné k řízení 

hospodaření územního samosprávného celku v daném rozpočtovém období.  

V České republice se rozpočet sestavuje na jeden kalendářní rok, ovšem rozpočtový 

proces je delší, obvykle 1,5 až 2 roky (Provazníková, 2015). 

Fáze rozpočtového procesu lze řadit do následujících etap: 

▪ analýza minulosti a stanovení priorit pro rozpočtové období, 

▪ sestavení návrhu rozpočtu, 

▪ projednávání a schválení, 

▪ kontrola plnění rozpočtu, 

▪ přehled o skutečném plnění rozpočtu – závěrečný účet, 

▪ následná kontrola, 

▪ aktualizace programu rozvoje a střednědobého výhledu rozpočtu. 

Sestavení návrhu rozpočtu a tvorbu podkladů pro tvorbu rozpočtu obvykle provádí 

výkonný orgán samosprávního celku, většinou finanční výbor. Podkladem je střednědobý 

výhled rozpočtu, který je zpracován podrobně jako rozpočet, a to nejen v základních 

údajích. Sestavování rozpočtu dále navazuje na údaje z rozpisu platného státního 

rozpočtu nebo rozpočtového provizoria a zároveň odráží vazby na jiné rozpočty  

(např. krajů). Vlastní návrh by měl vycházet nejméně z dvouroční analýzy hospodaření 

dané obce. Takto sestavený návrh rozpočtu je projednáván výkonnými orgány,  

kdy jeho schvalování poté náleží do výhradní pravomoci zastupitelstva.  

Schválený rozpočet je vyrovnaný, přebytkový či schodkový. V případě poslední varianty 

je nutno tuto nesrovnalost pokrýt např. finančními prostředky z minulých let, smluvně 

zabezpečenou půjčkou, úvěrem či výnosem z prodeje majetku. Aby následně docházelo 
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k efektivní kontrole plnění rozpočtu a jeho vyhodnocení v průběhu roku, je nutné,  

aby byly dodrženy zásady úplnosti, reálnosti a v neposlední řadě pravdivosti daného 

rozpočtu. Přehled o skutečném plnění a vypracování závěrečného účtu sestavují výkonné 

orgány a jejich schválení je poté v kompetenci volených orgánů. Územní samosprávný 

celek je zároveň povinen nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok,  

přičemž takto vyhotovená zpráva je poté nedílnou součástí projednání závěrečného účtu. 

Vyúčtování hospodaření musí obsahovat údaje o příjmech a výdajích v plném členění 

rozpočtové skladby. Je zapotřebí, aby toto členění bylo natolik podrobné,  

aby umožňovalo následné zhodnocení finanční hospodaření obce. Součástí zprávy  

by rovněž měla být analýza faktorů, které měly vliv na plnění příjmů a výdajů rozpočtu  

a zároveň návrh opatření, kterým by docházelo k jejich snížení.  

Projednání závěrečného účtu uzavírá zastupitelstvo nejpozději do 30. června 

(Provazníková, 2015). 

 

Schéma 2: Rozpočtový proces 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Provazníková, 2015) 
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1.4.4 Rozpočtové opatření 

Rozpočtovým opatřením se rozumí povolené přesuny rozpočtových prostředků mezi 

jednotlivými druhy příjmů a výdajů rozpočtu, povolené překročení rozpočtu podřízené 

organizace a vázání rozpočtových prostředků. Toto opatření se musí uskutečnit vždy, 

jestliže jde o vztah k jinému rozpočtu, mění se závazné ukazatele nebo pokud hrozí vznik 

rozpočtového schodku. Poukázat na tyto skutečnosti a navrhnout opatření k jejich 

nápravě je zpravidla povinností finančního odboru. Není-li rozpočet schválen do nového 

rozpočtového období, hospodaří se podle rozpočtového provizoria,  

a to buď dle skutečnosti stejného období v předchozím rozpočtovém období nebo podle 

plánovaného rozpočtu. Způsob hospodaření podle rozpočtového provizoria poté náleží  

do pravomoci zastupitelstva územního samosprávného celku (Provazníková, 2015). 

1.4.5 Střednědobý výhled rozpočtu 

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

a krajům povinnost sestavovat kromě ročního rozpočtu rovněž rozpočtový výhled,  

který jej definuje jako: „Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního 

samosprávného celku a svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje 

jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých 

závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet  

(Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 3 odst. 1).  

Zákon dává možnost zvolit si míru podrobnosti členění rozpočtového výhledu,  

přičemž každý územní samosprávný celek si jej sestavuje alespoň ve čtyřech základních 

ukazatelích, a to:  

▪ celkové příjmy, 

▪ celkové výdaje,  

▪ celkové pohledávky, 

▪ celkové závazky. 

Sestavování výhledu umožňuje obcím uvažovat o svých finančních zdrojích a potřebách 

v delším časovém horizontu než jeden kalendářní rok, což je podstatné zejména  

pro plánování investičních potřeb a analýzu možností využívání návratných finančních 

prostředků pro jejich financování. Z rozpočtového výhledu vychází rozpočet obce,  
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který však není striktně vázán jeho údaji. Zastupitelstvo může schválit roční rozpočet 

odlišný od údajů rozpočtového výhledu. V takovém případě, je důležité, aby představitelé 

obce brali tento rozpočtový výhled uvědoměle, a aby případné nesrovnatelnosti byly 

opodstatněné a zdůvodněné (Provazníková, 2015). 

1.5 ROZPOČTOVÁ SKLADBA 

Příjmy a výdaje veřejných rozpočtů závazně člení rozpočtová skladba, nebo-li rozpočtová 

klasifikace, upravená vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb.  

Jedná se o systematické, jednotné a přehledné třídění příjmů a výdajů z různých hledisek 

pro sledování plnění rozpočtů. Veškeré finanční operace jsou v rozpočtové skladbě 

tříděny do paragrafů – odvětvové třídění a položek – druhové třídění. Jejich názvy jsou 

závazné, nelze je tedy měnit. 

„Rozpočtová skladba obsahuje tato třídění příjmů a výdajů: 

▪ odpovědnostní (třídění příjmů a výdajů z hlediska odpovědnostního), 

▪ druhové (třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového), 

▪ odvětvové (třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového), 

▪ konsolidační (třídění příjmů a výdajů z hlediska konsolidačního), 

▪ zdrojové (třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich zdroje), 

▪ doplňkové (třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným 

celkům), 

▪ programové (třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti k programům podle  

§ 12 a 13 rozpočtových pravidel), 

▪ účelové (třídění výdajů z hlediska účelu rozpočtového přesunu), 

▪ strukturní (třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich věcné podstaty), 

▪ transferové (třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferů).“  

(Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, § 1a odst. 1). 

1.6 PŘÍJMY ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ 

Příjmy rozpočtu územních samosprávných celků jsou primárním zdrojem krytí 

rozpočtových výdajů. Z ekonomického hlediska je vhodné odlišit příjmy, které může 
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obec, popř. kraj ovlivnit svým vlastním rozhodnutím a příjmy, jenž ovlivnit nemůže 

(Hrabalová, 2004). 

Jedná se o tyto příjmy: 

▪ daňové příjmy, 

▪ nedaňové příjmy, 

▪ kapitálové příjmy, 

▪ přijaté transfery. 

 

Schéma 3: Příjmy rozpočtu obce 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Peková, Pilný, Jetmar, 2008) 
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celkům a některým státním fondům (dále jen zákon o rozpočtovém určení daní).  

Daňové příjmy jsou tvořeny svěřenými a sdílenými daněmi, které se od sebe odlišují 

strukturou a způsobem přerozdělování jejich výnosů plynoucí do rozpočtů územních 

rozpočtů, dále místními, správními a ostatními poplatky. Rozdíl mezi svěřenými  

a sdílenými daněmi je ten, že u svěřených daní plyne celý výnos daně do rozpočtu dané 

obce. Naproti tomu u sdílených daní se daňový výnos obce dělí se státním,  

popř. s jiným veřejným rozpočtem. Dalším neméně důležitým příjmem jsou místní 

poplatky, jenž se řídí zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Tento zákon mimo 

jiné stanovuje, jaké místní poplatky mohou obce vyhlásit, včetně vymezeného stropu  

pro jejich výběr. Poplatky, které se obce rozhodnout vybírat vyhlásí obecně závaznou 

vyhláškou, v nichž stanoví podrobnosti o jejich výběru, včetně konkrétní sazby poplatku, 

ohlašovací povinnosti, splatnosti, úlevy či případného osvobození (Hrabalová 2004). 

Podle § 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

jsou obce v současné době oprávněny vybírat následující poplatky: 

▪ „poplatek ze psů, 

▪ poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

▪ poplatek za užívání veřejného prostranství, 

▪ poplatek ze vstupného, 

▪ poplatek z ubytovací kapacity, 

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

měst, 

▪ poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů, 

▪ poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace.“ 

1.6.2 Nedaňové příjmy 

Nejdůležitějšími nedaňovými příjmy jsou příjmy, kterých obec dosáhne vlastní činností. 

Podle Pekové mezi vlastní nedaňové příjmy rozpočtů územní samosprávy zejména patři: 

▪ „příjmy od vlastních neziskových organizací, 
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▪ příjmy z vlastního podnikání, a to zisk z vlastních výdělečných podniků, podíl  

na zisku podniků s majetkovým vkladem obce či kraje, 

▪ příjmy z pronájmu nebo z prodeje majetku ve vlastnictví obce či kraje, dočasně 

nebo trvale nepotřebného v lokálním, resp. regionálním veřejném sektoru, 

▪ příjmy z obchodování s cennými papíry, 

▪ uživatelské poplatky za některé lokální či regionální smíšené veřejné statky,  

pokud neplynou přímo provozovateli těchto služeb.“ 

Mezi nejdůležitější příjmy z majetku jsou příjmy z pronájmu majetku a příjmy z prodeje 

majetku. Z dlouhodobého hlediska jsou výhodnější pronájmy majetku, jelikož představují 

budoucí pravidelné příjmy obce (Peková, Pilný, Jetmar, 2008). 

1.6.3 Kapitálové příjmy 

Zvláštní kategorii tvoří kapitálové příjmy, které jsou jednorázové a neopakovatelné.  

Ve struktuře celkových příjmů územních samosprávných celků nemají zásadní vliv. 

Jedná se o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku obce, přijaté peněžní dary  

a v neposlední řadě příspěvky na pořízení tohoto majetku (Hrabalová, 2004). 

1.6.4 Přijaté transfery 

Dotace jsou jistým projevem existence přerozdělovacích procesů uvnitř soustavy 

veřejných rozpočtů. Jejich potřeba bývá zdůvodňována jako potřeba podpory obecných 

či specifických činností obcí, které jsou prováděny ve veřejném zájmu, a u nichž je nutné 

dodržení vymezených standardů. Dotace plynoucí do rozpočtů územních samosprávných 

celků mohou být poskytovány ze státního rozpočtu, mimorozpočtových fondů,  

Evropské unie, rozpočtů krajů či od dalších subjektů. Podle účelu vynaložení 

poskytnutých peněžních prostředků můžeme dotace členit na účelové a neúčelové. 

Účelové dotace bývají určeny na konkrétní akce a za podmínek stanovených jeho 

poskytovatelem. Naproti tomu, neúčelové dotace nemají konkrétně vymezené podmínky 

užití a územní samosprávné celky s nimi mohou nakládat dle vlastního uvážení.  

Jejich omezení však může spočívat v tom, zda jsou určeny na financování běžných  

či kapitálových potřeb (Hrabalová, 2004). 
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1.7 VÝDAJE ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ 

Územní samospráva se významně podílí na zabezpečování a financování veřejných statků 

pro obyvatelstvo, což je důsledek decentralizace některých netržních činností státu, 

decentralizace veřejné správy a posilování role územní samosprávy. Výdaje lze členit 

podle mnoha hledisek, přičemž v praxi se běžně používá základní členění na běžné  

a kapitálové výdaje (Peková, Pilný, Jetmar, 2008). 

Výdaje lze členit podle: 

▪ ekonomického hlediska, 

▪ rozpočtové skladby, 

▪ infrastruktury, 

▪ funkcí veřejných financí, 

▪ rozpočtového plánování (Provazníková, 2015). 

 

Schéma 4: Výdaje rozpočtu obce 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Peková, Pilný, Jetmar, 2008) 
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1.7.1 Ekonomické hledisko 

Do této skupiny spadají výdaje běžné a kapitálové. Běžnými výdaji jsou myšlené takové 

výdaje, které se v průběhu rozpočtového roku opakují, a které slouží k financování 

běžných potřeb daného územního samosprávného celku. Jsou určeny na platy 

zaměstnanců, nákup materiálu, služeb či sociální dávky. Kapitálové výdaje jsou naopak 

výdaje, které jsou jednorázové a zpravidla neopakovatelné. Slouží k financování 

dlouhodobých aktiv přesahující období jednoho rozpočtového roku  

(Provazníková, 2015). 

1.7.2 Hledisko rozpočtové skladby 

Podrobné členění výdajů upravuje rozpočtová skladba, kdy pro územní samosprávné 

celky je závazné druhové členění výdajů, které třídí výdaje na běžné a kapitálové.  

Lze se však setkat i s funkčním členěním, které je srozumitelnější a lépe tak popisuje 

strukturu výdajů územních rozpočtů (Provazníková, 2015). 

1.7.3 Podle charakteru infrastruktury 

Výdaje na ekonomickou infrastrukturu zahrnují výdaje určené na výrobní účely,  

zejména pro podniky zabezpečující veřejné služby. Do této skupiny rovněž patří případné 

dotace a půjčky soukromému sektoru za účelem podpory podnikání a zvýšení 

zaměstnanosti v dané obci. Dále sem patří výdaje na výstavbu a údržbu veřejných 

komunikací, parků, veřejného osvětlení, kanalizací apod. Výdaje na sociální 

infrastrukturu zahrnují běžné a kapitálové výdaje na vzdělání a péči o zdraví, výdaje  

na provoz sociálních zařízení a na sociální peněžní transfery (Provazníková, 2015). 

1.7.4 Podle funkcí veřejných financí 

Díváme-li se na výdaje z hlediska funkcí veřejných financí, můžeme je rozdělit na výdaje 

na alokační činnosti, mezi které patří výdaje na nákup služeb, popř. zboží od soukromých 

firem prostřednictvím veřejných zakázek. Cílem této činnosti je zabezpečení 

dostatečného množství veřejných statků pro obyvatelstvo dané obce. Výdaje na alokační 

činnosti mají určité stabilizující účinky. Prostřednictvím nákupu statků a služeb ovlivňují 

územní samosprávné celky poptávku po pracovních příležitostech a tím stabilizují 
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zaměstnanost na svém území. Výdaje na redistribuční činnosti souvisejí s peněžními 

transfery obyvatelstvu (Provazníková, 2015). 

1.7.5 Hledisko rozpočtového pánování 

Toto hledisko zahrnuje výdaje plánovatelné a neplánované. Plánovatelné výdaje  

jsou takové výdaje, které lze poměrně přesně určit. Většina těchto výdajů mají mandatorní 

charakter, jsou běžné a opakující se. Neplánované výdaje jsou naopak nahodilé výdaje, 

které lze obtížně předem odhadnout. Jako příklad lze uvést výdaje na odstraňování škod 

způsobených povodněmi či výdaje sankčního charakteru (Provazníková, 2015). 

1.8 ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 

Problematika rozpočtového určení daní prošla od roku 1993 značným vývojem a po celou 

dobu své existence je významným faktorem ovlivňujícím stabilitu a finanční nezávislost 

územních samosprávných celků. Obce potřebují ke své činnosti finanční prostředky,  

které získávají prostřednictvím daňových příjmů, nedaňových příjmů, kapitálových 

příjmů a dotací. Nejvýznamnější skupinou jsou však daňové příjmy,  

které tvoří podstatnou část veškerých příjmů obcí. Daňové příjmy jsou rozdělovány mezi 

obce na základě rozpočtového určení daní, jenž se řídí zákonem č. 243/2000 Sb.,  

o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným  

celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů.  

Tento zákon řeší dvě významné skutečnosti, a to: 

▪ výnosy jakých daní jsou státem přerozdělovány do územních rozpočtů, 

▪ jakými kritérii a způsoby výpočtu se určí jednotlivé podíly na dani každé obce. 

S tímto souvisí i pojmy svěřené a sdílené daně, jenž tvoří společně s místními a správními 

poplatky příjmy daňové.  

Svěřené daně jsou charakteristické tím, že výnos příslušné daně plyne výlučně  

do rozpočtu obcí.  Mezi tyto daně v současné době patří např. daň z nemovitých  

věcí či daň z příjmu právnických osob placená obcemi. 
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Sdílené daně jsou naproti tomu takové daně, jejichž výnos je procentuálně rozdělen  

do více druhů veřejných rozpočtů. To znamená, že do rozpočtu obce plyne pouze podíl 

na celostátním výnosu daně. Jako příklad lze uvést daň z přidané hodnoty. 

Přerozdělování výnosů ze sdílených a svěřených daní do rozpočtu územní samosprávy  

je upraveno v § 4 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, jenž se s účinností  

od 1. 1. 2018 mění zákonem č. 260/2017 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění 

pozdějších předpisů. Obce dle tohoto zákona mají nárok na daňové příjmy tvořící: 

▪ „výnos daně z nemovitých věcí; příjemcem je ta obec, na jejímž území  

se nemovitost nachází, 

▪ podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, 

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

fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně 

podle zákona o daních z příjmů, 

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

fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů 

uvedených pod písmenem c), 

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

z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d), 

▪ podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, 

s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písm. a), 

▪ daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec,  

s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby, 

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

fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně 

z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní 

sazby.“ 

Procento, kterým se obce s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna 

podílejí na celostátním hrubým výnosu daní je dle tohoto zákona závislý na: 

▪ výměře katastrálního území obce, 

▪ počtu obyvatel obce, 

▪ počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou, 
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▪ násobcích a koeficientech postupných přechodů (Zákon zákona č. 243/2000 Sb., 

o rozpočtovém určení daní). 

Pro přesnější představu jsem práci doplnila o schéma rozpočtového určení daní platnou 

k od 1. 1. 2018 zveřejněnou na webovém portále Ministerstva financí ČR. 

 

 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Ministerstva financí ČR) 

 

Rozpočtové určení 
daní

Daň z přidané hodnoty

8,92 % kraje 23,58 % obce 67,50 % SR

Daň z příjmů FO 
vybíraná srážkou

8,92 % kraje 23,58 % obce 67,50 SR

Daň z příjmů PO bez daně 
placené obcemi a kraji

8,92 % kraje 23,58 % obce 67,50 % SR

Daň z příjmů FO ze 
samostatně výdělečné 

činnosti

60 %

8,92 % kraje 23,58 % obce 67,50 % SR

40 % SR

Daň z příjmů PO z daně 
placené obcemi a kraji

100 % - daně 
placené kraji

100 % - daně 
placené obcí

Daň z nemovitých věcí

100 % obce - podle 
alokace nemovitosti

Daň z příjmů FO ze 
závislé činnosti

8,92 % kraje 23,58 % obce 1,50 % obce 66 % SR

Schéma 5: Rozpočtové určení daní  
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1.9 KONTROLA HOSPODAŘENÍ OBCE 

Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí je jedním 

z kontrolních mechanismů územních rozpočtů, které zamezuje neoprávněnému nakládání 

s veřejnými peněžními prostředky. Z tohoto hlediska vznikl  

v roce 2004 zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, jenž zpřesňuje kontrolu,  

která je obsažena v rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků a současně 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon stanovuje předmět, hlediska, postup a pravidla při přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných celků, jakož i městských částí Prahy,  

či dobrovolných svazků. Předmětem přezkoumání dle § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., 

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 

obcí, jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, jenž tvoří součást závěrečného 

účtu. Celkový proces přezkoumání se rozděluje na jednorázové a dílčí, v závislosti  

na počtu obyvatel v dané obci a podle výkonu hospodářské činnosti.  

Obce a dobrovolné svazky obcí, jsou oprávněny požádat o přezkoumání krajský úřad,  

a to nejpozději do 30. června kalendářního roku nebo v téže lhůtě příslušnému úřadu 

oznámí, že se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi či auditorské společnosti.  

