
 

 

 



 

 



 

 



 

 

Abstrakt  

Bakalářská práce analyzuje hospodaření obce Syrovice. Obsahuje teoretické 

poznatky o obcích, jejich majetku, hospodaření s ním a také kontrole hospodaření obce. 

V praktické části jsou teoretické poznatky aplikovány na obec Syrovice. Je provedena 

modifikovaná finanční analýza obce. Poslední část bakalářské práce se zabývá návrhy 

na zlepšení financování obce a její hospodaření s majetkem.  

 

Abstract 

 The bachelorś thesis analyses the management of the municipality Syrovice. It 

contains theoretical information about the municipalities, their possession, the 

management of the possession and the control of the municipality's management. In the 

practical part the theoretical knowledge is applied to the municipality of Syrovice. The 

modified financial analysis of the municipality is done. The last part of the bachelor's 

thesis mentions suggestions of improving the financing of the municipality and its 

management of the possesion. 

 

Klíčová slova 

Rozpočet, rozpočtová skladba, rozpočtová soustava, obec, příjmy a výdaje, majetek 

obce, kontrola, finanční analýza. 

 

Keywords 

Budget, budget structure, budget system, municipality, receipts and expenditures, 

municipal property, control, financial analysis.



 

 

 

Bibliografická citace mé práce:  

PROCHÁZKOVÁ, P. Návrh na zlepšení hospodaření obce. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011. 84 s. Vedoucí bakalářské práce          

doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.. 



 

 

 

Čestné prohlášení: 

Prohlašuji, ţe předloţená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná, ţe jsem ve své práci neporušila 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 

V Brně dne 31. května 2011. 

 

           

       ………………………………….. 

                                   Pavla Procházková



 

 

 

Poděkování 

„Děkuji vedoucí práce doc. Ing. Evě Lajtkepové, Ph.D. za odborné vedení 

bakalářské práce a její cenné rady. Moje poděkování patří také pracovníkům Obecního 

úřadu Syrovice, kteří byli ochotni se mi věnovat a poskytnout důleţité informace“.



 

8 

 

Obsah 

Úvod ......................................................................................................................................... 10 

1 Teoretická východiska práce ......................................................................................... 12 

1.1 Obec .......................................................................................................................... 12 

1.2 Rozpočet obce ........................................................................................................... 15 

1.3 Příjmy a výdaje územních samosprávných celků ..................................................... 19 

1.3.1 Příjmy územních samosprávných jednotek ...................................................... 19 

1.3.2 Výdaje územních samosprávných jednotek ...................................................... 23 

1.4 Majetek municipalit a jejich hospodaření s ním ....................................................... 25 

1.5 Kontrola hospodaření obcí ........................................................................................ 26 

1.6 Moţnosti finanční analýzy modifikované na obec ................................................... 28 

2 Obec Syrovice .................................................................................................................. 31 

2.1 Charakteristika obce ................................................................................................. 31 

2.2 Analýza rozpočtu obce Syrovice .............................................................................. 35 

2.3 Analýza příjmů ......................................................................................................... 38 

2.3.1 Daňové příjmy .................................................................................................. 40 

2.3.2 Nedaňové příjmy ............................................................................................... 44 

2.3.3 Kapitálové příjmy ............................................................................................. 45 

2.3.4 Přijaté transfery ................................................................................................. 46 

2.4 Analýza výdajů ......................................................................................................... 48 

2.4.1 Běţné výdaje ..................................................................................................... 50 

2.4.2 Kapitálové výdaje ............................................................................................. 52 

2.5 Hodnocení hospodaření obce pomocí modifikované finanční analýzy .................... 54 

2.5.1 Míra soběstačnosti obce (autarkie) ................................................................... 54 

2.5.2 Ukazatele související s likviditou obce ............................................................. 55 

2.5.3 Ukazatele financování ....................................................................................... 57 

2.5.4 Ukazatel dluhové sluţby obce .......................................................................... 58 

3 Návrhy na zlepšení hospodaření obce Syrovice ........................................................... 60 

3.1 Změna daně z nemovitosti ........................................................................................ 60 

3.2 Zhodnocení peněţních prostředků, které leţí na základním běţném účtu ............... 63 

3.3 Výběr dodavatelů energie ......................................................................................... 65 