V tomto případě, je územní celek povinen o uzavření smlouvy s auditorem informovat 

krajský úřad, a to nejpozději do 31. ledna následujícího roku. Jestli-že při dílčím 

přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, je územní celek povinen 

přijmout taková opatření, které povedou k jejich nápravě (Zákona č. 420/2004 Sb.,  

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 

obcí). 

1.10 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného 

celku a svazku obcí zpracovávají do závěrečného účtu, v němž jsou obsaženy údaje,  

které umožňují zhodnocení jeho finančního hospodaření. Součástí závěrečného účtu  

je i vyúčtování finančních vztahů vůči státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů či ve vztahu  

k ostatním obcím. Jak již bylo výše zmíněno, územní samosprávný celek a svazky obcí 
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jsou povinny si své hospodaření za uplynulý kalendářní rok nechat přezkoumat,  

kdy zpráva o výsledku přezkoumání je nedílnou součástí závěrečného účtu při jeho 

projednávání. Územní samosprávný celek poté zveřejní návrh závěrečného účtu včetně 

této zprávy na svých internetových stánkách a na úřední desce, a to nejméně 15 dnů přede 

dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Na internetových stránkách 

se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně zprávy o výsledku přezkoumání, na úřední desce 

může být zveřejněn návrh v užším rozsahu. V tomto případě, je však důležité, aby návrh 

obsahoval alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění dle nejvyšších 

jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření. Toto zveřejnění musí trvat až do doby schválení závěrečného účtu,  

z důvodu možných připomínek ze strany obyvatel dané obce. Územní samosprávný celek 

poté zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  

na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně na úřední 

desce oznámí, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde lze nahlédnou do jeho listinné 

podoby (Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu). 

1.11 FINANČNÍ ANALÝZA OBCE 

Vedle podnikatelských subjektů vystupujících v tržní ekonomice, fungující na bázi 

ziskového motivu, je nutná v zájmu uspokojování potřeb občanů i existence takových 

ekonomických subjektů, které zabezpečují produkty bez tohoto motivu.  

V České republice je řada takových subjektů zřizována na úrovni územních 

samosprávných celků. Tyto subjekty získávají své prostředky zejména z veřejných 

rozpočtů, kdy v podmínkách omezenosti je nutné s nimi nakládat tak, aby byly efektivně 

zabezpečovány jejich úkoly. Předpokladem efektivního využívání svěřených zdrojů  

je takové řízení územních celků, které se opírá o znalost jeho úrovně hospodaření  

(Kraftová, 2002). 

Nástrojem tohoto poznání je finanční analýza v oblasti municipální sféry.  

V tomto případě, je však nutno zohlednit specifika, která jsou s ní spojena,  

jako např. důsledek jiného principu financování ve srovnání s podnikatelskými subjekty  

(Otrusinová a Kubíčková, 2011). 
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Mezi ukazatele finanční analýzy obce patří ukazatel autarkie, financování, likvidity, 

rentability, investičního rozvoje/útlumu a v neposlední řadě ukazatele produktivity. 

V rámci této práce budou v následující části použity první tři ukazatele finanční analýzy. 

1.11.1 Ukazatel autarkie 

Jedná se o typický ukazatel pro municipální sféru, jenž vyjadřuje míru soběstačnosti 

municipální firmy. V závislosti na použitých datech může být hodnocena autarkie na bázi 

výnosově nákladové nebo příjmově výdajové. Pro účely této práce bude použit ukazatel 

druhého typu, jenž odbourává vliv účetních principů aplikovaných při účtování výnosů  

a nákladů. Pozitivně lze klasifikovat hodnoty rovny nebo vyšší 100 %, kdy příjmy jsou 

vygenerovány v dostatečné výši na pokrytí výdajů (Kraftová, 2002). 

Celková autarkie na bázi příjmů a výdajů 

ACF = 
𝑃ří𝑗𝑚𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚

𝑉ý𝑑𝑎𝑗𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 × 100, resp. ACF = 

𝑁𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑛í (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í)𝑝ří𝑗𝑚𝑦

𝑁𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑛í (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í)𝑣ý𝑑𝑎𝑗𝑒
 × 100 

Míra příjmů z neinvestiční dotace na celkových provozních příjmech 

ANID = 
𝑁𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑛í 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑒

𝑁𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑛í 𝑝ří𝑗𝑚𝑦
 × 100 

1.11.2 Ukazatele financování 

Ukazatele financování mají u municipálních firem poněkud odlišnou pozici,  

oproti sektoru soukromému. Již předem je zapotřebí oddělit provozní, nebo-li 

neinvestiční financování od investičního, což souvisí s úzkou provázaností rozpočtu 

s účetnictvím. S ohledem na způsob financování převládají spíše vlastní zdroje  

nad cizími, které mají nejčastěji charakter krátkodobý (Kraftová, 2002). 

Míra finanční nezávislosti 

Tento ukazatel je stavovým okamžikovým indikátorem, jehož hodnota je ne vždy 

s pravidlem, že dlouhodobý kapitál má krýt fixní aktiva. Důvodem je totiž skutečnost,  

že fixní aktiva ne vždy dosahují tak vysokých hodnot na celkovém majetku.  

Hodnotě pod 50 % je potřeba věnovat pozornost, pod 30 % lze hovořit o jisté nestabilitě 

municipální firmy (Kraftová, 2002). 
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Míra finanční nezávislosti = 
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 x 100 

Míra věřitelského rizika 

Tento ukazatel hodnotí míru použití cizího kapitálu na finančních zdrojích  

a je doplňujícím ukazatelem k výše zmíněnému ukazateli. V součtu dávají 100 %.  

U municipalit je typické, že míra věřitelského rizika je nižší ve srovnání  

např. s podnikatelskými subjekty (Kraftová, 2002). 

Míra věřitelského rizika = 
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 x 100 

1.11.3 Ukazatele likvidity 

Běžná likvidita je dalším ukazatelem vyžadovaným Ministerstvem financí.  

Běžná likvidita vyjadřuje schopnost obce přeměnit oběžná aktiva na peněžní prostředky 

a těmi splatit existující krátkodobé závazky. Za rizikovou obec se považuje obec,  

jejíž běžná likvidita se pohybuje v intervalu od 0 do 1 (Kraftová, 2002). 

Běžná likvidita = 
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 x 100 

Ministerstvo financí každoročně provádí z předložených finančních a účetních výkazů, 

výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů za všechny obce a vyhodnotí 

výsledky výpočtu. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity je v intervalu od 0 do 1  

a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %  

jsou požádány o zdůvodnění tohoto stavu (Ministerstvo financí ČR). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 CHARAKTERISTIKA MĚSTA BLANSKO 

Název obce:  BLANSKO 

Kraj:   Jihomoravský 

Typ obce:  Obec s rozšířenou působností 

Okres:   Blansko 

IČO:   00279943 

Město Blansko se nachází v Jihomoravském kraji, které leží v údolí řeky Svitavy, 

přibližně 30 km severně od druhého největšího města České republiky Brna.  

Právě toto činí město atraktivním zejména pro turisty, jelikož spousta z nich zavítá  

i do města Blanska díky jeho blízké poloze a dobrému dopravnímu spojení.  

Toto město se rovněž nachází nedaleko významného CHKO Moravský kras,  

kdy spolu s malebností říčního údolí obklopeného lesy vytváří jeden z největších 

přírodních potenciálů města. Jeho katastrální území činí 50,56 km2 a dle posledních 

informací zde žije 20 742 obyvatel. Blansko je okresním centrem pro 116 obcí a spolu 

s Boskovicemi je obcí s rozšířenou působností třetího stupně. Samotné město  

se člení na osm katastrálních území – Blansko, Dolní Lhota, Horní Lhota, Hořice, 

Klepačov, Lažánky, Olešná a Těchov.  

 

Obrázek 1: Katastrální území města Blansko 

(Zdroj: www.regiony.kurzy.cz) 

http://www.regiony.kurzy.cz/
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První písemná zmínka o městě je zachycena již v Letopise kanovníka Vyšehradského. 

Město disponuje vlastním znakem, kdy k jeho poslední přeměně došlo  

v roce 1990 podle výtvarného návrhu Ing. arch Josefa Švába. Na modrém štítu volně stojí 

věž s kopulovitou střechou a dvěma špicemi po stranách, na nichž jsou zasazeny zlaté 

makovice. Město rovněž disponuje vlastním praporem, jenž je odvozen z městského 

znaku.  

Blansko je zřizovatelem dvanácti příspěvkových organizací, přičemž se jedná o jedno 

zdravotnické zařízení – Nemocnice Blansko, dvě kulturní zařízení a o devět školských 

zařízení – mateřské a základní školy.  

 

Schéma 6: Příspěvkové organizace města Blansko 

(Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů města Blansko) 

Příspěvkové 
organizace

Zdravotnické zařízení

Nemocnice Blansko

Kulturní zařízení

Kulturní středisko 
města Blansko

Městská knihovna 
Blansko

Školské zařízení

Základní školy

Základní škola Tomáše 
Garrigua Masarykova 

Blansko, Rodkovského 2

Základní škola Blansko, 
Erbenova 13

Základní škola a 
Mateřská škola Blansko, 

Dvorská 26

Základní škola a 
Mateřská šola Blansko, 

Salmova 17

Mateřské školy

Mateřská škola Blansko, 
Údolní 8, PO

Mateřská škola Blansko, 
Divišova 2a, PO

Mateřská škola Blansko, 
Dvorská 96, PO

Mateřská škola Blansko, 
Rodkovského 2a, PO

Mateřská škola Blansko, 
Těchov 124, PO
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Ve městě se dále nachází obchody s potravinami, ubytovací zařízení, pohostinství, 

veřejná knihovna, víceúčelová hřiště, tenisové kurty, krytý bazén a mnoho dalšího. 

Aktivně zde působí různé sportovní organizace a zařízení, kdy mezi nejvýznamnější  

lze zmínit Fotbalový klub Blansko, HC Blansko, TJ ASK (tělovýchovná jednota asociace 

sportovních klubů) a Olympia Blansko (baseball). Mezi kulturní a zájmové organizace 

lze zmínit např. skautský spolek Junák, Čajovnu a Klub Ulita či divadelní spolek Circulus. 

Ve městě rovněž sídlí řada institucí, jenž vykonávají působnost pro celé území okresu. 

Jedná se např. o okresní soud, okresní ředitelství Policie ČR, úřad práce, finanční úřad 

apod. V Blansku byla také zřízena obecně závaznou vyhláškou městská policie,  

přičemž dle posledních informací je tvořena devatenácti strážníky. 

Město vydává od roku 2006 dvakrát měsíčně Zpravodaj, který svým obyvatelům přináší 

informace o výstupech z jednání městské rady, městského zastupitelstva, o probíhajících 

i připravovaných akcích všeho druhu a všeobecně o celkovém dění na radnici i ve městě. 

Tento čtrnáctideník je občanům Blanska a jeho přilehlým obcím distribuovaný zdarma, 

popř. je volně k dispozici i v Informační kanceláři Blanka. Na městském úřadě  

a vybraných pobočkách České pošty a notářských kanceláří mohou obyvatelé využít 

zpoplatněných služeb Czech Pointu, prostřednictvím kterého získají ověřené výstupy  

z katastru nemovitostí, trestního, obchodního či živnostenského rejstříku.  

Na městském úřadě působí starosta města Ing. Ivo Polák a v případě jeho nepřítomnosti 

místostarostové Ing. Bc. Jiří Crha a Doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., kteří jsou voleni 

členy zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce sestává z dvaceti-pěti členů,  

které zodpovídá především za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním 

majetkem. Zastupitelstvo města dále zřizuje výbor finanční a kontrolní, přičemž každý 

z těchto výborů disponuje jedenácti členy. Rada města má poté sedm členů,  

kdy všichni členové rady jsou zároveň členy zastupitelstva města. Rada města může  

v souladu se zákonem o obcích zřídit komise jako své iniciativní a poradní orgány. 

V současné době je těchto komis čtrnáct, jako příklad lze uvést Komisi sociální, dopravní, 

kulturní či životního prostředí. Jako zvláštní orgány města v oblasti přenesené působnosti  

poté působí Komise k projednávání přestupků města Blanska a Komise  

pro sociálně-právní ochranu dětí. Organizační strukturu znázorňuje následující schéma. 
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Schéma 7: Organizační struktura města 

(Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů města Blansko) 

2.2 ANALÝZA ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ 

Příjmy jsou nedílnou součástí obecního rozpočtu, které slouží k pokrytí naplánovaných 

výdajů v jednotlivých rozpočtových letech. Příjmy obce jsou různé, lišící se svým 

charakterem a způsobem jejich získání. Patří zde příjmy daňové, nedaňové, kapitálové  

a přijaté transfery investičního i neinvestičního charakteru, získané ze státního rozpočtu, 

ze státních fondů, z rozpočtů krajů a z rozpočtů regionálních rad. V následujících 

podkapitolách bude provedena jejich detailní analýza, která umožní posoudit hospodaření 
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tzn., že veškerá použitá data jsou očištěna o převody mezi jednotlivými účty obce. 

Celkové příjmy v analyzovaných letech znázorňuje přehledně následující tabulka. 

Tabulka 2: Celkové příjmy města Blansko v letech 2013-2017 (v tis. Kč) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Daňové příjmy 236 614 247 715 247 940 267 589 289 646 

Nedaňové příjmy 40 691 40 435 43 768 43 069 42 698 

Kapitálové příjmy 16 674 9 928 16 208 18 050 11 081 

Přijaté transfery 67 411 98 510 92 612 96 377 79 963 

Celkové příjmy 361 390 396 588 400 528 425 084 423 387 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko za rok 2013-2017) 

 

Graf 1: Struktura celkových příjmů v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko) 

Podle grafu č. 1 lze konstatovat, že největší podíl na celkových příjmech rozpočtu města 

představují v analyzovaných letech daňové příjmy, které vykazují podobné hodnoty.  

Tyto příjmy mají mimo jiné podobu sdílených a svěřených daní, jejichž výnos  

je přerozdělován do rozpočtu územní samosprávy na základě § 4 zákona č. 243/2000 Sb., 

o rozpočtovém určení daní, jenž se s účinností od 1. 1. 2017 měnil  

zákonem č. 391/2015 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.  

Tato novela zákona ruší 30 % podíl z DPFO ze samostatné výdělečné činnosti, který byl 

určen pouze obcím, ovšem na straně druhé dochází ke zvýšení podílu z výnosu daně 

z přidané hodnoty z 20,83 % na 21,4 %. Dalším neméně důležitým příjmem v rozpočtu 

města Blanska jsou přijaté transfery, a to především neinvestičního charakteru získané  

ze státního rozpočtu. Nedaňové příjmy vykazují v analyzovaných letech podobné 
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hodnoty, dají se tedy z pohledu stálosti označit za konstantní, jelikož k výrazným 

změnám nedochází. Mezi nejdůležitější nedaňové příjmy města patří příjmy z pronájmu 

majetku, vlastní činnosti a v neposlední řadě i příjmy z držby finančního majetku  

a investičních nástrojů. Město má od roku 2001 uzavřenou smlouvu o obhospodařování 

cenných papírů. V tomto roce byly rovněž vloženy prostředky ve výši 61 mil. Kč  

za prodej akcií distribučních společností a České spořitelny. Od té doby jsou tyto 

prostředky zhodnocovány. Poslední příjmy jsou příjmy kapitálové, které se však  

na celkových příjmech podílejí minimálně. Nejvíce finančních prostředků souvisí  

s příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí. Převážná část je získávána 

z prodeje bytových jednotek a nebytových prostor a z prodeje majetku,  

jako např. z vyřazených vozidel. 

2.2.1 Daňové příjmy 

Největší podíl na celkových příjmech města Blanska mají daňové příjmy.  

V rozpočtu tvoří v analyzovaných letech 62-65 % celkových příjmů.  

Strukturu daňových příjmů znázorňuje přehledně následující tabulka. 

Tabulka 3: Daňové příjmy města Blansko v letech 2013-2017 (v tis. Kč) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Sdílené daně 185 319 196 820 203 564 225 273  243 521 

Svěřené daně 17 783 18 104 16 737 16 989  18 912 

Místní poplatky 12 284 12 692 12 632 13 098 12 839 

Ostatní poplatky 12 326 10 121  4 238 1 795 2 308 

Správní poplatky 8 901 9 979 10 770 10 435  12 066 

Celkem 236 614 247 715 247 940 267 589 289 544 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko) 

Jak lze z přiložené tabulky vidět, hlavní podíl na celkových daňových příjmech mají 

sdílené daně, které se dělí mezi stát, kraje a obce a všeobecně tvoří podstatnou část příjmů 

obcí. Naopak nejméně se na těchto příjmech podílejí ostatní poplatky. Celkové daňové 

příjmy se v průběhu analyzovaných let postupně navyšují, k zásadním výkyvům 

nedochází, což lze hodnotit kladně. Strukturu jednotlivých daňových příjmů a jejich 

vývoj rovněž znázorňuje graf č. 2. 
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Graf 2: Struktura daňových příjmů v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko) 

Sdílené daně 

Největší podíl na daňových příjmech obce tvoří sdílené daně, jejichž výnos  

je procentuálně přerozdělován do rozpočtů územní samosprávy. Mezi sdílené daně 

v současné době v České republice patří daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 

daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických 

osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob a v neposlední řadě daň 

z přidané hodnoty. Výši jednotlivých sdílených daní včetně jeho vývoje znázorňuje 

následující tabulka. 

Tabulka 4: Sdílené daně města Blansko v letech 2013-2017 (v tis. Kč) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 43 554 47 070 47 961 54 772 62 721 

Daň z příjmů FO ze SVČ 3 095 995 6 486 6 186 1 675 

Daň z příjmů z kapitálových výnosů 4 371 5 002 5 354 5 428 5 390 

Daň z příjmů PO 42 718 47 868 49 703 56 086 57 393 

Daň z přidané hodnoty 91 581 95 885 94 060 102 801 116 342 

Celkem 185 319 196 820 203 564 225 273 243 521 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko) 

Sdílené daně se v průběhu analyzovaných let postupně zvyšovaly a jejich podíl  

na celkových příjmech města představuje 80-84 %. Mezi nejvýznamnější příjmy v této 
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kategorii patří příjmy plynoucí z daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob 

a také daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 

Daň z přidané hodnoty se na celkových sdílených daní podílí v průměru 46-49 %.  

Jak již bylo v této práci zmíněno, novelou zákona o rozpočtovém určení daní s účinností 

od 1. 1. 2017 došlo ke zvýšení podílu obcí na celostátním hrubém výnosu daně z přidané 

hodnoty, a to z původních 20,83 % na 21,40 %.  

Dalšími neméně důležitými příjmy, které se na sdílených daní podílejí v průměru 24 % 

je daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  

a funkčních požitků. Daň z příjmů vychází ze zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, 

jenž od roku 2013 byl opakovaně novelizován. U těchto příjmů nedochází ve sledovaném 

období k výrazným změnám, jejich vývoj se postupně mírně zvyšoval. 

Výše daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů se na sdílených daních podílejí 

v průměru 2,5 %.  Do těchto příjmů patří např. úroky z držby cenných papírů,  

podíly na zisku z obchodní korporace či úroky z peněžních prostředků a vkladů na účtu.  

Daň z těchto příjmů sráží plátce, a to podle zvláštní sazby daně, jenž po celé analyzované 

období činí 15 %. Takto získané příjmy, jsou poté přerozděleny obcím ve výši 23,58 %. 

I v tomto případě platí, že k výrazným výkyvům ve sledovaném období nedochází. 

Posledním příjmem v této kategorii je příjem z daně z příjmů fyzických osob  

ze samostatně výdělečné činnosti. Jedná se o veškeré peněžní i nepeněžní prostředky 

spojených s živnostenským podnikáním, zemědělskou výrobou či vodním 

hospodářstvím. Úplný výčet lze najít v Zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.  

Tato daň se na celkových sdílených daní podílí ve sledovaném období v průměru 1,8 %.  

Vývoj jednotlivých sdílených daní znázorňuje přehledně graf č. 3. 
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Graf 3: Struktura sdílených daní v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko) 

Svěřené daně 

Svěřené daně obce jsou tvořeny daní z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je daná 

obec a daň z nemovitosti, jenž od roku 2014 je značena jako daň z nemovitých věcí.  

Tyto daně se podílejí na celkových daňových příjmech ve sledovaném období v průměru  

7 % a jejich vývoj lze označit za konstantní. Výše jednotlivých příjmů ze svěřených daní, 

jejímž výhradním příjemcem je daná obec znázorňuje následující tabulka. 

Tabulka 5: Svěřené daně města Blansko v letech 2013-2017 (v tis. Kč) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Daň z příjmů PO za obec 9 529 8 963 7 455 7 858 9 714 

Daň z nemovitých věcí 8 254 9 141 9 282 9 131  9 198 

Celkem 17 783 18 104 16 737 16 989 18 912 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko) 

Daň z nemovitých věcí je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb, které se nacházejí  

na katastrálním území dané obce. Na rozdíl od sdílených daní má obec pravomoc ovlivnit 

daňový základ a sazbu daně tím, že vyhláškou změní základní koeficient, který je dán 

velikostí dané obce. Město Blansko má stanoveny ve vyhlášce č. 4/2004 své místní 

koeficienty, které jsou znázorněny v následující tabulce.  
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Tabulka 6: Místní koeficienty města Blansko 

Základní, případně zvýšená sazba daně z nemovitostí u obytných domů a ostatních 

staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 zastavěné 

plochy se ve městě Blansko a jeho částech násobí koeficienty: 

Blansko 

2 

Dolní Lhota, Horní Lhota, 

Klepačov, Lažánky, Olešná, 

Těchov, Obůrka, Hořice 

1,6 

Základní, případně zvýšená sazba daně z nemovitostí u: 

staveb pro individuální rekreaci  

a rodinných domů využívaných pro 

individuální rekreaci a u staveb,  

které plní doplňkovou funkci k těmto 

stavbám se v celém městě Blansko, 

včetně částí města, násobí 

koeficientem 

1,5 

garáží vystavěných odděleně od 

obytných domů a u samostatných 

nebytových prostorů užívaných, na 

základě rozhodnutí příslušného 

stavebního úřadu, jako garáže se  

v celém městě Blansko, včetně 

částí města, násobí koeficientem 

1,5 

(Zdroj: vlastní zpracování dle obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 4/2004) 

Podíl výnosu z daně nemovitosti a daně z příjmu PO za obec, která je výdajem a zároveň 

příjmem města Blanska se podílejí na celkových svěřených daní v podobné výši.  

Vývoj daní je konstantní a ve sledovaném období nedochází k výrazným výkyvům. 

 

Graf 4: Struktura svěřených daní v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko) 
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Místní poplatky 

Zastupitelstvo města Blansko vydalo přijetím usnesení č. 43 na svém 2. zasedání 

konaném dne 14. 12. 2010 podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2, 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích, která stanovuje jaký typ poplatků  

a v jaké výši budou od jejich občanů vybírány. Jednotlivé místní poplatky ustanovené 

touto vyhláškou jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 7: Místní poplatky města Blansko v letech 2013-2017 (v tis. Kč) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

11 006 11 319 11 220 11 634 11 304  

Poplatek ze psů 542 516 520 512 490 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační 

pobyt 
219 276 305 321  383 

Poplatek za užívání veřejného 

prostranství 
163 173 181 180 173  

Poplatek ze vstupného 70 77 82 114 121 

Poplatek z ubytovací kapacity  264 308 310 323 354 

Poplatek za povolení k vjezdu do 

vybraných míst  
20 23 14 14 14 

Poplatek za provozovaný výherní hrací 

přístroj nebo jiné technické herní 

zřízení povolené Ministerstvem financí 

podle jiného právního předpisu 

211 0 0 0 0  

Celkem 12 495 12 692 12 632 13 098 12 839 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko) 

Nejvyšších příjmů město Blansko dosahuje u poplatků, které se týkají provozu systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Na celkových místních poplatcích se podílejí téměř celou svou hodnotou. Dle obecně 

závazné vyhlášky č. 6/2012 činí roční výše poplatku za sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu 540 Kč. Tato částka je tvořena z částky 250 Kč za kalendářní rok  

a částky vypočtené z nákladů předešlého uzavřeného roku a počtu poplatníků. 
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Poplatky ze psů se podílejí na celkových místních poplatcích v průměru 4 % a jsou 

druhým nejvýznamnějším příjmem v této kategorii. Dle zákona č. 565/1990 Sb.,  

o místních poplatcích, hradí tyto poplatky držitelé psů starších 3 měsíců s trvalým 

pobytem na území dané obce. Sazby poplatku jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce 

č.  10/2010 v různé výši, jejichž přehled znázorňuje tabulka níže.  

Tabulka 8: Poplatky ze psů 

Poplatek ze psa, jehož držitelem je fyzická osoba činí ročně v části Blansko: 

- za prvního psa chovaného v rodinném domě 600 Kč 

- za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě 1 200 Kč 

- za prvního psa chovaného v bytovém domě 1 200 Kč 

- za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě 1 800 Kč 

Poplatek ze psa, jehož držitelem je fyzická osoba činí ročně v částech města: Dolní 

Lhota, Horní Lhota, Klepačov, Lažánky, Olešná, Hořice, Těchov, Obůrka: 

- za prvního psa 300 Kč 

- za druhého a každého dalšího psa 500 Kč 

Poplatek ze psa, jehož držitelem je právnická osoba činí ročně: 

- za prvního psa 1 500 Kč 

- za druhého a každého dalšího psa 2 250 Kč 

Poplatek ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo 

vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo jehož držitelem je 

poživatel sirotčího důchodu činí ročně: 

- za prvního psa 200 Kč 

- za druhého a každého dalšího psa 300 Kč 

Poplatek ze psa, jehož držitel prokáže u prvního psa služební výcvik činí ročně: 

- za prvního psa 200 Kč 

- za druhého a každého dalšího psa 300 Kč 

Poplatek ze psa, jehož držitel má úředně stanovený trvalý pobyt v sídle ohlašovny 

města (nám. Svobody 3, Blansko) činí ročně: 

- za prvního psa 600 Kč 

- za druhého a každého dalšího psa 1 200 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování dle obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 10/2010) 
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Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt je dalším místním poplatkem, jenž se podílí 

na příjmech města Blanska. Předmětem tohoto poplatku je dle § 2 odst. 1 zákona  

č. 565//1990 Sb., o místních poplatcích, přechodný pobyt v lázeňských místech  

nebo místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení či rekreace poskytované  

za úplatu. Sazba poplatku dle obecně závazné vyhlášky č. 10/2010 činí 15 Kč za osobu,  

a to za každý i započatý den.  

Předmětem poplatku z ubytovací kapacity jsou využitá lůžka v zařízeních určených 

k přechodnému ubytování poskytnutá za úplatu, kdy poplatníkem je fyzická  

popř. právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Sazba tohoto poplatku  

činí 5 Kč za každé využité lůžko, a to za každý den. 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se řadí rovněž mezi místní poplatky,  

u nichž si město stanovuje jeho výši. Tento poplatek se vybírá za zvláštní užívání 

veřejného prostranství, kterým se rozumí např. dočasné umístění staveb pro umístění 

stavebních nebo reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 

umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství  

pro kulturní a sportovní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.  

Veřejným prostranstvím se v tomto případě rozumí veškeré prostory, které jsou přístupné  

bez ohledu na vlastnictví. Tyto poplatky jsou poté spravovány jednotlivými městskými 

odbory, v závislosti na jejich charakteru. Jelikož jsou sazby tohoto poplatku  

rovněž různorodé, byla vytvořena pro jejich přehled následující tabulka. 

Tabulka 9: Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství 

Umístění zařízení pro: 

Střed města Ostatní části města 

Umístění zařízení pro poskytování služeb 

Základní sazba: 5 Kč za každý i započatý 

m2 a každý i započatý den 

Základní sazba: 3 Kč za každý i započatý 

m2 a každý i započatý den 

Umístění prodejních zařízení 

Stánků, pultů, kiosků 

Základní sazba 100 Kč za každý  

i započatý m2 a každý i započatý den 

Základní sazba 50 Kč za každý i započatý 

m2 a každý i započatý den 
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Za 1 kus prodejního zařízení do 1 m2 plochy záboru veřejného prostranství 

Paušální poplatek: týdenní 600 Kč 

                              měsíční 1 200 Kč 

Paušální poplatek: týdenní 300 Kč 

                              měsíční 600 Kč 

Za 1 kus prodejního zařízení nad 1 m2 plochy záboru veřejného prostranství 

Paušální poplatek: týdenní 1 400 Kč 

                              měsíční 3 600 Kč 

Paušální poplatek: týdenní 900 Kč 

                              měsíční 1 800 Kč 

Prodej z auta 

Základní sazba 30 Kč za každý i započatý 

m2 a každý i započatý den 

Základní sazba 20 Kč za každý i započatý 

m2 a každý i započatý den 

Restaurační stolky sloužící k občerstvení 

Základní sazba 30 Kč za každý i započatý 

m2 a každý i započatý den 

Základní sazba 3 Kč za každý i započatý 

m2 a každý i započatý den 

Prodej zboží, umístěného na veřejném prostranství (volně vyložené) 

Základní sazba 5 Kč za každý i započatý 

m2 a každý i započatý den 

Základní sazba 3 Kč za každý i započatý 

m2 a každý i započatý den 

Umístění reklamních zařízení 

Základní sazba 20 Kč za každý  

i započatý m2 a každý i započatý den 

Základní sazba 10 Kč za každý  

i započatý m2 a každý i započatý den 

Přenosné reklamní zařízení za 1 kus do 1 m2 záboru veřejného prostranství  

Paušální poplatek: týdenní 100 Kč 

                              měsíční 200 Kč 

                              roční 1 200 Kč 

Paušální poplatek: týdenní 50 Kč 

                               měsíční 100 Kč 

                               roční 600 Kč 

Přenosné reklamní zařízení za 1 kus nad 1 m2 záboru veřejného prostranství 

Paušální poplatek: týdenní 150 Kč 

                              měsíční 300 Kč 

                              roční 1 800 Kč 

Paušální poplatek: týdenní 75 Kč 

                              měsíční 150 Kč 

                              roční 900 Kč 

Nepřenosné reklamní zařízení za 1 kus 

Paušální poplatek: týdenní 200 Kč 

                              měsíční 400 Kč 

                              roční 2 400 Kč 

Paušální poplatek: týdenní 100 Kč 

                              měsíční 200 Kč 

                              roční 1 200 Kč 

Užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 
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Základní sazba 10 Kč za každý i započatý 

m2 a každý i započatý den 

Základní sazba 6 Kč za každý i započatý 

m2 a každý i započatý den 

Provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení, umístění skládek 

Základní sazba 3 Kč za každý i započatý 

m2 a každý i započatý den 

Základní sazba 2 Kč za každý i započatý 

m2 a každý i započatý den 

Umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných akcí 

Základní sazba 5 Kč za každý i započatý 

m2 a každý i započatý den 

Základní sazba 5 Kč za každý i započatý 

m2 a každý i započatý den 

Užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce nebo pro potřeby 

tvorby filmových a televizních děl 

Základní sazba 5 Kč za každý i započatý 

m2 a každý i započatý den 

Základní sazba 5 Kč za každý i započatý 

m2 a každý i započatý den 

(Zdroj: vlastní zpracování dle obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 10/2010) 

Posledními místními poplatky, které plynou do rozpočtu města Blanska,  

a které se podílejí na celkových místních poplatcích minimálně jsou poplatky vybírané  

ze vstupného na kulturní, prodejní či reklamní akce a poplatky za vydání povolení  

k vjezdu do vybraných míst, u nichž je jinak vjezd zakázán příslušnými dopravními 

značkami. Předmětem daně poplatku ze vstupného je vstupné na výše zmíněné akce, 

snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v dané ceně obsažena. Vstupným se v tomto 

případě rozumí cena, kterou účastník zaplatí za to, aby se dané akce mohl zúčastnit.  

Sazba poplatku za kulturní akce je stanovena obecně závaznou vyhláškou, která činí  

10 %, a v případě prodejní a reklamní akce 20 % z úhrnné ceny vstupného. Toto se však 

nevztahuje např. na akce, u nichž je celý výtěžek určen pro charitativní či veřejně 

prospěšné účely. Poplatníkem u poplatku za povolení k vjezdu motorovým vozidlem  

do vybraných míst a částí města je fyzická, popř. právnická osoba, které bylo vydáno 

povolení k vjezdu. V případě tohoto poplatku je sazba stanovena na 20 Kč za den,  

popř. po dohodě s poplatníkem lze využít paušálního poplatku, který se odvíjí od celkové 

hmotnosti motorového vozidla. Paušální poplatky znázorňuje tabulka níže. 
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Tabulka 10: Paušální poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 

Paušální poplatek za vozidla do 3500 kg celkové hmotnosti činí: 

- měsíční: 200 Kč - roční: 2 000 Kč 

Paušální poplatek za vozidla nad 3500 kg celkové hmotnosti činí: 

- měsíční: 350 Kč - roční: 3 500 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování dle obecně závazné vyhlášky č. 10/2010) 

Příjem z poplatku za provozování výherních hracích automatů patřil rovněž do místních 

poplatků města Blanska, ovšem došlo k jeho zrušení obecně závaznou vyhláškou  

č. 11/2011. Z tohoto důvodu se tento poplatek objevuje pouze do roku 2013.  

 

Graf 5: Struktura místních poplatků 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko) 

Ostatní poplatky 

Jedná se o poplatky, které nezapadají do žádné z kategorií daňových příjmů, ovšem svou 

povahou se do celkových daňových příjmů zařazují. Z tohoto důvodu jsou  

pro přehlednější zpracování vyhrazeny samostatně. U ostatních poplatků je město buď 

v pozici příjemce, tzn. že příjmy plynou do jeho rozpočtu nebo městu náleží jen část. 

Např. u poplatků za znečišťování ovzduší je od roku 2017 příjmem  

Státního fondu životního prostředí ve výši 65 %, kraje 25 % a obec 10 %.  
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U loterií se města podílela 30 % na celostátním výnosu a 80 % dle počtu zařízení  

ve městě. Strukturu, výši a vývoj těchto ostatních poplatků znázorňuje přehledně 

následující tabulka.  

Tabulka 11: Ostatní poplatky města Blansko v letech 2013-2017 (v tis. Kč) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Poplatky za znečišťování ovzduší 0 0 1 0 0 

Odvody za odnětí půdy ze ZPF 9 2 9 25 40 

Poplatky za odnětí pozemků a plnění 

funkcí lesa 
25 34 13 8 24 

Zrušené místní poplatky 0 1 0 0 0 

Příjmy úhrad za dobývaní nerostů a 

poplatků za geologické práce 
0 0 0 0 57 

Odvod výtěžku z loterií 894 740 829 1 052 0 

Zrušený odvod z loterií a podobných her 

kromě VHP 
0 0 0 0 359 

Odvod z výherních hracích přístrojů 10 427 8 565 2 672 39  0 

Zrušený odvod z VHP 0 0 0 0 1 

Daň z hazardních her 0 0 0 0 1 084 

Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti 

od žadatelů řidičských oprávnění 
608 630 619 610 666 

Ostatní odvody z vybraných činností a 

služeb 
152 149 95 61 77 

Celkem 12 115 10 121  4 238 1 795 2 308 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko) 

Z tabulky si lze povšimnout, že se jedná o příjmy, jejichž vývoj v analyzovaných letech 

není konstantní. Celkové ostatní poplatky se v posledním roce snížili až o 80 %  

oproti počátečnímu analyzovanému roku. Tuto skutečnost zapříčinila položka související  

s odvodem z výherních hracích strojů, který se v průběhu let postpně snižoval  

až na konečnou hodnotu 0 Kč. Odvod z výherních hracích přístrojů a z loterií  

a jiných podobných her byl nahrazen daní z hazardních her od 1. ledna 2017 dle zákona  

č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Příjmy úhrad za dobývaní nerostů  

a poplatků za geologické práce jsou od roku 2017 přesunuty z nedaňových příjmů  

do ostatních poplatků daňových příjmů. 
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Správní poplatky 

Město Blansko vykonává v rámci své přenesené působnosti správní úkony,  

které jsou upraveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.  

Úkony, které podléhají zpoplatnění jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku 

poplatků, který je přílohou tohoto zákona. Smyslem zpoplatnění některých úkonů 

správních orgánů je především vybrat od žadatele příspěvek za činnosti, které jsou 

prováděné v jeho zájmu. Správní poplatky jsou označovány jako dobrovolné ekvivalentní 

platby, kdy žadatel zaplacením poplatku získává určitou protihodnotu. Vývoj správních 

poplatků, včetně jednotlivých odborů zmocněných k jejich výběru znázorňuje přehledně 

tabulka č. 12 společně s grafem č. 6. 

Tabulka 12: Správní poplatky města Blansko v letech 2013-2017 (v tis. Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Odbor finanční 12 12 13 11 14 

Odbor hospodářské správy 16 12 12 12 11 

Odbor školství, kultury, mládeže 

a tělovýchovy 
8 11 10 9 0 

Odbor stavební úřad 2 141 3 032 3 289 3 028 3 161 

Obecní živnostenský úřad 469 496 468 494 472 

Odbor vnitřních věcí 6 038 6 221 6 714 6 582 8 087 

Odbor životního prostředí 218 195 264 299 321 

Celkem 8 901 9 979 10 770 10 435 12 066 

(Zdroj: vlastní zpracování dle poskytnutých dokumentů města Blansko za rok 2013-2017) 

 

Graf 6: Vývoj správních poplatků v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Jak lze z přiloženého grafu vidět, nejvíce správních poplatků je získáváno odborem 

vnitřních věcí, kdy značná část finančních prostředků plyne za služby související 

s vydáváním cestovních dokladů, občanských a řidičských průkazů a za služby spojené 

s úkony na registru vozidel. Další odbor, který se podílí na správních poplatcích  

ve významné výši je odbor stavebního úřadu města Blanska, jenž plní úkoly podle obecně 

závazných právních předpisů, zejména stavebního zákona. Nejvíce finančních prostředků 

je v tomto případě spojeno s poplatky za udělení stavebního povolení, o nichž rozhoduje 

právě odbor stavebního úřadu. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obce získávají  

ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti,  

kdy výši příspěvku stanovuje Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem vnitra. 

Příspěvek je poté určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní 

správy. Vývoj správních poplatků je v analyzovaných letech mírně narůstající. 

2.2.2 Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy jsou nedílnou součástí příjmů územních rozpočtů. Mezi tyto příjmy  

u města Blanska řadíme příjmy z vlastní činnosti, odvody přebytků organizací s přímým 

vztahem, příjmy z pronájmu majetku, výnosy z finančního majetku, přijaté sankční 

platby, vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let,  

příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, ostatní nedaňové 

příjmy, příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům a přijaté splátky 

půjčených poplatků ať už od obecně prospěšných společností či obyvatel města.  

Podíl nedaňových příjmů na příjmech celkových v analyzovaných letech činí v průměru 

10 %. Výši jednotlivých příjmů znázorňuje tabulka níže. 

Tabulka 13: Nedaňové příjmy města Blansko v letech 2013-2017 (v tis. Kč) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 971 10 516 11 172  12 366 11 987 

Příjmy z prodeje zboží 132 222  270 438 270 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 678 770  375 914 1 032 

Odvody příspěvkových organizací 569 156  215 234 0  

Ostatní odvody přebytků organizací 

s přímým vztahem 
0 0  0 610 0  

Příjmy z pronájmu pozemků 2 362 2 138  2 549 2 401 3 266 
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Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 

a jejich částí 
11 425 11 303  11 608 11 014 11 016 

Příjmy z pronájmu movitých věcí 373 38  388 399 3 214 

Příjmy z úroků 5 842 5 867  6 482 6 741 2 806 

Příjmy z podílů na zisku a dividend 1 0  0 0 0  

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 630 3 306  3 297 3 839 3 893 

Ostatní příjmy z finančního vypořádání 

od jiného veřejného rozpočtu 
441 0  0 0 0  

Přijaté vratky transferů 108 80  88 43 76 

Příjmy z prodeje krátkodobého a 

drobného dlouhodobého majetku 
19 27  152 22 100 

Přijaté nekapitálové dary 55 55  55 55 76 

Přijaté pojistné náhrady 46 38  11 0 0  

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 672 3 221  5 056 2 679 3 549 

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 

nerostů 
19 24  18 20 0  

Ostatní nedaňové příjmy jinde 

nezařazené 
1 003 1 808  1 609 947 1 128 

Splátky půjčených prostředků od 

nefinančních subjektů – PO 
0 0  0 75 75 

Splátky půjčených prostředků od 

prospěšných spol. a podobných subjektů 
776 438  101 72 13 

Splátky půjčených prostředků od 

obyvatelstva 
569 427 322 198  199 

Celkem 40 691 40 435 43 768 43 069 42 698 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko) 

Mezi nejdůležitější nedaňové příjmy města Blanska patří příjmy z pronájmu majetku, 

vlastní činnosti a v neposlední řadě i příjmy z držby finančního majetku a investičních 

nástrojů. Vývoj nedaňových příjmů je mírně kolísavý, ovšem dá se označit z pohledu 

stálosti za konstantní, jelikož k výrazným změnám nedochází. 