3.4 Zlepšení organizačních záleţitostí v oblasti personalistiky ...................................... 67 



 

9 

 

3.5 Úprava nevýhodných smluv o pronájmu majetku .................................................... 68 

3.6 Vyuţití dotačních programů pro rok 2011 ................................................................ 69 

3.7 Kontrola hospodaření příspěvkových organizací ..................................................... 71 

3.8 Finanční pomoc obci ................................................................................................. 72 

3.9 Úprava závazné vyhlášky – místní poplatky ............................................................ 72 

3.10 Knihovna obce Syrovice ........................................................................................... 74 

3.11 Další návrhy pro zkvalitnění ţivota v obci ............................................................... 75 

Závěr ........................................................................................................................................ 77 

Literatura ................................................................................................................................ 79 

Seznam obrázků ...................................................................................................................... 80 

Seznam grafů ........................................................................................................................... 81 

Seznam tabulek ....................................................................................................................... 82 

Seznam příloh .......................................................................................................................... 84 



 

10 

 

Úvod 

 Hlavním posláním obce je pečovat o potřeby svých občanů a zajistit všestranný 

rozvoj obce
1
. „Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek“

2
. Obec musí dle 

zákonné legislativy s tímto majetkem hospodařit účelně, hospodárně a pečovat o něj. 

Nesmí dovolit jeho zničení, poškození, odcizení nebo zneuţití
3
. Kaţdý rok je obec 

povinna poţádat o přezkoumání hospodaření obce buď krajský úřad nebo auditorskou 

společnost. Součástí výsledné zprávy o přezkoumání hospodaření obce je závěrečný 

účet. 

 Jednou z moţností, jak odhalit nedostatky v hospodaření obce, je vypracování 

modifikované finanční analýzy. Modifikace spočívá v úpravě finančních ukazatelů, 

které jsou určeny pro soukromý sektor. Tato analýza poskytne informace o míře 

soběstačnosti obce, její likviditě a zadluţenosti. 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hospodaření obce. Je rozdělena do 

tří samostatných částí. První část rozebírá teoretická východiska, která definují pojem 

obec, její působnost a rozpočet obce. Dále definuje příjmy a výdaje, obecní majetek, 

hospodaření s ním, jeho kontrolu a modifikovanou finanční analýzu. Druhá, praktická 

část, obsahuje charakteristiku obce Syrovice, analýzu rozpočtu, příjmů a výdajů obce     

a zhodnocení finanční situace pomocí modifikované finanční analýzy. Na to navazují 

návrhy na zlepšení hospodaření obce Syrovice, které jsou třetí částí mé práce. 

 Hlavním cílem bakalářské práce je na základě analýzy rozpočtových příjmů            

a výdajů návrh takových opatření, která povedou ke zlepšení hospodaření vybrané obce. 

Mezi dílčí cíle bakalářské práce patří zvýšení finančního zdraví municipality. Znamená 

to nalezení takových návrhů, které povedou ke zlepšení hospodaření s obecním 

majetkem a především s veřejnými financemi. Všechny analýzy jsou prováděny v letech 

2006-2010. 

  V práci jsou vyuţity statistické metody, které umoţňují shromáţdit a utřídit 

ekonomická data, sledovat jejich vývoj v časové řadě a vyjadřovat tato data 

procentuálně. Další metoda, která je v práci pouţita, se nazývá metoda finanční analýzy.  

                                                 
1
 Zákon č. 128/2000 Sb., § 2 

2
 tamtéţ,  § 2 

3
 tamtéţ,  § 38 
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 Data jsou čerpána z výkazů pro hodnocení plnění územních samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí FIN 2 – 12M a rozvahy obce Syrovice pro období        

2006-2010. Tato data poskytl Obecní úřad Syrovice. 
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1 Teoretická východiska práce  

1.1 Obec  

„Česká republika je dělena na obce, které jsou základními územními celky, a kraje, 

které jsou vyššími územními samosprávnými celky“.
4
 Obec je vţdy součástí vyššího 

samosprávného celku, ale své záleţitosti si spravuje samostatně.  

„Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce.“
5
 Z právního hlediska se jedná o právnickou 

osobu, která nebyla zřízena za účelem dosaţení zisku, nýbrţ za účelem poskytování 

veřejných statků občanům. Obec vystupuje svým jménem a nese odpovědnost za své 

jednání. Obec má vlastní majetek a můţe s ním hospodařit dle vlastního uváţení
6
.  

Základní znaky obce jsou:  

 „území, 

 občané, 

 působnost obce“
7
. 

Území obce je vymezeno hranicemi obce. Obec můţe mít jedno či více katastrálních 

území, které dohromady tvoří celou Českou republiku. Občanem obce je kaţdá fyzická 

osoba, která je v dané obci přihlášena k trvalému pobytu. Občan obce má právo po 

dosaţení věku 18 let volit a být volen do zastupitelstva obce. Kaţdému občanu obce je 

umoţněno zúčastňovat se veřejného zasedání zastupitelstva, vyjadřovat své názory na 

tomto zasedání, nahlíţet do rozpočtu obce, do závěrečného účtu obce za uplynulý 

kalendářní rok.
8
 

Obce se dělí na města, městyse a statutární města.  

1) Městem se obec stane, je-li počet obyvatel alespoň 3000, pokud tak na návrh 

obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. 

2) Městysem je obec, která představuje mezistupeň mezi obcí a městem.  

                                                 
4
 Ústava ČR, hlava sedmá, článek 99. 

5
  Zákon č. 128/2000 Sb., § 1. 

6
 tamtéţ, § 2, § 7. 

7
 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. s. 119. 

8
 Zákon č. 128/2000 Sb., § 1, § 16-§ 18. 
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3) Statutární města mají zvláštní postavení, protoţe se dělí na městské části          

a obvody, které nejsou samostatnými právními subjekty. Z toho vyplývá, ţe 

nemají vlastní majetek. „Statutárními městy jsou Kladno, České Budějovice, 

Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, 

Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek - Místek, 

Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav“
9
. 

4) Praha je statutárním městem a zároveň hlavním městem České republiky
10

. Je 

členěna na městské části. 

Působnost obce  

Působnost obce je dvojího druhu:  

 samostatná působnost, 

 přenesená působnost. 

Samostatná působnost  

Samostatná působnost je vymezena jako samostatné rozhodování v záleţitostech 

svého územního celku, bez ohledu na příkazy vyšších územních celků nebo 

ministerstev. Obec musí při rozhodování respektovat obecně závazné předpisy               

a sekundárně se řídit vyhláškami ministerstev nebo nařízeními vlády
11

.  

Obec spravuje záleţitosti v zájmu občanů a obce. Pokud je pochybnost, jestli se 

jedná o samostatnou nebo přenesenou působnost, platí, ţe jde o samostatnou působnost.  

Do samostatné působnosti patří zejména záleţitosti, o kterých rozhoduje zastupitelstvo 

obce, případně rada obce
12

.  

Do samostatné působnosti obce ze zákona o obcích patří:  

 hospodaření obce, 

 rozpočet a závěrečný učet obce,  

 peněţní fondy obce,  

 právnické osoby obce a organizační sloţky obce a účast obce v právnických 

osobách,  

                                                 
9
 Zákon č. 128/2000 Sb., §3, § 4. 

10
 Zákon č. 131/2000 Sb., § 1. 

11
 Zákon č.128/2000 Sb., § 35. 

12
 tamtéţ, § 35,  
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 místní referendum, 

 vydávání obecně závazných vyhlášek,  

 územní plán obce a regulační plán a vyhlašování jejich závazné části obecně 

závaznou vyhláškou, 

 spolupráce s jinými obcemi
13

. 

Přenesená působnost  

Přenesenou působnost vykonávají orgány všech obcí ve věcech, které stanoví 

zvláštní zákony. Jde o delegování jednotlivých oprávnění na obce a jejich orgány. 