Příjmy z pronájmu majetku, jenž se podílejí na celkových nedaňových příjmech 

nejvýznamněji tvoří příjmy, které město získává z pronájmu pozemků, budov a kotelen 

zřízeným příspěvkovým organizacím, mezi které patří i Nemocnice Blansko.  

Dále se rovněž jedná o příjmy z pronájmu hrobových míst a veřejného osvětlení určených 

pro reklamu. 
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Druhým nejvýznamnějším příjmem v této kategorii jsou příjmy získané z vlastní činnosti. 

Jedná se především o úhrady za pečovatelské služby, stravování seniorů,  

věcná břemena, ale rovněž příjmy získané za prodej vstupenek, zboží či dřeva. 

Výnosy z finančního majetku mají narůstající charakter a na celkových nedaňových 

příjmech se podílejí průměrně 14 %. V tomto případě se jedná o příjmy z úroků  

na běžných účtech města, úroky ze státních dluhopisů a bankovních úroků na základě 

uzavřené smlouvy mezi městem Blansko a vybranou společností o obhospodařování 

cenných papírů. 

Další příjmy se podílejí na celkových nedaňových příjmech méně, ovšem i tak představují 

důležitou roli v rozpočtu města. 

Odvody příspěvkových organizací zahrnují nařízený odvod z investičních zdrojů  

do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. Tyto příjmy mají 

v analyzovaných letech kolísavý vývoj. 

Příjmy z přijatých sankčních plateb představují pokuty, které jsou získávány odbory 

městského úřadu. Nejvíce finančních prostředků je vybráno za pokuty spojených  

s dopravními přestupky, stavebního úřadu, pokuty vybírané městskou policií či pokuty 

z přestupkové komise. Na celkových nedaňových příjmech se podílejí v průměru  

8 % a tyto příjmy lze označit za stabilní zdroj plynoucí do rozpočtu města. 

Přijaté vratky transferů se podílejí na nedaňových příjmech minimálně s výjimkou 

roku 2013. V tomto roce město obdrželo v rámci ostatních příjmů z finančního 

vypořádání od Ministerstva financí doplatek za výdaje na sociálně-právní ochranu dětí,  

a to ve výši 441,4 tis. Kč. Mimo to se na tomto účtu zachycují vrácené nevyčerpané dotace 

či vrácené sociální dávky aj. 

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku zahrnuje veškeré 

příjmy z prodeje majetku pořízeného z neinvestičních prostředků. V tomto případě  

se jedná o příjmy, které město v analyzovaných letech získalo z prodeje nepotřebného 

nábytku, betonové dlažby a dlaždic, úklidového vozíku, velkokapacitních kontejnerů, 

starého papíru či kovového šrotu. 

Příjmy z ostatních nedaňových příjmů zahrnují převod nevyčerpaných mezd a zákonných 

odvodů z depozitního účtu, příjmy za separovaný odpad od EKO-KOM a.s.,  
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dále za zpětný odběr elektroodpadu a přeplatky za vyúčtování energií a služeb.  

Rovněž zde spadají přijaté pojistné náhrady a příjmy z úhrad dobývacího prostoru  

a vydobytých nerostů. Tento druh příjmů se podílí na nedaňových příjmech  

v průměru 15 %. 

Přijaté splátky půjčených prostředků zahrnují splátky účelových půjček, a to zejména  

od občanů a společenství vlastníků jednotek, kterým město Blansko poskytlo finanční 

prostředky na opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu v jejich vlastnictví. 

Strukturu nedaňových příjmů přehledněji znázorňuje graf č. 7. 

 

Graf 7: Struktura nedaňových příjmů v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko) 
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2.2.3 Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy se podílejí na celkových příjmech města nejméně, v průměru 4 %. 

Vývoj v analyzovaných letech je kolísavý, s výraznou změnou v roce 2014.  

Mezi tyto příjmy patří příjmy z prodeje pozemků, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 

a jejich částí, příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku, přijaté příspěvky  

na pořízení dlouhodobého majetku a příjmy z prodeje akcií. Výši jednotlivých příjmů 

znázorňuje tabulka níže. 

Tabulka 14: Kapitálové příjmy města Blansko v letech 2013-2017 (v tis. Kč) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Příjmy z prodeje pozemků 4 392 819 2 386 1 401 564 

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí  

a jejich částí 
12 017 9 040 13 684 15 453 10 182 

Příjmy z prodeje ostatního DM 255 70 138 1 167 236 

Přijaté příspěvky na pořízení DM 0 0 0 28 99 

Příjmy z prodeje akcií 11 0 0 0 0 

Celkem 16 675 9 928 16 208 18 050 11 081 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko) 

Kapitálové příjmy jsou součástí celkových příjmů územních samosprávných celků, 

ovšem nehrají nejvýznamnější položku v jejich struktuře. Jak si lze povšimnout, hodnoty 

těchto příjmů vykazují nejnižší hodnoty na celkových příjmech ve srovnání s ostatními 

druhy příjmů a představují tak nepatrnou procentuální část. Dle provedených výpočtů  

se kapitálové příjmy na celkových příjmech v analyzovaných letech podílejí  

v rozmezí 3-5 %.   

V roce 2013-2015 byl rozpočet kapitálových příjmů vždy schválen na částku nižší,  

než jaká byla skutečná plnění k 31. 12. daného roku. Rozpočet byl tedy v průběhu roku 

měněn rozpočtovými opatřeními a v tomto případě byl vždy navyšován.  

Výjimku však představuje rok 2016, kdy schválený rozpočet byl schválen na částku vyšší, 

než jaká byla skutečnost k 31. 12. 2016. Důvodem tohoto snížení byla neuzavřená 

smlouva na prodej pozemků v průmyslové zóně, jejíž uzavření se přesunulo na rok 2017. 

Dle přiložené tabulky si lze všimnout, že největší část kapitálových příjmů představují 

příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí, které se podílejí 72-91 %  
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na celkových kapitálových příjmech. Převážnou část těchto příjmů tvoří příjmy z prodeje 

bytových jednotek a nebytových prostor. Dále se rovněž jedná o úhrady obyvatel 

bytových jednotek na sídlišti Písečná, jenž jsou ve výlučném vlastnictví města Blanska. 

Tyto příjmy lze tedy považovat za stabilní zdroj příjmů, jenž plynou do rozpočtu města. 

Dalšími významnými příjmy, které se podílejí na celkových kapitálových příjmech jsou 

příjmy získané z prodeje pozemků. V analyzovaných letech představuje jejich  

podíl 8-26 % a jejich vývoj je kolísavý. K značnému poklesu došlo v roce 2014 a 2017, 

naopak nejvíce získalo město prodejem pozemků v roce 2013. 

Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku představují již zanedbatelný podíl  

na celkových kapitálových příjmech, a to v rozmezí 1-2 %. Dle získaných informací došlo 

v těchto analyzovaných letech zejména k prodeji vozidel, dále traktoru s čelním 

nakládačem či prodeje štěpkovače. Svou povahou se spíše jedná o nahodilé příjmy města. 

Poslední položkou kapitálových příjmů města Blanska je příjem z prodeje akcií,  

jenž se vyskytuje pouze v roce 2013. V tomto roce bylo městu Blansku vyplaceno 

protiplnění za akcii Jihomoravské plynárenské, a.s., a to ve výši 11 tis. Kč.  

Jednalo se tedy o příležitostný příjem a v dalších letech tento účet vykazuje již nulové 

hodnoty. Vývoj kapitálových příjmů města Blanska v letech 2013-2017 znázorňuje 

následující graf.  

 

Graf 8: Struktura kapitálových příjmů v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko) 
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2.2.4 Přijaté transfery 

Přijaté transfery jsou druhým nejvýznamnějším zdrojem rozpočtu města Blanska,  

které jsou poskytovány ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů krajů  

a z rozpočtů regionálních rad. Jsou chápany jako nenávratné finanční prostředky,  

které slouží k financování obecních aktivit, jelikož žádná obec není plně finančně 

soběstačná. Přijaté transfery členíme na investiční a neinvestiční, kdy investiční transfery 

se vztahují k financování určitého dlouhodobého majetku, kdežto neinvestiční slouží 

k financování běžných, neinvestičních potřeb. Vývoj celkových přijatých transferů,  

které plynou do rozpočtu města Blanska v letech 2013-2017 znázorňuje přehledně 

následující tabulka doplněná o graf.  

Tabulka 15: Přijaté transfery města Blansko v letech 2013-2017 (v tis. Kč) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Investiční přijaté transfery 8 487 39 101 32 183 36 935 8 754  

Neinvestiční přijaté transfery 58 924 59 409 60 430 59 442 71 209 

Celkem 67 411 98 510 92 612 96 377 79 963 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů za rok 2013-2017) 

 

Graf 9: Struktura přijatých transferů v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko) 
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Jak si lze z přiložené tabulky povšimnout, hodnoty přijatých transferů vykazují  

v letech 2014-2016 podobné hodnoty, s výjimkou roku 2013 a 2017, kdy hodnoty byly 

podstatně nižší. 

V případě města Blanska se neinvestiční přijaté transfery podílejí na celkových přijatých 

transferech v průměru od 60-87 % v závislosti na konkrétní rok. Tento typ transferu 

tak pro město Blansko představuje významný zdroj příjmů, jenž slouží k financování 

běžných potřeb města. V analyzovaných letech město využilo tyto získané finanční 

prostředky např.  při rekonstrukci městských parků, kulturních aktivit, vzdělávání,  

ale také v oblasti sociálních služeb. Podrobnější přehled a vývoj neinvestičních přijatých 

transferů znázorňuje následující tabulka doplněná o graf. 

Tabulka 16: Neinvestiční přijaté transfery v letech 2013-2017 (v tis. Kč) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Neinvestiční přijaté transfery od VR 

ústřední úrovně 
47 008 51 346 48 069 47 193 51 598 

Neinvestiční přijaté transfery od VR 

územní úrovně 
6 197 3 268 10 207 9 070  11 934 

Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 0   0  0  133  0 

Převody z vlastních fondů a ve vztahu 

k útvarům bez plné právní subjektivity 
5 719 4 795 2 154 3 046 7 578 

Převody z ostatních vlastních fondů 0 0 0 0 100 

Celkem 58 924 59 409 60 430 59 442 71 210 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko 2013-2017) 

 

Graf 10: Struktura neinvestičních transferů v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko) 
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Dle tabulky výše lze přehledně určit z jakého zdroje jsou tyto neinvestiční transfery 

poskytovány. Největší část je poskytována od veřejných rozpočtů ústřední úrovně.  

Jedná se o prostředky, které město Blansko získává z všeobecné pokladní správy,  

ze státního rozpočtu a státních fondů. V analyzovaných letech se transfery získané touto 

formou podílejí na celkových neinvestičních transferech v rozmezí 80-95 % v závislosti  

na konkrétní rok.  V průběhu sledovaného období byly poskytovány dotace z všeobecné 

pokladní správy, kterými město pokrývalo náklady spojené s pořádáním voleb.  

Dále jsou každoročně poskytovány ze státního rozpočtu dotace na výkon státní správy,  

jenž nepodléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. V tomto případě  

se všeobecně jedná o takové transfery, které jsou explicitně vymezené zákonem o státním 

rozpočtu České republiky. Posledním příjmem v této kategorii jsou neinvestiční transfery 

přijaté ze státního rozpočtu, tzn. transfery přijaté od orgánů státní správy  

(např. ministerstev), ale také transfery přijímané od úřadů práce v rámci  

tzv. aktivní politiky zaměstnanosti. Vývoj takto získaných neinvestičních transferů  

lze v analyzovaných letech označit za konstantní a lze je považovat za důležité v rámci 

rozpočtu města Blanska. 

Další neinvestiční transfery, které se významně podílejí na celkových neinvestičních 

transferech jsou takové, které jsou získané od veřejných rozpočtů územní úrovně. 

V tomto případě se jedná o finanční prostředky, které město získává od jiných obcí,  

krajů a od regionálních rad. Jejich podíl na celkových neinvestičních transferech činí  

v rozmezí 6-18 % v závislosti na konkrétní rok. I přes nižší podíl představují tyto příjmy 

významnou roli v rozpočtech města Blanska. Nejvíce těchto transferů získává město  

od Jihomoravského kraje. Finanční prostředky získané od územních samosprávných 

celků představují v rozmezí 81-96 % a jsou tak významným zdrojem příjmů města. 

Neinvestiční přijaté transfery získané od obcí se na celkových transferech této kategorie 

podílejí minimálně, ovšem rovněž jsou svou povahou v rámci rozpočtu města důležité. 

V tomto případě totiž město přijímá finanční prostředky od obcí na základě uzavřených 

veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 

s obcemi, které přísluší do správního obvodu města. Město také přijímá od obcí příspěvky 

v rámci sociální prevence, péče a sociálněprávní ochrany dětí. V roce 2013 se změnou 

školského zákona přestaly obce platit dotace jiným obcím na dojíždějící žáky.  

Z tohoto důvodu částka v tomto roce obsahuje doúčtování dotace z roku 2012.  
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Celkový vývoj transferů získaných od veřejných rozpočtů územní úrovně vykazují 

v analyzovaných letech kolísavý trend. 

Neinvestiční transfery ze zahraničí byly přijaty pouze v roce 2016, kdy se jednalo  

o jednorázovou dotaci z komise EU na projekty s italským městem, s kterým má Blansko 

partnerské vztahy. 

Město provozuje hospodářskou činnost, přičemž náklady a výnosy neprochází jeho 

rozpočtem. Potřebuje-li však město tyto finanční prostředky zapojit do rozpočtu, využívá 

k tomu položku převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. 

Další významnou kategorií jsou investiční přijaté transfery, které jsou zpravidla 

jednorázové a které slouží ke krytí dlouhodobých investičních záměrů města.  

Vývoj těchto transferů a z jaké úrovně tyto příjmy plynou znázorňuje přehledně tabulka 

doplněná o graf. 

Tabulka 17: Investiční přijaté transfery v letech 2013-2017 (v tis. Kč) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Investiční přijaté transfery od VR ústřední 

úrovně 
1 327 32 475 24 683 21 770  1 474 

Investiční přijaté transfery od VR územní 

úrovně 
7 160 6 626 7 500 15 165  7 280 

Celkem 8 487 39 101 32 183 36 935 8 754  

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko 2013-2017) 

 

Graf 11: Struktura investičních transferů v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko 2013-2017) 
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Investiční transfery se na celkových přijatých transferech podílejí v rozmezí 13-40 % 

v závislosti na konkrétní rok. I přes nižší podíl představují tyto zdroje nenahraditelný 

zdroj příjmů, díky kterým město realizuje své dlouhodobé projekty v rámci rozvoje 

města. Jak si lze všimnout vývoj těchto transferů v analyzovaném období je kolísavý, 

s nižšími hodnotami v roce 2013 a 2017.  

Dle přiložené tabulky lze určit z jakého zdroje jsou tyto investiční transfery poskytovány. 

V letech 2014-2016 plyne větší část investičních transferů městu od veřejných rozpočtů 

ústřední úrovně, tzn. ze státního rozpočtu a ze státních fondů. Celkově se podílejí na této 

kategorii transferů 15-83 % v závislosti na konkrétní rok. Nejvíce finančních prostředků 

získalo město ze státního rozpočtu v roce 2014, které byly použity v rámci energetických 

úspor základních a mateřských škol či programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR  

v oblasti regenerace panelového sídliště.  V následujících letech jsou dotace rovněž 

využívány za účelem energetických úspor, a to nejen mateřských a základních škol. 

Rovněž byly využity finanční prostředky od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR při rekonstrukci fotbalového hřiště či od Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci 

úspor energií veřejného osvětlení. 

Další investiční transfery, které se významně podílejí na celkových investičních 

transferech jsou takové, které jsou získané od veřejných rozpočtů územní úrovně. 

V tomto případě se jedná o finanční prostředky, které město získává od krajů  

a regionálních rad. Dle výpočtů se tento typ transferů podílí na celkových investičních 

transferech 17-85 % v závislosti na konkrétní rok. V analyzovaných letech byly využity 

např. při rekonstrukci dopravního a fotbalového hřiště, k modernizaci technologií 

Nemocnice Blansko či k financování dopravní infrastruktury, přesněji cyklostezky 

Blansko-Ráječko. 

Nevyčerpané finanční prostředky bývají vráceny prostřednictvím Jihomoravského kraje 

do státního rozpočtu, přičemž vypořádávány bývají i dotace poskytnuté z rozpočtu 

Jihomoravského kraje. Dotace, které bývají poskytnuté z operačních programů,  

jsou vyúčtovány vždy až po ukončení daného projektu. 
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2.3 ANALÝZA ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ 

Výdaje tvoří druhou část rozpočtové struktury obce, jejichž výše se odvíjí od vývoje 

celkových příjmů. Celkové výdaje lze klasifikovat na běžné a kapitálové výdaje,  

kdy za běžné jsou vnímány výdaje, které souvisejí s běžnými potřebami obce v daném 

rozpočtovém roce. Výdaje kapitálové poté slouží k financování dlouhodobých potřeb 

obce, které jsou financovány v plné nebo částečné výši prostředky z přebytků minulých 

let, příjmů z vlastní hospodářské činnosti vykonávané městem nebo prostřednictvím 

přijatých transferů.  

Tabulka 18: Celkové výdaje města Blansko v letech 2013-2017 (v tis. Kč) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Běžné výdaje 288 197 282 070 272 592 282 476 301 907 

Kapitálové výdaje 31 949 122 479 110 978 112 013 77 717 

Celkové výdaje 320 146 404 549 383 570 394 489 379 624 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko 2013-2017) 

Celkové výdaje města Blanska mají ve sledovaném období kolísavý vývoj. Větší podíl 

představují pochopitelně výdaje běžné, které jak již bylo zmíněno slouží k financování 

běžných potřeb města. V letech 2013-2017 tvoří 70-90 % na celkových výdajích.   

Menší podíl poté představují výdaje kapitálové, které dosahují 10-30 %. Strukturu 

celkových výdajů města Blanska v rozdělení výdajů na běžné a kapitálové znázorňuje 

následující graf. Výdaje budou v této kapitole okomentovány podle jednotlivých odvětví, 

do nichž finanční prostředky města plynou, včetně jejich přehledného znázornění. 

 

Graf 12: Struktura celkových výdajů 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko 2013-2017) 
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Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 

Z důvodu sucha docházelo k odkladům prací a tím k nižšímu čerpání výdajů  

za práce a služby v lesích. Rovněž nebyla během zkoumaných let uskutečňována 

plánovaná těžba a některé z plánovaných pěstebních prací. Vývoj skutečného čerpání, 

oproti schválenému a upravenému rozpočtu znázorňuje graf níže. Z něho si lze poté 

povšimnout, že v průběhu rozpočtového roku dochází k podstatnému navyšování tohoto 

oddílu až o 91 %. Skutečné čerpání poté bývá vždy nižší oproti upravenému rozpočtu,  

a to od 79,4-96,7 % v závislosti na konkrétní rok.  

 

Graf 13: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 
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kompletní přípravy dvou největších městských událostí, a to Vítání sv. Martina  
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Dny evropského dědictví, MS v biketrialu či Cyklojízda Blansko-Vyškov.  Město rovněž 

vynakládá finanční prostředky do nejrůznějších propagačních předmětů, ať už se jedná  

o stolní kalendáře, či jakékoliv jiné předměty s logem města. V roce 2016 byla vydána 

reprezentativní publikace o Blansku k výročí 880 let a k této příležitosti byly rovněž 

vytištěny i pamětní listy. V rámci internetové prezentace města jsou propláceny inzerce 
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stránek wwww.blanensko.eu, u nichž byla vytvořena i anglická mutace. Město Blansko 

se také zapojilo do projektu „Zaostřeno na turisty“, kdy byly vytvořeny i cizojazyčné 

mutace stránek www.blansko.eu. Vývoj skutečného čerpání, oproti schválenému  
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rozpočtového roku rovněž k jeho navyšování, nejvíce však o 30 %, a to v roce 2017. 

Navyšování je zde způsobeno z důvodu vyšších příjmů za prodej vstupenek 

prostřednictvím různých portálů, s čímž jsou spojené i vyšší výdaje za jejich úhradu. 

Skutečné čerpání je poté vždy nižší, s výjimkou roku 2016, kde byl rozpočet tohoto oddílu 

čerpán na 100,8 %. 

 

Graf 14: Průmysl, stavebnictví, obchod a služby v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Doprava 

Velká část finančních prostředků plyne právě do oddílu dopravy. Nejčastěji se jedná  

o prostředky, jimiž město Blansko financuje dopravní značení, opravy výtluků po zimním 

období, opravy komunikací a chodníků, ale také výdaje na zimní údržbu a letní čištění 

města. Mezi významné investiční akce patří např. vybudování parkoviště u vlakového 

nádraží, stavba parkoviště u Aquaparku či dokončení cyklostezky Blansko-Ráječko. 

Mimo jiné se hodně vydává na dotace za MHD a dopravní obslužnost. Vývoj skutečného 

čerpání, oproti schválenému a upravenému rozpočtu znázorňuje graf níže.  

 

Graf 15: Doprava v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

0 2000 4000 6000 8000

2013

2014

2015

2016

2017

HODNOTY V TIS. KČ

R
O

K Skutečné čerpání

Upravený rozpočet

Schválený rozpočet

0 20000 40000 60000 80000

2013

2014

2015

2016

2017

HODNOTY V TIS. KČ

R
O

K Skutečné čerpání

Upravený rozpočet

Schválený rozpočet



71 

 

Vodní hospodářství 

V rámci tohoto oddílu město vynakládá podstatnou část finančních prostředků na opravy 

a čištění dešťových vpustí a kanalizací. V roce 2013 byly rovněž nainstalovány dva 

nadzemní hydranty, a to v blízkosti rekonstruované komunikace na ulici Masarykova  

a druhý na křižovatce Alešova a J. Lady. V roce 2013-2015 docházelo v důsledku 

srážkové podprůměrnosti k nižšímu čerpání úprav drobných vodních toků, a tím nebylo 

zapotřební větších zásahů do toků. Mezi významnější akce lze uvést opravu havarijního 

stavu požární nádrže v městské části Blansko-Těchov a opravu kanalizačního potrubí 

v městské části Blansko-Hořice. Vývoj skutečného čerpání, oproti schválenému  

a upravenému rozpočtu znázorňuje graf níže. V případě tohoto oddílu lze konstatovat,  

že v průběhu rozpočtového roku v analyzovaném období dochází k jeho 

navyšování a snižování, ovšem v roce 2013 a 2015 prostřednictvím rozpočtového 

opatření k jeho změně nedochází. Skutečné čerpání poté bylo vždy oproti upravenému 

rozpočtu nižší, a to v rozmezí 73-90 % v závislosti na konkrétní rok. V roce 2013 si lze 

všimnout vyššího vynaložení finančních prostředků ve srovnání s ostatními zkoumanými 

roky. Důvodem byly realizované práce spojené s napojením vodovodu  

na místní tlakové pásmo v částce 1 800 tis. Kč. V následujícím roce ovšem došlo 

v průběhu rozpočtového roku ke snížení rozpočtu, v důsledku odložení plánovaných prací 

týkající se stejné věci.   

 

Graf 16: Vodní hospodářství v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Vzdělání a školské služby 

V průběhu rozpočtového roku dochází k poskytování příspěvků zřízeným příspěvkovým 

organizacím na jejich provoz, které jsou využity na úhradu provozních výdajů mateřských 

a základních škol. V analyzovaných letech byla provedena např. výměna oken  

MŠ Rodkovského, izolace terasy MŠ Dvorská, úprava vstupních prostor MŠ Údolní, 

opravy střechy ZŠ Erbenova, rekonstrukce schodiště MŠ Dolní Lhota a mnoho dalších, 

kdy větší opravy a rekonstrukce provádí přímo město. Rovněž jsou zřízeným 

příspěvkovým organizacím poskytovány dotace z prostředků Evropské unie, které jsou 

určeny na různé projekty základních škol. Jako příklad lze v analyzovaných letech zmínit 

projekty jako „Zlaté české ručičky“ nebo „Moje první firma“. Dále lze zmínit projekt 

„Příroda je náš kamarád, i já v MŠ mám ji rád“, na jejíž realizaci byla poskytnuta dotace 

z prostředků Jihomoravského kraje se spoluúčastí města Blanska. Vývoj skutečného 

čerpání, oproti schválenému a upravenému rozpočtu znázorňuje graf níže.  

V průběhu rozpočtového roku docházelo i v případě tohoto oddílu prostřednictvím 

rozpočtových opatření k úpravám rozpočtu, přičemž se jednalo vždy o jeho navýšení, 

s výjimkou roku 2013. V tomto roce se počítalo s opatřeními týkající se úspory energií 

ve školství v částce 27 000 tis. Kč. Tato akce však nebyla v roce 2013 realizována,  

proto byl rozpočet snížen a v následujícím roce navýšen. Rozpočtovými opatřeními  

se během rozpočtového roku tato částka upravila na 40,5 tis. Kč, prostřednictvím  

čehož došlo k výraznému poklesu. Naproti tomu v roce 2014 byla situace zcela opačná, 

jelikož schválený rozpočet byl navýšen až o 71 %. Jedním z hlavních důvodů je realizace 

spojená s úsporou energií v základních školách, jenž činí navýšení o necelých  

30 000 tis. Kč.  

 

Graf 17: Vzdělání a školské služby v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Kultura, církve a sdělovací prostředky 

I v tomto případě jsou v rámci tohoto oddílu průběžně poskytovány příspěvky na provoz 

zřízeným příspěvkovým organizacím a také dotace, ať už poskytnuté  

z Jihomoravského kraje či Ministerstva kultury. Každoročně jsou vynakládány finanční 

prostředky, které jsou spojené s údržbou památníků, soch či kulturních zařízení.  

Jako příklad lze uvést např. obnovu památníku věnovaný padlým a umučeným 

spoluobčanům u Rudoarmějce, dále došlo k renovaci soch v městském parku  

před radnicí, byla provedena oprava elektroinstalace a zabezpečovacího systému  

v blanské galerii, ale také byla provedena rekonstrukce baru v místním kině.  

V letních měsících probíhají oblíbené koncerty, na nichž vystupují dechové soubory 

z blanenského regionu a okolí. Město rovněž podporuje akce spojené s rozsvěcováním 

vánočních stromků. V oblasti zahraničních styků se každoročně uskutečňuje výprava 

do polské Legnice, Komárna či italského Scandiana v rámci významných událostí. 

Komise pro občanské záležitosti města Blanska zajišťuje mimo jiné rovněž besedy pro 

seniory, různé oslavy či pietní vzpomínky na zesnulé. Vývoj skutečného čerpání, oproti 

schválenému a upravenému rozpočtu znázorňuje graf níže. V případě tohoto oddílu lze 

konstatovat, že v průběhu rozpočtového roku analyzovaných let dochází k jeho mírnému 

navyšování. Ve srovnání s ostatními oddíly se však jedná o malé změny a vývoj lze 

v rámci možností označit za konstantní. Skutečné čerpání je oproti upravenému rozpočtu 

vždy nižší a činí v rozmezí 82-98,6 % v závislosti na konkrétní rok. 

 

Graf 18: Kultura, církve a sdělovací prostředky v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tělovýchova a zájmová činnost 

V rámci tohoto oddílu dochází k úhradě výdajů za provoz zimního stadionu, lázní  

a koupaliště, ale také splátek úroků z úvěru za jeho rekonstrukci. Město vynakládá 

každoročně finanční prostředky spojené s údržbou hřišť ve všech jeho městských částech. 

V analyzovaných letech došlo např. k výměně písku na pískovištích dětských hřišť, 

k rozšíření herních prvků, kdy rovněž dochází v rámci bezpečnosti k jejich pravidelné 

revizi. Dále byla provedena oprava oplocení na hřištích v několika městských částech, 

byly opraveny stojany a nainstalovány posilovací sestavy. V rámci BESIPu bylo 

realizováno několik dopravně bezpečnostních a preventivních akcí, jejímž hlavním cílem 

je poskytnout cenné informace z oblasti bezpečnosti silničního provozu. Vývoj 

skutečného čerpání, oproti schválenému a upravenému rozpočtu znázorňuje graf níže. 

V rámci tohoto oddílu dochází v průběhu rozpočtového roku vždy k jeho navyšování, 

avšak skutečné čerpání je oproti upravenému rozpočtu nižší. K nevýraznější změně došlo 

v roce 2016, kdy rozpočtovými opatřeními došlo k navýšení tohoto oddílu až o 86 %. 

Hlavním důvodem bylo uskutečnění rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním 

ostrově, kdy plánovaná částka činila původně 8 000 tis. Kč, po navýšení 26 120 tis. Kč. 

Tato akce byla kryta dotací od MŠMT a Jihomoravského kraje, ovšem původní rozpočet 

obsahoval jen část podílu města. V tomto roce došlo k jeho čerpání na 98,2 %. Z grafu si 

lze povšimnout i výrazného navýšení rozpočtu v roce 2015, a to až o 71 %, což lze v rámci 

tohoto oddílu považovat za neobvyklé. Dle informací už v tomto roce započala 

rekonstrukce fotbalového hřiště spojené se zajištěním projektové dokumentace na jeho 

vybudování. V rámci této skutečnosti tak došlo k navýšení rozpočtu tohoto oddílu  

o neplánovaných 8 000 tis. Kč. 

 

Graf 19: Tělovýchova a zájmová činnost v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Zdravotnictví 

Úhrada za LPS a výdaje za zneškodňování použitých léčiv bývají hrazeny z dotací  

od Jihomoravského kraje. Každoročně bývají rovněž poskytovány investiční dotace,  

které jsou využity např. pro modernizaci IT technologií či realizaci různých projektů.  

V roce 2016 bylo logopedickým ambulancím Nemocnice Blansko přiděleno 

Ministerstvem zdravotnictví České republiky rezidenční místo na podporu vzdělávání 

dalšího klinického logopeda. Nemocnice Blansko využila tyto finanční prostředky  

na prohloubení kvalifikace nového logopeda, a tím možnost rozšíření dalších komerčních 

programů a zavedení nových diagnostických a terapeutických metod. Vývoj skutečného 

čerpání, oproti schválenému a upravenému rozpočtu znázorňuje graf níže. I v případě 

tohoto oddílu dochází v průběhu rozpočtového roku k jeho navyšování, ovšem skutečné 

čerpání rozpočtu je vždy na 100 %. V roce 2013-2015 lze vývoj považovat za konstantní. 

V následujících letech již dochází k vynakládání vyšších výdajů, z důvodu vyšších 

poskytnutých investičních příspěvků. V roce 2016 lze uvést jako příklad příspěvek  

na nákup nového CT pro oddělení RDG nemocnice ve výši 3 000 tis. Kč z rozpočtu města 

nebo v roce 2017 příspěvek na rekonstrukci vodoléčby v nemocnici ve výši 6 000 tis. Kč. 

 

Graf 20: Zdravotnictví v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

0 5000 10000 15000 20000 25000

2013

2014

2015

2016

2017

HODNOTY V TIS. KČ

R
O

K Skutečné čerpání

Upravený rozpočet

Schválený rozpočet



76 

 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 

V rámci tohoto oddílu jsou hrazeny úroky z půjček města ze Státního fondu rozvoje 

bydlení. Průběžně jsou hrazeny úroky z úvěrů na rekonstrukce bytových jednotek  

a rovněž úroky z úvěrů na zakoupení hotelu Dukla a areálu technických služeb. 

V analyzovaných letech město uvolňuje finanční prostředky na výměnu havarijních 

stožárů, byla provedena oprava veřejného osvětlení či jeho rozšíření. V roce 2016 byla 

realizována akce „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Blanska“,  

na niž město získalo dotace z programu EFEKT 2016. Vývoj skutečného čerpání,  

oproti schválenému a upravenému rozpočtu znázorňuje graf níže. Jak si lze všimnout, 

vývoj tohoto oddílu je značně kolísavý. V průběhu rozpočtového roku analyzovaných let 

dochází k jeho navyšování a snižování, přičemž rozpočet je čerpán  

v rozmezí 73,1-89,3 % v závislosti na konkrétní rok. Za významnější lze považovat rok 

2017 a rovněž i rok 2016. V roce 2016 došlo prostřednictvím rozpočtových opatření 

k navýšení rozpočtu o 38 %. Hlavním důvodem bylo navýšení výdajů o necelých  

9 000 tis. Kč v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje, ovšem skutečné čerpání 

bylo poté na úrovni původního schváleného rozpočtu.  V následujícím roce došlo 

k navýšení rozpočtu až o 187 %, skutečné čerpání poté činilo 72,9 %. Toto navýšení 

zapříčinilo především rozhodnutí města odkoupit soustavu centrálního zásobování tepla 

v částce necelých 32 000 tis. Kč, díky kterému došlo k výraznému snížení ceny  

tepla z částky 692 Kč na částku 535 Kč vč. DPH za 1 GJ. Nižší čerpání tohoto oddílu poté 

souvisí s oblastí komunálních služeb a územního rozvoje, kde město ušetřilo  

až 16 840 tis. Kč. 

 

Graf 21: Bydlení, komunální služby a územní rozvoj v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Ochrana životního prostředí 

V Blansku zabezpečuje nakládání s odpady svozová společnost AVE CZ odpadové 

hospodaření, s.r.o. Město disponuje několika stálými stanovišti pro přistavování 

velkoobjemových kontejnerů, které jsou k dispozici na jaře a na podzim. V roce 2016 

došlo k rozšíření sběrných míst pro separovaný odpad, kdy na území města a jeho částí  

je umístěno několik sběrných nádob na papír, sklo barevné a čiré, na plasty a tetrapaky. 

Dále ve spolupráci se společností ASEKOL s.r.o. bylo rozmístěno několik kusů 

červených kontejnerů, které slouží pro sběr vyřazených malých elektrospotřebičů a dále 

také se společností TextilEco, a.s., jejichž kontejnery jsou určeny pro sběr textilu. 

Každoročně město organizuje svoz vánočních stromků a biologicky rozložitelného 

odpadu ze zahrad, kdy svoz tohoto odpadu se každoročně navyšuje. V oblasti péče  

o vzhled obcí a zeleně probíhá každoročně pravidelná úprava živých plotů, keřových 

porostů, výsadba zeleně a jeho údržba. Město je povinno dle Odboru životního prostředí 

likvidovat problematické stromy a na jejich místo vysazovat stromy nové. V případě 

nejasností si město nechává vypracovat znalecký posudek. Výdaje na rozbor zemin a vod 

byly čerpány pouze v roce 2014, kdy finanční prostředky byly využity v rámci  

havárie či podobných problémů. Výdaje na správu v ochraně životního prostředí  

byly po celé analyzované období nižší, v důsledku nízkého počtu vyhotovených 

znaleckých posudků a neporuchovosti přístrojů. Vývoj skutečného čerpání,  

oproti schválenému a upravenému rozpočtu znázorňuje graf níže. Jak si lze z grafu 

všimnout, vývoj tohoto oddílu je konstantní. V průběhu rozpočtového roku 

v analyzovaném období dochází prostřednictvím rozpočtového opatření ke snižování  

a zvyšování rozpočtu. Skutečné čerpání činí 93,6-96,7 % v závislosti na konkrétní rok.  

 

Graf 22: Ochrana životního prostředí v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 

Odborné sociální poradenství zabezpečuje „Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 

vztahy“, jehož provoz byl v letech 2013-2014 částečně hrazen z dotace Ministerstva práce 

a sociálních věcí, v následujících letech poté z dotace od Jihomoravského kraje v oblasti 

podpory poskytování sociálních služeb. Město rovněž získává příspěvky na výkon 

sociální péče formou dotací, které jsou použity v souvislosti s povinnostmi uvedenými 

v zákoně o sociálních službách a zákoně o pomoci v hmotné nouzi. Tyto příspěvky jsou 

poté využity na částečnou úhradu mzdových nákladů při výkonu sociální práce.  

Město Blansko dále zajišťuje provoz, údržbu a činnost Městského klubu seniorů,  

který je rozdělen do dvou částí. První část se týká neregistrovaných sociálních služeb, 

prostřednictvím kterého jsou seniorům vydávány obědy. Stravování probíhá v prostorách 

Městského klubu seniorů nebo rozvážkou obědů vykonávané pečovatelskou službou,  

kdy výše nákladů a příjmů se odvíjí od počtu odebraných obědů. V analyzovaných letech 

bylo odebráno v průměru 95 tis. obědů. Druhá část je spojená s kulturní a zájmovou 

činností, kdy jsou seniorům poskytovány materiální, prostorové, technické,  

ale i personální podmínky pro jejich společenskou aktivizaci a realizaci. V rámci klubu 

se mimo jiné město snaží o podporu mezigeneračního soužití a podporu zdravého 

životního stylu, kdy na tuto činnost město získalo dotaci od Jihomoravského kraje. 

Pečovatelská služba je zajišťována jak občanům města Blanska, tak na základě smlouvy 

dalším třem obcím správního obvodu Městského úřadu Blansko. Tato služba  

je poskytována jak v domácnostech klientů, tak v domech s pečovatelskou službou. 

Mzdové náklady jsou částečně hrazeny z poskytnutých dotací od Jihomoravského kraje. 

Výdaje související se zabezpečením činnosti sociálně právní ochrany dětí jsou hrazeny 

z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy získané prostředky jsou využity 

především na úhrady mzdových nákladů, na profesionální rozvoj zaměstnanců  

či zakoupení materiálního a technického vybavení zaměstnanců sociálně-právní ochrany. 

Město Blansko má rovněž uzavřené veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 

působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí s pěti obcemi správního obvodu obce 

s rozšířenou působností. Výdaje spojené se zabezpečením výkonu pěstounské péče jsou 

hrazeny ze státního finančního příspěvku poskytovaného Úřadem práce České republiky. 

Vývoj skutečného čerpání, oproti schválenému a upravenému rozpočtu znázorňuje graf 

níže. Jak si lze z tohoto grafu všimnout, vývoj tohoto oddílu je v rámci analyzovaných let 
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mírně narůstající. Skutečné plnění je však ve srovnání s upraveným rozpočtem vždy nižší 

a je čerpán v rozmezí 79,9 - 94,5 % v závislosti na konkrétní rok.  

 

Graf 23: Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti  

v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Civilní připravenost na krizové stavy 

V letech 2013-2017 nebyla řešena žádná mimořádná ani krizová situace, proto nebyla 

čerpána havarijní rezerva ve výši 10 tis. Kč. Finanční prostředky byly vynaloženy  

např. při koupě nového vysoušeče, akumulátorových baterií, notebooku, mobilního 

telefonu či ručních rotačních sirén a dalšího vybavení pro činnost krizového štábu. 

Vývoj skutečného čerpání, oproti schválenému a upravenému rozpočtu znázorňuje graf 

níže. Vývoj tohoto oddílu je výrazně kolísavý. Rovněž si lze povšimnout, že v průběhu 

rozpočtového roku nedochází k jeho úpravám. Nejnižší čerpání, které se uskutečnilo  

v roce 2016 bylo zapříčiněno zrušením plánovaného taktického cvičení všech složek IZS 

na obcích s rozšířenou působností Blansko. Na tuto akci bylo z městského rozpočtu 

vyhrazeno 60 tis. Kč, avšak skutečné výdaje činily pouhých 9,6 tis. Kč. 

 

Graf 24: Civilní připravenost na krizové stavy v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Bezpečnost, veřejný prostředek 

Z rozpočtu města jsou hrazeny provozní výdaje městské policie Blansko. 

V analyzovaných letech byla mimo jiné zakoupena např. nová služební vozidla  

pro hlídkovou činnost strážníků, nový analyzátor alkoholu dechu či byly provedeny 

repase kamerových bodů a modernizace městského dohlížecího kamerového systému. 

Rozpočet oddílu je čerpán průběžně v souladu se schváleným rozpočtem.  

Vývoj skutečného čerpání, oproti schválenému a upravenému rozpočtu znázorňuje graf 

níže. Jak lze z grafu vidět, vývoj tohoto oddílu je poměrně konstantní.  

Skutečné čerpání je v rozmezí 97,9-99,8 % v závislosti na konkrétní rok. 

 

Graf 25: Bezpečnost, veřejný prostředek v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Požární ochrana a integrovaný systém 

Město Blansko každoročně poskytuje ze svého rozpočtu dotaci Hasičskému záchrannému 
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např. při výměně stávajících kotlů, oprav ústředního topení, nákupu výstroje a výzbroje. 

V rámci tohoto oddílu jsou čerpány také prostředky v oblasti oprav a údržby budov SDH, 

na jejichž realizaci bývají poskytovány dotace z Jihomoravského kraje. Vývoj skutečného 

čerpání, oproti schválenému a upravenému rozpočtu znázorňuje graf níže.  
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analyzovaného období dochází k rozpočtovým opatřením, prostřednictvím  

kterých dochází ke snížení, popř. zvýšení tohoto rozpočtu. Skutečné čerpání je pak 

v rozmezí 90,4-99,9 % v závislosti na konkrétní rok. V roce 2016 došlo k zakoupení 
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se spoluúčastí města Blanska. Tato skutečnost zapříčila nárůst výdajů až o 115 %, oproti 

původnímu schválenému rozpočtu. Rovněž bych zmínila i rok 2015, ve kterém město 

vyhradilo 1 990 tis. Kč na požární techniku, ovšem skutečně bylo čerpáno  

pouze 402 tis. Kč. 

 

Graf 26: Požární ochrana a integrovaný systém v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Státní moc, státní správa, územní samospráva 

V rámci tohoto oddílu dochází každoročně k úsporám finančních prostředků,  
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a následně jeho čerpání o 23 078 tis. Kč. Skutečné čerpání je v rozmezí 92,8-95,2 % 

v závislosti na konkrétní rok. 

 

Graf 27: Státní moc, státní správa, územní samospráva v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 28: Finanční operace v letech 2013-2017 

Ostatní operace 

V rámci finančního vypořádání bývají vráceny dotace, které zůstaly nevyčerpány. 

Rovněž dochází k vrácení jistin stavebním subjektům, které město od nich vybírá  

za dočasné použití pozemků. Po uvedení do původního stavu bývá tato jistina vrácena. 

V tomto případě platí, že tyto výdaje jsou v konečném důsledku vždy nižší.  

Vývoj skutečného čerpání, oproti schválenému a upravenému rozpočtu znázorňuje graf 

níže. V roce 2013 bylo město na základě rozsudku Krajského soudu v Brně nuceno vrátit 

obci Spešov částku ve výši 944 tis. Kč, což zapříčinilo razantní navýšení rozpočtu tohoto 

oddílu. Podobná situace nastala i v roce 2016, kdy v rámci finančního vypořádání byly 

vráceny nevyčerpané dotace ve výši 2 442 tis. Kč. Skutečné čerpání v analyzovaném 

období činí 78,5-98,9 %. 

 

Graf 29: Ostatní operace v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 30: Struktura celkových výdajů podle jednotlivých oblastí v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko 2013-2017) 

Dle výše uvedeného grafu a získaných dat lze konstatovat, že největší část výdajů města 
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Každoročně město vynakládá významnou část prostředků směřujících právě do výše 

zmíněných odvětví.  
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2.4 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA  

V této podkapitole bude provedeno zhodnocení hospodaření města Blanska  

včetně analýzy vybraných ukazatelů. Pro účely této práce byly vybrány ukazatele 

financování, celkové likvidity a ukazatele autarkie na bázi příjmově výdajové.  

První dva ukazatele jsou vyžadovány každoročně Ministerstvem financí,  

který z předložených finančních a účetních výkazů provede výpočet soustavy 

informativních a monitorujících ukazatelů za všechny obce a vyhodnotí výsledky 

výpočtu. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude k 31. 12. daného roku v intervalu 

od 0 do 1 a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, budou 

požádány o zdůvodnění tohoto stavu. Cílem tohoto monitoringu je vést obce k vyšší 

obezřetnosti při hospodaření se svěřenými prostředky a zároveň regulovat míru 

zadluženosti obcí v České republice, která je stále aktuálním tématem.  

Jedním z dílčích cílů této práce bylo totiž rovněž posouzení zadluženosti města Blanska. 

2.4.1 Příjmy, výdaje, financování rozpočtu 

Následující tabulka souhrnně znázorňuje příjmy a výdaje v letech 2013-2017,  

včetně jejich podrobného členění. Tabulka je rovněž doplněna o saldo těchto položek, 

jenž se zjistí odečtením příjmů od výdajů. Financování poté představuje saldo s opačným 

znaménkem, tzn. pokud je rozpočet v schodku, financování je kladné, pokud v přebytku, 

je záporné.  

Tabulka 19: Zhodnocení hospodaření v letech 2013-2017 (v tis. Kč) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Daňové příjmy  236 616  247 715  247 940  267 589 289 646 

Nedaňové příjmy  40 691  40 435  43 768  43 069 42 698 

Kapitálové příjmy  16 675  9 928  16 208  18 050 11 081 

Přijaté transfery  67 411  98 510  92 612  96 377 79 963 

PŘÍJMY CELKEM  361 390  396 588  400 528  425 084 423 387 

Běžné výdaje  288 197  282 070  272 592  282 476 301 907 

Kapitálové výdaje  31 949  122 479  110 978  112 013 77 717 

VÝDAJE CELKEM  320 146  404 549  383 570  394 489 379 624 

SALDO  41 244 -7 961  16 958  30 595 43 763 

FINANCOVÁNÍ  -41 244  7 961  -16 958  -30 595 -43 763 

(Zdroj: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko) 
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Graf 31: Vývoj příjmů, výdajů a financování v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Příjmy 

Z výše uvedené tabulky lze konstatovat, že celkové příjmy mají narůstající charakter, 

s mírným poklesem v roce 2017. Hlavní podíl na celkových příjmech představují příjmy 

daňové, které se na jejich celkové hodnotě podílejí ve sledovaném období  

62-65 % v závislosti na konkrétní rok. Významným zdrojem v této kategorii jsou příjmy 

sdílené, u nichž stát určuje procento z výnosu, které náleží určitému článku rozpočtové 

soustavy. Daň z přidané hodnoty se na celkových sdílených daní podílí v průměru  

46-49 % a představuje tak významný zdroj příjmů rozpočtu města. Jak již bylo v této 

práci zmíněno, novelou zákona o rozpočtovém určení daní s účinností od 1. 1. 2017 došlo 

ke zvýšení podílu obcí na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty,  

a to z původních 20,83 % na 21,40 %.  Rovněž v této kategorii nelze opomenout místní 

poplatky, které mají významné postavení v daňových příjmech města. I když se na jejich 

celkové hodnotě podílejí pouze v průměru 5 %, jejich vybírání je specifickou pravomocí 

každé obce, přičemž takto získané prostředky jsou jejím výhradním vlastním příjmem. 

Typy poplatků včetně jejich výše, jsou ustanovené v obecně závazné vyhlášce města 

Blanska č. 10/2010 a 6/2012 ve znění změn a doplňků.  

Dalším příjmem v rozpočtu města jsou příjmy nedaňové, které jsou získávány především 

vlastní činností, např. prodejem či pronájmem obecního majetku. Na celkových příjmech 

města Blanska se podílejí v průměru 10 %. U této kategorie příjmů, si lze povšimnout 

nepatrného kolísavého vývoje, ovšem k zásadním výkyvům nedochází. V tomto případě 
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lze za nejvýznamnější příjmy označit příjmy získané z pronájmu majetku, z vlastní 

činnosti a v neposlední řadě i příjmy z držby finančního majetku a investičních nástrojů.  

Kapitálové příjmy se na celkových příjmech města podílejí v průměru 4 %,  

ale i tak představují důležitý zdroj příjmů. V tomto případě si lze opět povšimnout 

kolísavého vývoje, kdy k nejvýraznějším výkyvům došlo v roce 2014 a následně  

až v roce 2017. Nejpodstatnější část těchto příjmů je získávána z příjmů získaných 

z prodeje bytových jednotek a nebytových prostor, ale také z příjmů, které město získává  

z pravidelných úhrad od obyvatelů bytových jednotek, jenž jsou ve výlučném vlastnictví 

města Blanska. V analyzovaných letech představují tyto příjmy 72-91 % na celkových 

kapitálových příjmech. 

Přijaté transfery jsou poslední kategorií příjmů, které se podílejí na celkových příjmech 

územních celků. V rozpočtu města Blanska, ale i v rozpočtech jiných municipalit hrají 

nezastupitelnou roli, jelikož žádná obec není plně finančně soběstačná. V analyzovaných 

letech se na celkových příjmech podílejí 18-24 %, přičemž jejich vývoj je kolísavý. 

Významnější postavení mají v tomto případě neinvestiční přijaté transfery, které slouží 

k financování běžných potřeb města. Dle výpočtů se na celkových přijatých transferech 

podílejí 60-87 %, v závislosti na konkrétní rok. V analyzovaných letech město využilo 

tyto získané finanční prostředky např.  při rekonstrukci městských parků, kulturních 

aktivit, vzdělávání či v oblasti sociálních služeb. Rovněž je nutno podotknout, že vyšší 

část těchto finančních prostředků je získávána z ústřední úrovně, tzn. z všeobecné 

pokladní správy, ze státního rozpočtu a státních fondů. Druhou část přijatých transferů 

představují investiční přijaté transfery, které i přes nižší podíl představují pro město 

Blansko nenahraditelný zdroj příjmů, jelikož prostřednictvím právě těchto transferů může 

realizovat své dlouhodobé projekty v rámci jejího rozvoje. Vývoj těchto transferů 

v analyzovaném období je kolísavý, s nižšími hodnotami v roce 2013 a 2017. 

V analyzovaném období byly takto získané finanční prostředky využity  

např. v rámci energetických úspor základních a mateřských škol, v oblasti regenerace 

panelového sídliště, rekonstrukci fotbalového hřiště, k modernizaci technologií 

Nemocnice Blansko či k financování dopravní infrastruktury, přesněji cyklostezky 

Blansko-Ráječko. 
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Výdaje 

Výdaje tvoří druhou část rozpočtové struktury obce, jejichž výše se odvíjí od vývoje 

celkových příjmů. Celkové výdaje lze klasifikovat na běžné a kapitálové výdaje,  

přičemž běžné výdaje souvisejí s běžnými potřebami obce v daném rozpočtovém roce, 

kdežto výdaje kapitálové slouží k financování dlouhodobých potřeb obce. 

V analyzovaném období lze jejich vývoj označit za kolísavý, přičemž větší podíl 

představují pochopitelně výdaje běžné. V letech 2013-2017 tvoří v rozpočtu 70-90 %. 

Menší podíl poté představují výdaje kapitálové, které tyto výdaje doplňují a dosahují tak 

pochopitelně 10-30 %. Během rozpočtového roku docházelo vždy k navyšování rozpočtu 

výdajů, ovšem výdaje po konsolidaci pak činily méně a nebyly tak čerpány v plné výši.  

Tato část byla v práci popsána dle jednotlivých odvětví, do nichž finanční prostředky 

města plynou. Dle získaných informací bylo zjištěno, že nejpodstatnější část výdajů  

je spojená s oblastí veřejné správy dopravy, a také v oblasti vzdělávání.  

Každoročně město vynakládá významnou část prostředků směřujících právě do těchto 

odvětví. V analyzovaných letech lze uvést jako příklad financování dopravního značení,  

opravy výtluků po zimním období, opravy komunikací či chodníků. Mezi významné 

investiční akce patří např. vybudování parkoviště u vlakového nádraží, stavba parkoviště 

u Aquaparku či dokončení cyklostezky Blansko-Ráječko. V oblasti vzdělávání dochází 

k poskytování příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím na jejich provoz,  

které jsou využity především v rámci údržby mateřských a základních škol. Rovněž jsou 

zřízeným příspěvkovým organizacím poskytovány dotace z prostředků Evropské unie, 

které jsou určeny na různé projekty. V analyzovaných letech bylo zrealizováno několik 

akcí, na něž byly poskytnuty dotace z prostředků Jihomoravského kraje se spoluúčastí 

města Blanska.  

Financování 

Součástí rozpočtu nejsou pouze příjmy a výdaje, ale rovněž tzv. financování.  

Tento účet poskytuje informace o změně stavu prostředků na účtech města, o přijatých 

úvěrech, splácení úvěrů a o finančních operacích týkající se zhodnocování finančních 

prostředků prostřednictvím společnosti J&T Banka. 

Město Blansko k 31. 12. 2017 disponuje několika úvěry, přičemž všechny jsou spláceny 

dle splátkových kalendářů v souladu se smlouvami. Jedná se o úvěry, které splácí samo 
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město a jako příklad lze v tomto případě uvést úvěr poskytnutý na rekonstrukci koupaliště 

nebo hotelu Dukla. Dalšími úvěry, jsou úvěry přijaté na modernizaci bytového fondu, 

které nezatěžují rozpočet města, jelikož jsou splátky kryty splátkami od občanů.  

Poslední kategorií jsou úvěry, které se neprojevují ve výdajové stránce rozpočtu a budou 

jednorázově splaceny, a to v roce 2024 a 2025. V průběhu rozpočtového roku  

bývá rozpočet financování spíše navýšen o použití prostředků ze zůstatku na účtu  

města k 31. 12. předchozího roku.  

Celkové financování je rozdílem mezi příjmy a výdaji, kdy vždy platí bilanční rovnice 

příjmy – výdaje = financování. Jak si lze všimnout po celé analyzované období 

s výjimkou roku 2014 byly příjmy vyšší než výdaje, tzn. hospodaření skončilo 

přebytkem. V roce 2014 hospodaření bylo ukončeno sice schodkem ve výši 7 961 tis. Kč, 

ovšem s tímto výsledkem město Blansko ve schváleném rozpočtu předem počítalo, 

jelikož disponuje dostatečným objemem finančních prostředků na svých účtech. 

V konečném důsledku však nebylo třeba použít všechny rozpočtované prostředky, 

protože schodek byl podstatně nižší, než s jakým se plánovalo.  Je však nutno podotknout, 

že tento stav tedy v žádném případě neznačí špatnou hospodářskou situaci města jak by 

se na první pohled mohlo zdát, právě naopak.  Je důležité tuto skutečnost posoudit z více 

hledisek, neboť rozpočet sám o sobě vyjadřuje hospodaření v daném roce  

a neříká nic o tom, jaká je výše majetku, dluhů a zápůjček. Proto se rovněž sestavují 

finanční výkazy, zahrnující rozvahu a výkaz zisku a ztráty, jenž umožní hospodaření 

posoudit komplexně. Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek si musí obce nechat schválit 

účetní závěrku zastupitelstvem a jejich příspěvkové organizace radou obce.  

Přebytky slouží k financování potřebných investičních a neinvestičních potřeb 

v následujících letech, které zůstávají na účtech města.  

2.4.2 Provozní a investiční hospodaření 

Pro posouzení hospodaření města je vhodné rozlišit provozní a investiční hospodaření. 

V rámci provozního hospodaření se počítá s příjmy daňovými, nedaňovými  

a neinvestičními přijatými transfery získaných z územní či ústřední úrovně. Za provozní 

výdaje jsou poté brány běžné výdaje. Investiční příjmy jsou kapitálové příjmy  

spolu s přijatými investičními transfery, přičemž investiční výdaje jsou výdaje kapitálové. 
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Tabulka 20: Provozní a investiční hospodaření v letech 2013-2017 (v tis. Kč) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Provozní příjmy  336 229 347 559 352 138   370 100 403 554  

Provozní výdaje  288 197  282 070  272 592  282 476 301 907  

Provozní hospodaření 48 032  65 489  79 546  87 624  101 647  

Investiční příjmy  25 161 49 029 48 391 54 985 19 835 

Investiční výdaje  31 949  122 479  110 978  112 013 77 717 

Investiční hospodaření -6 788 -73 450  -62 587  -57 028 -57 882 

(Zdroje: vlastní zpracování dle závěrečných účtů města Blansko) 

Jak si lze povšimnout, kladných hodnot je dosáhnuto pouze v oblasti provozního 

hospodaření, naopak u investičního hospodaření je situace opačná. Provozní příjmy byly 

ve všech letech vyšší než provozní výdaje, což lze hodnotit kladně. Rozdíl těchto položek 

poté slouží k financování investičních výdajů, jelikož investiční příjmy nikdy nepokrývají 

investiční výdaje. Nejvyššího salda provozního hospodaření dosáhlo město v roce 2017, 

přičemž hodnoty jsou v průběhu narůstající. Naopak u investičního hospodaření je saldo 

hospodaření nejvýznamnější v roce 2014, a to ve výši 73 450 tis. Kč. Důvodem těchto 

hodnot jsou především rozsáhlé investiční akce, které jsou financovány prostřednictvím 

přijatých dotací s využitím vlastních zdrojů. Někdy ovšem nastane i skutečnost,  

že město musí provést investiční akci a je nuceno použít pouze vlastních finančních 

prostředků. Vždy je snaha získat dotace, ale někdy nejsou vypsané programy tak,  

aby se město do nich mohlo přihlásit a požádat o ni. Jedná se především  

např. o investiční akce na základních a mateřských školách. 

2.4.3 Ukazatele financování 

V rámci ukazatelů financování byly pro účely této práce vybrány ukazatele finanční 

nezávislosti a věřitelského rizika. Oba tyto ukazatele se navzájem doplňují a v součtu 

dávají 100 %. Na základě vypočtených hodnot lze zjistit míru zadluženosti města. 

Struktura kapitálu včetně vypočtených hodnot je znázorněna v následující tabulce.  

 

 

 



91 

 

Tabulka 21: Ukazatele financování v letech 2013-2017 

  2013 2014 2015 2016 2017  

Vlastní kapitál  1 583 1 634  1 686  1 766 1 809 

v tis. Kč Cizí kapitál 223 232  270 225 216 

Celková aktiva  1 805  1 866  1 956  1 991 2 026 

Finanční nezávislost  87,67  87,56  86,20 88,71 89,29 
v % 

Věřitelské riziko 12,33 12,44 13,80 11,29 10,66 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních a finančních výkazů města) 

Ukazatel věřitelského rizika hodnotí míru účasti cizího kapitálu na finančních zdrojích. 

Dle tohoto ukazatele lze zhodnotit, zda nedochází k nadměrnému zadlužování města. 

Tento ukazatel je jedním ze zkoumaných ukazatelů, který vyžaduje Ministerstvo financí 

pro monitoring všech obcí v České republice. Vypočtené hodnoty zkoumaného města 

jsou ovšem po celé analyzované období poměrně nízké, což je ve srovnání 

s podnikatelskými subjekty pro municipality typické. V České republice větší část 

obecního dluhu pochopitelně drží větší obce, ovšem především u malých obcí s malými 

objemy rozpočtů existuje vysoká rizikovost vyplývající z neschopnosti splácení dluhů. 

Ukazatel finanční nezávislosti značí stabilitu dané obce a je doplňujícím ukazatelem  

výše zmíněného ukazatele věřitelského rizika. Dle zjištěných hodnot lze konstatovat, 

že k nadměrnému či rizikovému zadlužování v případě města Blansko určitě nedochází.  

 

Graf 32: Ukazatele financování v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních a finančních výkazů města Blansko) 
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2.4.4 Ukazatele likvidity 

Ukazatel likvidity vyjadřuje schopnost města přeměnit svá oběžná aktiva na peněžní 

prostředky a těmi splatit případné krátkodobé závazky. Oběžná aktiva a krátkodobé 

závazky, které jsou potřebné pro výpočet tohoto ukazatele včetně vypočtené hodnoty 

znázorňuje tabulka níže. 

Tabulka 22: Ukazatel běžné likvidity v letech 2013-2017 

  2013 2014 2015 2016 2017  

Oběžná aktiva 334 694 353 999 404 075 390 699 265 754 
v tis. Kč 

Krátkodobé závazky 134 960 142 270 147 580 180 390 92 708 

Celková likvidita 2,78 2,49 2,74 2,17 2,87 v % 

(Zdroj: vlastní zpracování dle účetních a finančních výkazů města Blansko) 

Druhým z ukazatelů, jenž je požadován Ministerstvem financí je ukazatel celkové 

likvidity. Jak již bylo výše zmíněno, v případě, kdy daná obec dosahuje  

v celkové likviditě intervalu od 0 do 1 a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 

je vyšší než 25 %, budou ministerstvem požádány o zdůvodnění tohoto stavu. 

Tabulka výše znázorňuje oběžná aktiva spolu s krátkodobými závazky,  

včetně vypočtených hodnot tohoto ukazatele. Ty jsou po celé analyzované období  

nad doporučenou mezí, což lze hodnotit kladně. 

 

Graf 33: Celková likvidita v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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2.4.5 Ukazatele autarkie 

Tento ukazatel odráží míru soběstačnosti vybrané obce. Pro účely této práce bude 

hodnocena autarkie na bázi příjmově výdajové. Cílem použití tohoto ukazatele spočívá 

ve schopnosti prokázání, zda vygenerované příjmy stačí na pokrytí výdajů města. 

Doporučenými hodnotami jsou vyšší, popřípadě rovny 100 %. V tomto případě jsou totiž 

výdaje zcela pokryty. 

Tabulka 23: Ukazatele autarkie na bázi příjmů a výdajů v letech 2013-2017 

  2013 2014 2015 2016 2017  

Příjmy celkem  361 390 396 588 400 528  425 084 423 387 

v tis. 

Kč 

Výdaje celkem  320 146 404 549 383 570  394 489 379 624 

Neinvestiční příjmy  336 229 347 559 352 138  370 100 403 554 

Neinvestiční výdaje  288 197 282 070 272 592  282 476 301 907 

Neinvestiční př. transfery 58 924 59 409 60 430 59 442 71 210 

Autarkie na bázi celkových 

příjmů a výdajů 
112,88 98,03 104,42 107,76 111,53 

v % 

Autarkie na bázi 

neinvestičních příjmů  

a výdajů 

116,67 123,22 129,18 131,02 133,67 

Míra příjmů z neinvestiční 

dotace na provozních 

příjmech 

17,52 17,09 17,16 16,06 17,65 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel autarkie na bázi celkových příjmů a výdajů dosahuje po celé analyzované 

období doporučených hodnot, s výjimkou roku 2014. V tomto roce dosahuje hodnota 

tohoto ukazatele 98,03 %, což značí, že celkové příjmy nepokryly v plné části celkové 

výdaje. V tomto roce však město využilo peníze, které mělo na svých účtech, tudíž nelze 

říci, že bylo nesoběstačné. Ukazatel autarkie na bázi neinvestičních příjmů a výdajů však 

vykazuje po celé období doporučených hodnot. V tomto případě město  

v letech 2013-2017 plně pokrylo neinvestiční výdaje neinvestičními příjmy.   

Ukazatel míry pokrytí celkových provozních příjmů provozní dotací je významným 

indikátorem podílu rozpočtových prostředků na financování produkce municipální firmy. 

Míra příjmů z neinvestiční dotace na provozních příjmech značí, že většina provozních 

příjmů není hrazena z neinvestičních dotací, ale jiným způsobem.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Návrhová část práce je stěžejním úkolem a jedním z vymezených cílů této diplomové 

práce. Na základě předešlých kapitol, které se zabývaly zhodnocením hospodaření města 

v letech 2013-2017 bude možné v této části vytvořit adekvátní návrhy.  

Jelikož se dle zjištěných informací městu daří, měly by být zde vytvořeny  

takové návrhy, které by podporovaly především rozvoj města.  

Pravdou ovšem je, že tento úkol je velice složitý, neboť dle mého názoru je město 

ukázkovým příkladem. Jak jsem mohla zjistit město Blansko je beze sporu městem 

kultury a sportu. Působí zde mnoho sportovních klubů s kvalitním zázemím pro všechny 

možné sportovní aktivity. V letním období se zimní stadion mění na umělou plochu a lidé 

si tak v teplých dnech mohou užít jízdy na kolečkových bruslích. Rovněž lze ve městě 

využít služeb krytého bazénu a moderního aquaparku, který se v dnešní době těší velké 

oblibě, především u mladší generace. Nechybí tu ani sauna, tenisové a volejbalové kurty, 

squashové centrum, bowling, kuželna, baseballové hřiště nebo dva moderní lyžařské 

vleky v jedné z městských částí, a to v Hořicích u Blanska. Své si najdou  

i příznivci kultury, jelikož se zde v průběhu roku uskutečňuje mnoho společenských akcí. 

Nejprestižnější je listopadové Vítání svatého Martina, které každoročně přiláká  

tisíce návštěvníků. Také lze zmínit i Galerii města Blanska, kde jsou pořádány prezentace 

významných umělců, uznávaných jak na domácí, tak zahraniční scéně. Velmi zajímavé 

expozice nabízí také Muzeum Blansko, které bylo před nedávnem rekonstruováno.  

Tento výčet není úplný a představuje jen malou část toho, co město skutečně nabízí.  

3.1 FINANCOVÁNÍ REKONSTRUKCE KRYTÝCH LÁZNÍ 

Kryté lázně jsou otevřeny již od roku 1976 a od této doby neprošly téměř žádnou 

modernizací či výraznější rekonstrukcí. Rozsáhlé změny se však dočkalo pouze sousední 

venkovní koupaliště, které bylo o třicet let později přestavěno na aquapark, který láká své 

návštěvníky na divokou řeku, tobogán či bublinkovou masážní lavici. Na tuto akci bylo 

město nuceno vzít si úvěr ve výši 90 mil. Kč, jelikož takovou částku nebylo schopno 

zaplatit najednou. V letošním roce však město plánuje tento úvěr již doplatit,  

a to ve zbývající částce 7,5 mil. Kč. I z tohoto důvodu se naskýtá příležitost, týkající  

se rekonstrukce krytých lázní, které jsou dle získaných informací v katastrofálním stavu. 
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Toto tvrzení podporuje hned několik událostí. Nedávno byl krytý bazén na jeden den 

uzavřený, jelikož se ze stropu uvolnily dva sádrokartonové podhledy, které rozmočila 

voda z prasklého dešťového svodu. Tato událost však nikomu nezpůsobila poranění, 

ovšem řada návštěvníků si myslí, že bazén není již bezpečný. Dalším podstatným 

problémem je nefunkční posuvné dno bazénu, kdy současná devadesáticentimetrová 

hloubka je dle slov plavců nevyhovující. Při otočkách se dospělí a dorostenci dotýkají 

dna, v horším případě si mohou zranit kolena. V minulosti došlo k poruše jednoho  

ze čtyř pístů, které v současnosti drží ocelové prvky. Od léta 2017 se tak návštěvníci 

ponoří pouze do již zmíněné devadesáticentimetrové hloubky. Z těchto důvodu  

se tak kurzy pro dospělé na tomto bazéně neuskutečňují a lázně nejsou využívány tak,  

jak by mohly být. Bazénu se vyhýbají i maminky s malými dětmi, ale také mateřské 

školky. Děti se totiž bojí do vody chodit, jelikož nedosáhnou se svojí výškou na dno. 

Nejenom výše zmíněné problémy značí, že kryté lázně jsou již za dobu své existence 

hodně opotřebené. Stav čtyřicet let staré budovy krytých lázní nejen z těchto důvodů 

přestává místním obyvatelům v Blansku vyhovovat. Současný stav lázní znázorňuje 

obrázek níže. 

 

Obrázek 2: Současný stav krytých lázní na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku 

(Zdroj: www.sluzby-blansko.cz) 

Po předchozí konzultaci jsem zjistila, že město o rekonstrukci celého objektu krytých 

lázní skutečně uvažuje a v blízké době ji považuje za nevyhnutelnou. Otázkou rovněž  

je jakým směrem bude rekonstrukce vedena, zda se bude jednat o zachování čistě 

plaveckého bazénu s rozšířením o další služby, typu parní lázně, popř. razantní 

rekonstrukce ve stylu wellness centra nabízejícího řadu doplňujících atrakcí.  

To, jaká varianta by byla následně zvolena by nezáleželo pouze na rozhodnutí zastupitelů 

města, ale také na názorech jeho občanů. Mnohem důležitější je však otázka financování. 
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Pokud nejsou finanční prostředky nelze investiční záměry realizovat a projekty  

se tak odkládají do budoucna. Je zřejmé že realizace rozsáhlé rekonstrukce krytých lázní 

by byla náročná nejen finančně, ale také z časového hlediska. Proto by bylo vhodné 

realizovat tuto akci v několika etapách, což by vedlo ke snížení náročnosti výše 

zmíněných hledisek. Dle získaných informací by se mohlo jednat o investici v hodnotě 

50 mil. Kč, kdy k pokrytí nákladů by připadaly v úvahu pouze vlastní zdroje nebo úvěr. 

Jak již bylo zmíněno, v letošním roce město doplatilo zbývající část úvěru, který si vzalo 

v době rekonstrukce venkovního koupaliště. Na tomto místě se zaměřím  

na posouzení situace, zda je pro město výhodnější financování této investice 

prostřednictvím vlastních zdrojů nebo úvěru. 

Dlouhodobě volné finanční prostředky města Blansko 

Město Blansko má od roku 2001 uzavřenou smlouvu s J&T INVESTIČNÍ 

SPOLEČNOSTÍ, a.s., za účelem zhodnocování volných finančních prostředků.  

Jelikož budu porovnávat využití volných finančních prostředků a úvěru, zaměřím  

se pouze v této práci na dlouhodobé portfolio. Vývoj zhodnocení dlouhodobě volných 

finančních prostředků od počátku jejich zhodnocování až po rok 2017 znázorňuje tabulka 

níže. 

Tabulka 24: Zhodnocení volných finančních prostředků 

  
Výchozí 

cena                                                    

v Kč 

Zhodnocení 

v Kč 

Tržní cena  

v Kč 

Zhodnocení 

v % 

Vložené prostředky  61 052 500 - - - 

Stav k 31.12.2001 61 052 500 1 659 903 62 712 403 6,53 

Stav k 31.12.2002 62 712 403 1 284 143 63 996 546 2,05 

Stav k 31.12.2003 63 996 546 1 765 650 65 762 195 2,76 

Stav k 31.12.2004 65 762 195 2 878 185 68 640 380 4,38 

Stav k 31.12.2005 68 640 380 2 722 716 71 363 097 3,97 

Stav k 31.12.2006 71 363 097 2 446 431 73 809 528 3,43 

Stav k 31.12.2007 73 809 528 1 241 572 75 051 099 1,68 

Stav k 31.12.2008 75 051 099 -88 723 74 962 376 -0,12 

Stav k 31.12.2009 74 962 376 3 113 013 58 075 389 4,59 

Stav k 31.12.2010 58 075 389 1 652 996 59 728 385 2,85 
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Stav k 31.12.2011 59 728 385 -825 413 58 902 972 -1,38 

Stav k 31.12.2012 58 902 972 3 989 311 66 573 527 6,77 

Stav k 31.12.2013 66 573 527 2 292 326   68 865 853 3,44 

Stav k 31.12.2014 68 865 853 4 330 257 63 196 110 6,29 

Stav k 30.12.2015 63 196 110 1 463 076 64 659 186 2,32 

Stav k 31.12.2016 64 659 186 3 403 616 68 062 802 5,26 

Stav k 31.12.2017 68 062 802 1 904 889 69 967 691 2,80 

Celkem k 31. 12. 2017 69 967 691 35 233 947 62 712 403 57,71 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě podkladů města Blansko) 

Abych mohla porovnat, zda je výhodnější nadále zhodnocovat tyto volné finanční 

prostředky nebo je naopak použít k financování navrhovaného záměru zjistím 

následujícími propočty. Pokud dle výpočtů bude zjištěno, že město by ze zhodnocování 

získalo více, než kolik by zaplatilo na úrocích z úvěru je poté výhodnější financování 

prostřednictvím úvěru. 

Situaci budu predikovat na základě skutečného zhodnocení finančních prostředků 

v letech 2013-2017, přičemž při porovnání je nutno vycházet ze stejných částek,  

tzn. 50 mil. Kč. 

Tabulka 25: Průměrné zhodnocení dlouhodobých finančních prostředků  

  
Výchozí cena                                                    

v Kč 

Zhodnocení v 

Kč 

Tržní cena  

v Kč 

Zhodnocení v 

% 

Rok 1 50 000 000 2 010 000 52 010 000 4,02 

Rok 2 52 010 000 2 090 802 54 100 802 4,02 

Rok 3 54 100 802 2 174 852 56 275 654 4,02 

Rok 4 56 275 654 2 262 281 58 537 935 4,02 

Rok 5 58 537 935 2 353 225 60 891 159 4,02 

Zhodnocení celkem - 10 891 160 - - 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Pokud by město nechalo volné finanční prostředky nadále zhodnocovat,  

lze předpokládat, že za pět let se navýší o celkovou hodnotu 10 891 160 Kč.  

Tyto výsledky by však mohly být ovlivněny zejména vysokou inflací, růstem úrokových 

sazeb nebo špatnou investicí.  
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Úvěr 

Informace ohledně úvěru poskytly pouze Česká spořitelna, a.s. a ČSOB, a.s.  

Banky bohužel neposkytly příliš informací z důvodu, že tyto úvěry jsou řešeny 

individuální cestou na základě účelu, posouzení finanční situace dané obce a dalších 

specifik, které ovlivňují úvěr jako takový. Zároveň pokud chce jakákoliv obec získat úvěr, 

musí se řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek, tedy zákonem číslo 199/1994 Sb. 

V rámci propočtů budu vycházet z informací, které poskytly výše zmíněné bankovní 

instituce, ovšem je nutno dodat, že poskytnuté úrokové sazby jsou příliš vysoké.  

Pokud by se jednalo o reálnou situaci, kdy samo město by zadalo požadavek o poskytnutí 

úvěru formou veřejné zakázky, úrokové sazby by byly výrazně nižší. 

▪ Česká spořitelna, a.s. 

Česká spořitelna, a.s. nabídla úvěr na 50 mil. Kč s úrokovou sazbou 1,74 %,  

přičemž 0,04 % tvoří marže banky a náklady s úvěrem spojené. V tomto případě by město 

Blansko zaplatilo na úrocích z úvěru 2 528 130,70 Kč. 

Tabulka 26: Kalkulace úvěru Česká spořitelna, a.s. (v Kč) 

Počáteční stav Platba Úrok Úmor Konečný stav 

50 000 000,00 322 093,90 322 093,00 0 50 000 000,00 

50 000 000,00 10 785 568,10 785 560,10 10 000 008,00 39 999 992,00 

39 999 992,00 10 615 056,30 615 048,30 10 000 008,00 29 999 984,00 

29 999 945,00 10 440 845,40 440 837,40 10 000 008,00 19 999 976,00 

19 999 976,00 10 268 484,10 268 476,10 10 000 008,00 9 999 968,00 

9 999 968,00 10 096 082,90 96 114,90 9 999 968,00 0,00 

- 52 528 130,70 2 528 130,70 50 000 000,00 - 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě podkladů od České spořitelny, a.s.) 

▪ ČSOB, a.s. 

ČSOB, a.s. rovněž poskytla kalkulaci na úvěr ve výši 50 mil. Kč, ovšem úroková sazba 

je podstatně vyšší a činí 2,35 %. Celková výše úroků z úvěru by činila 3 579 286,34 Kč. 
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Tabulka 27: Kalkulace úvěru ČSOB, a.s. (v Kč) 

Počáteční stav Platba Úrok Úmor Konečný stav 

50 000 000,00 10 715 914,67 1 175 000,00 9 540 914,67 40 459 085,33 

40 459 085,33 10 715 914,67 950 788,51 9 768 126,16 30 690 959,17 

30 690 959,17 10 715 914,67 721 237,54 9 994 677,13 20 696 282,04 

20 696 282,04 10 715 914,67 486 362,63 10 232 552,04 10 463 730,00 

10 463 730,00 10 715 914,67 245 897,66 10 463 730,00 0 

- 53 579 286,34 3 579 286,34 50 000 000,00 - 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě podkladů od ČSOB, a.s.) 

Na základě provedených výpočtů by bylo pro město výhodnější financovat rekonstrukci 

krytých lázní prostřednictvím úvěru, a to od České spořitelny, a.s. V tomto případě  

by město Blansko zaplatilo na úrocích 2 528 130,70 Kč. Pokud město nechá  

nadále zhodnocovat finanční prostředky dá se očekávat jejich nárůst o 10 891 160 Kč. 

3.2 POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, 

PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH 

ODPADŮ 

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu je v České republice upraven  

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a také zákonem č. 565/1990 Sb. o místních 

poplatcích, který upravuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

V případě, že si obec stanoví poplatek dle zákona o odpadech, nemůže si již stanovit 

místní poplatek dle druhého jmenovaného zákona a naopak. Město Blansko si stanovilo 

místní poplatek dle zákona o místních poplatcích, z kterého následně vychází  

obecně závazná vyhláška č. 6/2012. Tato vyhláška mimo jiné stanovuje,  

kdo je poplatníkem tohoto poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti,  

ale především sazbu poplatku, která bude v této části řešena.   

Poplatek dle zákona o místních poplatcích nesmí překročit stanovenou hranici 1000 Kč 

na občana ročně. Do konce roku 2012 činila tato hranice  

pouze 500 Kč, kdy prostřednictvím této změny došlo k jeho dvojnásobnému zvýšení. 

Hlavním důvodem této změny bylo především to, že rozdíly mezi náklady  



100 

 

a příjmy v rozpočtech obcí byly a stále jsou obrovské. S tímto stavem se potýká i město 

Blansko, které každoročně ze svého rozpočtu vynakládá nemalé finanční  

prostředky. Náklady včetně příjmů z tohoto místního poplatku znázorňuje tabulka níže. 

Tabulka 28: Náklady a příjmy spojené s likvidací odpadu v letech 2013-2016 (v tis. Kč) 

  2013 2014 2015 2016 

Tříděný odpad 5 046 5 251 5 066 6 050 

Netříděný odpad 10 966 11 045 11 077 10 998 

Náklady 16 012 16 296 16 143 17 048 

Příjem z poplatku 11 006  11 319 11 220 11 634 

Rozdíl -5 006 -4 977 -4 923 -5 414 

(Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů města Blansko) 

 

Graf 34: Příjmy a náklady spojené s likvidací odpadu v letech 2013-2016 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Jak si lze povšimnout, náklady jsou zhruba o třetinu vyšší než příjem. Jak bylo již řečeno, 

tento rozdíl doplácí město ze svého rozpočtu. Tabulka č. 29 poté znázorňuje sazbu tohoto 

poplatku, která se skládá ze dvou složek. Sazba za tříděný odpad dle zákona o místních 

poplatcích může činit až 250 Kč na osobu a město Blansko této možnosti využívá.  

Sazba, která se týká naopak netříděného odpadu se stanovuje z částky podle skutečných 

nákladů obce předchozího uzavřeného roku na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu rozpočítaných na jednoho poplatníka, a může činit až 750 Kč.  

Výpočet sazby poplatku znázorňuje tabulka níže. 
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Tabulka 29: Sazba poplatku (v Kč) 

 2015 2016 2017 2018 

Tříděný odpad 250 250 250 250 

Netříděný odpad 489 551 556 551 

Maximální sazba celkem 739 801 806 801 

Poplatek celkem 540 540 540 540 

Rozdíl -199 -261 -266 -261 

(Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů města Blansko) 

V analyzovaných letech lze vidět, že maximální možná sazba, kterou město mohlo  

od svých poplatníků vybrat činila v roce 2017 až 806 Kč. V tomto roce město doplácelo 

ze svého rozpočtu 266 Kč za každého jednoho poplatníka. Od roku 2013 je sazba poplatku 

neměnná a činí 540 Kč. 

Následující tabulka znázorňuje zvýšení sazby u netříděného odpadu o 0-100 % včetně 

propočtu, jak by tato změna ovlivnila příjmovou část rozpočtu města.  

Celkové náklady byly vypočtené metodou prostého aritmetického průměru na základě 

skutečných nákladů za likvidaci odpadu v letech 2013-2016. 

Tabulka 30: Vliv zvýšení místního poplatku (v tis. Kč) 

Zvýšení 
Tříděný 

odpad 

Netříděný 

odpad 

Celkem 

poplatek 

Celkem 

příjem 

Celkem 

náklady 

Doplatek 

města 

0 % 250 290 540 11 108 16 375 -5 257 

5 % 250 305 555 11 416 16 375 -4 959 

10 % 250 319 569 11 704 16 375 -4 671 

15 % 250 334 584 12 013 16 375 -4 362 

20 % 250 348 598 12 301 16 375 -4 074 

25 % 250 363 613 12 609 16 375 -3 766 

30 % 250 377 627 12 897 16 375 -3 478 

35 % 250 392 642 13 206 16 375 -3 169 

40 % 250 406 656 13 494 16 375 -2 881 

45 % 250 421 671 13 802 16 375 -2 573 

50 % 250 435 685 14 090 16 375 -2 285 

55 % 250 450 700 14 399 16 375 -1 976 

60 % 250 464 714 14 687 16 375 -1 688 
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65 % 250 479 729 14 996 16 375 -1 379 

70 % 250 493 743 15 284 16 375 -1 091 

75 % 250 508 758 15 592 16 375 -783 

80 % 250 522 772 15 880 16 375 -495 

85 % 250 537 787 16 189 16 375 -186 

   250 539 789 16 375 16 375 0 

90 % 250 551 801 16 477 16 375 102 

95 % 250 566 816 16 785 16 375 410 

100 % 250 580 830 17 073 16 375 698 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Na základě tabulky lze konstatovat, že sazbu tohoto poplatku by bylo možné zvýšit 

maximálně o 85 %, jelikož nelze vybrat od poplatníků více než jaké jsou skutečné 

náklady. Je nutno dodat, že každé zvýšení nejen místních poplatků je pro poplatníky 

nepopulární, proto se jedná o velmi citlivou záležitost, o niž musí rozhodnout 

zastupitelstvo každé obce. Od roku 2024 bude zakázáno ukládat směsný komunální 

odpad, proto se obce zřejmě zvyšování tohoto místního poplatku nevyhnou.  

Zároveň si je nutno uvědomit, že zvýšením poplatku by došlo ke zvýšení nákladů 

spojených s jeho vymáháním. Dle informací je ve městě Blansko zhruba 5 % neplatičů,  

tzn. 1 000-1 100 osob, přičemž případné navýšení poplatku o dvojnásobek by zapříčinilo 

jejich nárůst v rozmezí o 10-15 %. Vymáhaní nedoplatků je však časově a finančně velmi 

náročné, přičemž vymahatelných jich je zhruba 200.  

3.3 INTELIGENTNÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

S předešlým návrhem je spojen další návrh, který se týká inteligentního systému 

nakládání s odpady. Tento projekt je založen na snaze minimalizování množství 

směsného komunálního odpadu spolu se získáním co největšího množství vytříděných 

složek odpadu.  Jak bylo u předešlého návrhu řečeno, případné zvýšení poplatku  

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů by u poplatníků zcela jistě vyvolalo negativní reakce, přičemž tento 

problém by mohl vyřešit právě tento systém. Pokud by se město do tohoto projektu 

zapojilo, nejenom že by časem ušetřilo náklady spojené s likvidací odpadu,  

ale rovněž by motivovalo své občany k odpovědnému nakládání s odpady, a to formou 
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finančních úlev na výše zmíněném poplatku. Je důležité však říci, že město  

Blansko vyzývá své občany k třídění odpadu a vytváří jim tak příznivé podmínky 

bezesporu již nyní. Dle mého názoru se inteligentní systém nakládání  

s odpady v České republice stále nedostal do povědomí obcí a jeho občanů a stále  

je proto jistou neznámou. Na základě pozitivních reakcí již zapojených obcí  

lze předpokládat, že postupem času se do tohoto projektu bude zapojovat čím dál  

více obcí. V tomto návrhu se zaměřím na výši finančních úlev ovlivňující konečnou  

sazbu poplatku. Aby poplatník získal maximální možnou slevu, je nutno dodržovat 

následující doporučení: 

▪ snižování produkce odpadů – např. používání jedné nákupní tašky, nekupují  

se balené vody apod., 

▪ maximálně se využívá objem popelnice – např. PET lahve se sešlapují, krabice  

se rozlepují apod., 

▪ třídit vše, co se třídit dá – tzn. tříditelný papír, plast, sklo, bioodpad, textil, 

elektrozařízení, jedlý olej a tuk, stavební a nebezpečný odpad nevyhazovat  

do popelnice na směsný odpad. 

Sleva poplatku je poté součtem tří bonusů, a to: 

▪ za třídění odpadů,  

▪ za efektivní využívání sběrných nádob, 

▪ za snižování produkce odpadů.  

O výši bonusu rozhoduje jednak roční celkový objem obsloužených nádob  

přepočtený na jednoho účastníka systému užívajícího dané nádoby (směsný odpad,  

na tříděný odpad) a také úroveň třídění, tzn. procentuální zastoupení  

objemu obsloužených nádob na plast a na papír v celkovém objemu obsloužených 

nádob. Následující příklad bude demonstrovat měnící se výši finanční  

úlevy, podle přístupu daného poplatníka s nakládáním s odpady.  

Ideální oblast, kde se může většina domácností nacházet je dle informací  

900-1 500 litrů při úrovni třídění 60-85 %, přičemž maximální možné snížení  

je až do výše 70 % stanoveného poplatku.  
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Tabulka 31: Modelový příklad na výši finanční úlevy na poplatku 

    Úroveň třídění 

  Obsloužený objem nádob 0 % 21-25 % 41-45 % 61-65 % 81-85 % 

BV 
1 100 - 1 199 l -3 % 0 2 % 15 % 21 % 

2 300 - 2 399 l -13 % -13 % -8 % 0 % 3 % 

BS 
1 100 - 1 199 l 0 % 0 % 20 % 20 % 20 % 

2 300 - 2 399 l 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

BT 
1 100 - 1 199 l 0 % 9 % 17 % 25 % 25 % 

2 300 - 2 399 l 0 % 19 % 25 % 25 % 25 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Jak bylo již zmíněno, výše finanční úlevy je součtem zmíněných bonusů,  

přičemž poplatník může nabývat u jednotlivých bonusů různých hodnot.  

Proto nelze jednoznačně vyčíslit finanční úlevu, jelikož každý poplatník je specifický  

a sám rozhoduje o tom, jak by přistoupil k tomuto systému. Hlavně je nutno podotknout, 

pokud by město přistoupilo k tomuto systému, je pouze na dobrovolnosti občanů,  

zda se zapojí a využijí možnost ovlivnit výši poplatku či nikoliv. Dle mého názoru  

jde o velmi zajímavý projekt, který by přiměl změnit přístup mnoha lidí s nakládáním 

s odpady, jelikož odpady mají vliv na všechny složky životního prostředí.  

Proto nejlepším řešením těchto problémů je snížení produkce, důsledné třídění  

a recyklace odpadů. Pokud by tedy došlo ze strany města ke zvýšení poplatku  

„za likvidaci odpadu“, je tento návrh jedním z možných řešení, jak umožnit občanům  

výši tohoto poplatku snížit a zároveň tak přispívat ke zkvalitňování životního prostředí. 

3.4 POPLATEK ZE PSŮ 

Poplatek ze psů je klasickým poplatkem, který je vybírán již několik desítek let.  

Hlavním smyslem platby tohoto poplatku je určitá regulace počtu psů v obcích.  

Každá obec si ve své vyhlášce určí konkrétní sazby tohoto poplatku a tím ovlivní zájem 

o chov psů, především v hojně zalidněných oblastech. Zároveň se také získá jistý finanční 

příspěvek k udržení čistoty veřejného prostranství. Poplatková povinnost je určena všem 

držitelům psů starších 3 měsíců. Jedná se o fyzické i právnické osoby, které mají v obci 

trvalé bydliště nebo sídlo. Držitelem psa a zároveň poplatníkem místního poplatku ze psů 

může být i vlastník psa, tak i osoba jiná. Ze zákona je od poplatku osvobozena určitá 
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skupina osob, jako např. osoby nevidomé, osoby, které provádí výcvik psů určených 

k doprovodu osob nevidomých, ale také osoby provozující útulek pro opuštěné psy 

zřízený obcí. Město Blansko má zaveden místní poplatek ze psů dle obecně závazné  

vyhlášky č. 10/2010. Sazby tohoto poplatku jsou znázorněny v tabulce níže. 

Tabulka 32: Poplatek ze psů 

Poplatek ze psa, jehož držitelem je fyzická osoba činí ročně v části Blansko: 

- za prvního psa chovaného v rodinném domě 600 Kč 

- za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě 1 200 Kč 

- za prvního psa chovaného v bytovém domě 1 200 Kč 

- za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě 1 800 Kč 

Poplatek ze psa, jehož držitelem je fyzická osoba činí ročně v částech města: Dolní 

Lhota, Horní Lhota, Klepačov, Lažánky, Olešná, Hořice, Těchov, Obůrka: 

- za prvního psa 300 Kč            

- za druhého a každého dalšího psa 500 Kč 

Poplatek ze psa, jehož držitelem je právnická osoba činí ročně: 

- za prvního psa 1 500 Kč      

- za druhého a každého dalšího psa 2 250 Kč 

Poplatek ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo 

vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo jehož držitelem je 

poživatel sirotčího důchodu činí ročně: 

- za prvního psa 200 Kč 

- za druhého a každého dalšího psa 300 Kč 

Poplatek ze psa, jehož držitel prokáže u prvního psa služební výcvik činí ročně: 

- za prvního psa 200 Kč 

- za druhého a každého dalšího psa 300 Kč 

Poplatek ze psa, jehož držitel má úředně stanovený trvalý pobyt v sídle ohlašovny 

města (nám. Svobody 3, Blansko) činí ročně: 

- za prvního psa 600 Kč 

- za druhého a každého dalšího psa 1 200 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování dle obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 10/2010) 



106 

 

Tento poplatek platí majitelé psů, ovšem prakticky není možné donutit všechny obyvatele 

tento poplatek uhradit. Jak lze z tabulky vidět, v různých částech města je výše tohoto 

poplatku odlišná. Zároveň jsou částky odlišné pro obyvatele rodinných a bytových domů. 

Dle informací někteří občané využívají možnost přihlásit psa v jiných obcích,  

kde jsou poplatky mnohonásobně nižší a všeobecně se snaží tuto povinnost jakkoliv 

obejít. Již z tohoto důvodu pokládám výběr tohoto poplatku za neadekvátní,  

a to především vůči poctivým poplatníkům. Již v roce 2012 se hovořilo o návrhu zrušit 

poplatky ze psů ve městech a obcích s argumentací, že výběr poplatků je nespravedlivý, 

drahý a těžko vymahatelný. Zároveň zákon ani nestanovuje, na co budou takto vybrané 

peníze použity a řada majitelů psů tedy ani neví, na co jsou konkrétně dané peníze  

z toho poplatku určeny. Jelikož každý majitel psa je povinen psí exkrementy odstraňovat 

sám, nelze tedy v tomto případě chápat tento poplatek jako příspěvek na úhradu  

spojený s uklízením psích exkrementů zanechaných na veřejném prostranství.  

Dle posledních údajů ČSÚ vyplývá, že zhruba 30 % domácností vlastní psa  

a zhruba 20 % kočku. Tento poplatek lze považovat tedy v jistých  

směrech za diskriminační vůči majitelům psů, neboť za kočky poplatek stanoven není  

a rovněž se pohybují po veřejném prostranství. Dá se však předpokládat,  

že v nejbližší době ke zrušení tohoto místního poplatku nedojde, a to ať už ve městě 

Blansko či na území České republiky, jelikož se jedná o významný příjem v rozpočtech 

územních samosprávných celků. Tento návrh je velmi diskutabilní a dle dostupných zpráv 

sami některé obce o zrušení tohoto poplatku dobrovolně uvažují.  

Poplatek ze psů je druhým významným příjmem místního poplatku,  

který se podílí v průměru 4 % na celkových místních poplatcích. Změny spojené  

se zrušením tohoto poplatku budu demonstrovat na datech z rozpočtů města  

v letech 2013-2017, jelikož v budoucnu se předpokládá podobný průběh hospodaření. 

Tabulka 33: Místní poplatky před a po změně (v tis. Kč) 

  Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 

Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

11 006 11 319 11 220 11 634 11 304  

Poplatek ze psů      

- před změnou 542 516 520 512 490  
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- po změně 0 0 0 0 0 

Poplatek za lázeňský nebo 

rekreační pobyt 
219 276 305 321  383 

Poplatek za užívání veřejného 

prostranství 
163 173 181 180 173  

Poplatek ze vstupného 70 77 82 114 121  

Poplatek z ubytovací kapacity  264 308 310 323 354  

Poplatek za povolení k vjezdu do 

vybraných míst  
20 23 14 14 14  

Poplatek za provozovaný výherní 

hrací přístroj nebo jiné technické 

herní zřízení povolené MF podle 

jiného právního předpisu 

211 0 0 0 0  

Celkem      

- před změnou 12 495 12 692 12 632 13 098 12 839 

- po změně 11 953 12 176 12 112 12 586 12 349 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka 34: Rozpočet města před a po změně (v tis. Kč) 

  Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 

Daňové příjmy       

- před změnou 236 614 247 715 247 940 267 589 289 646 

- po změně 236 282 247 200 247 421 267 078 289 156 

Nedaňové příjmy 40 691 40 435 43 768 43 069 42 698 

Kapitálové příjmy 16 674 9 928 16 208 18 050 11 081 

Přijaté transfery 67 411 98 510 92 612 96 377 79 963 

PŘÍJMY CELKEM      

- před změnou 361 390 396 588 400 528 428 084 423 387 

- po změně 360 848 396 073 400 009 427 573 422 897 

Běžné výdaje  288 197  282 070  272 592  282 476 301 907 

Kapitálové výdaje  31 949  122 479  110 978  112 013 77 717 

VÝDAJE CELKEM  320 146  404 549  383 570  394 489 379 624 

SALDO      

- před změnou  41 244 -7 961  16 958  30 595 43 763 

- po změně 40 702 -8 476 16 438 30 083 43 273 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Jak lze z tabulky č. 34 vidět, tato změna by ovlivnila rozdíl mezi příjmy a výdaji města 

minimálně. Zrušení poplatku ze psů by uvítala zřejmě většina poplatníků,  

ovšem toto rozhodnutí opět náleží do kompetencí zastupitelstva města. Jak bylo již výše 

zmíněno, obcím plyne každoročně velké množství finančních prostředků do rozpočtu 

právě z tohoto poplatku, tudíž lze předpokládat, že k jeho zrušení ze strany většiny obcí 

jen tak nedojde. 
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ZÁVĚR 

 
Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnocení hospodaření města  

Blansko v letech 2013-2017 s vytvořením adekvátních návrhů, které by vedly  

ke zlepšení finanční situace. Jak bylo v práci zjištěno, analyzovanému  

městu se daří velice dobře a hospodaření by bylo možné označit prakticky za ukázkové.  

Z tohoto důvodu jsem se chtěla zaměřit na návrhy, které by podporovaly rozvoj města, 

nikoliv které by vedly ke zlepšení jeho hospodářské situace. Ovšem tento úkol jsem 

v průběhu práce shledala za velmi složitý, jelikož v rámci občanské vybavenosti  

se zde prakticky nachází vše. Každoročně město vynakládá značné finanční prostředky, 

které podporují jeho rozvoj. Město se snaží na tyto investiční projekty získávat dotace, 

ovšem ne vždy jsou programy vypsány tak, aby se do nich mohlo přihlásit a o dotaci  

tak požádat. Ve svých návrzích jsem se zaměřila na financování krytých lázní,  

které si pozornost zcela jistě zaslouží. V Blansku jsou v provozu již od roku  

1976 a za celou dobu své existence neprošly výraznou rekonstrukcí, natož modernizací. 

Dle poskytnutých informací jsou kryté lázně ve špatném stavu, kdy jejich oprava byla 

odhadnuta zhruba na 50 mil. Kč. Další návrh se zabýval zvýšením poplatku  

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. Důvodem tohoto návrhu byla skutečnost, že obce každoročně 

doplácejí z rozpočtu nemalé finanční prostředky. Od roku 2024 bude platit zákaz 

skládkování pro směsný komunální odpad a zvýšení tohoto poplatku je tak možná 

v průběhu několika let nevyhnutelným krokem. Je nutno dodat, že každé  

zvýšení místního poplatku je u poplatníků velmi nepopulární, o niž musí rozhodnout 

zastupitelstvo každé obce. Jako možnou kompenzaci lze vnímat návrh  

týkající se inteligentního systému nakládání s odpady, prostřednictvím kterého  

by si občané mohli „regulovat“ výši zmíněného poplatku. Poslední návrh  

pojednával o možnosti zrušení poplatku ze psů, který lze vnímat jako velice diskutabilní. 

Tato diplomová práce rovněž obsahovala i dílčí cíle, mezi které patřila rešerše poznatků 

z odborné literatury, o niž je pojednáváno především v části teoretické.  

Zde jsem se zaměřila zejména na vymezení pojmů veřejné správy,  

územní samosprávy, obce a jeho rozpočtu, který lze definovat jako základní nástroj 

finančního hospodaření každé obce. Další dílčí cíle, které byly v úvodu práce stanoveny 
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a kterých bylo rovněž dosaženo se týkaly samotného představení vybraného  

města, analyzování vývoje hospodaření v jednotlivých letech včetně jejich  

porovnání a posouzení zadluženosti, které je v dnešní době stále aktuálním problémem.  

Od roku 2008 Ministerstvo financí každoročně provádí na základě  

předložených finančních a účetních výkazů výpočet monitorujících ukazatelů, 

kam spadají ukazatele celkové likvidity a zadluženosti, a šestnácti  

informativních ukazatelů, které se týkají např. počtu obyvatel, příjmů  

po konsolidaci či cizích zdrojů. Cílem tohoto monitoringu je především  

snaha vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky.  

Podle aktuálních informací Ministerstva financí dluhy obcí v roce 2017 klesly  

o 15 mld. Kč, tzn. z 86,9 mld. Kč na 71,9 mld. Kč. Z celkového počtu 6 254 měst  

a obcí bylo loni zadluženo 3 266 obcí, meziročně o 11 obcí více. Na celkové zadluženosti 

obcí se zhruba 46 % podílejí čtyři největší města České republiky,  

a to Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. Dluhy obcí samy o sobě však nelze hodnotit negativně, 

jelikož bez půjčky nebo úvěru řada obcí nemůže financovat své investiční projekty.  

Důležité je však posoudit, na co si obce půjčují, zda výše  

půjčky umožní bezproblémové splácení a jak dobře je projekt připraven.  

Dle informací obce primárně využívají půjčky na rekonstrukce a výstavbu  

technické infrastruktury, na předfinancování investičních projektů spolufinancovaných 

z fondů EU a na regeneraci a výstavbu bytového domu. Také jsou však využívány  

na rekonstrukce školských zařízení, sportovních areálů či jiné občanské vybavenosti. 

Zpracováním této diplomové práce jsem si uvědomila, o jak rozsáhlé a složité  

téma se jedná. Také jsem zjistila, že rozpočet obce vyjadřuje hospodaření v daném  

roce, neposkytuje informace o majetku ani půjčkách, a že pokud chceme  

hodnotit hospodářskou situaci jakékoliv obce, je nutno posuzovat  

situaci vždy komplexně. Proto rozpočet sám o sobě pro zhodnocení 

není dostačující, ale je důležité znát i další informace vyplývající  

především z účetních a finančních výkazů obce tzn. rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 
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