Znamená to, ţe stát přenesl na obec část své správy
14

.  

V rámci přenesené působnosti se obce rozdělují do 3 skupin:  

1) „Obce I. typu- do této kategorie spadají všechny obce ČR. Vykonávají samosprávné 

činnosti a minimální rozsah státní správy. V ČR existuje celkem 6249 obcí.  

2) Obce s pověřeným obecním úřadem (II. typ) – tyto obce vykonávají jak 

samosprávné činnosti, činnosti státní správy, tak i některé činnosti státní správy pro 

obce ze svého správního obvodu (vydávání stavebních povolení, matrika).  

3) Obce s rozšířenou působností (III. typ)“
15

- těchto obcí je nejméně. Vykonávají 

stejné činnosti jako obce s pověřeným obecním úřadem a navíc další specializované 

činnosti. Specializovanými činnostmi jsou vydávání občanských průkazů  

 a cestovních dokladů, vydávání ţivnostenských listů a zajišťování voleb pro 

 spádové obce. 

Ze státního rozpočtu obdrţí obce v přenesené působnosti příspěvek na plnění úkolů. 

Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce musí řídit zákony a jinými předpisy, 

popř. usneseními vlády, směrnicemi a opatřeními příslušných veřejných orgánů.
16

  

                                                 
13

 tamtéţ., §84, §85, §102. 

14
 Zákon č. 128/200 Sb., § 61.  

15
 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance., s. 105 - 106. 

16
 Zákon č.128/2000 Sb., §61, §62. 
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1.2 Rozpočet obce  

Rozpočet je důleţitou součástí finančního systému obce a je nástrojem, který 

zabezpečuje její činnost.  

Obrázek 1: Model rozpočtové soustavy ČR 

Pramen: REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. A kolektiv. Jak řídit kraj, město a obec.,    

s. 21. 

Kaţdý rok zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce, který se řadí do tzv. soustavy 

veřejných rozpočtů. Soustavu veřejných rozpočtů zahrnuje mimo rozpočtu měst a obcí, 

také státní rozpočet, rozpočty krajů, rozpočty příspěvkových organizací, rozpočty 

organizačních sloţek, rozpočty dobrovolných svazků obcí a rozpočty regionálních rad
17

.  

Na rozpočet lze pohlíţet z několika různých pohledů, a to na rozpočet jako: 

 „účetní bilance, která porovnává příjmy a výdaje za rozpočtové období, 

kterým je v ČR kalendářní rok. Tento vztah lze vyjádřit pomocí rovnice:  

F1+P-V=F2
18

, kdy P jsou příjmy, V jsou výdaje a F1 a F2 jsou peněţní 

prostředky na začátku a konci období. 

                                                 
17

 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance., s. 93. 

18
PROVAZNÍKOVÁ, R., Financování měst, obcí a regionů. 2009. ISBN 978-80-247-2789-9., s. 57. 
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Pokud by byl F2 větší neţ F1, znamenalo by to, ţe vznikla finanční 

rezerva pro příští rok, pokud je ovšem případ opačný, musí se pouţít 

rezervy z minulých let na vyrovnání rozpočtu. 

 finanční plán, který v podstatě znamená nastínit předpokládané příjmy  

a výdaje, aby odhadovaly skutečnosti.  

 decentralizovaný peněžní fond, zde platí nenávratnost, neekvivalentnost  

a nedobrovolnost financování, 

 důležitý dokument, který schvaluje zastupitelstvo,  

 ekonomický nástroj místní politiky“
19

, díky němuţ se realizují koncepce 

rozvoje obce na základě cílů, které si zastupitelstvo obce stanovilo. Dalo 

by se říct, ţe je zpětnou kontrolou pro veřejnost, jestli zastupitelstvo plní 

včas a řádně své závazky vůči občanům.  

Rozpočet je toková veličina, to znamená, ţe se neustále mění. Na začátku a na konci 

rozpočtového období nemůţe být stav peněţních prostředků totoţný.
20

  

Rozpočtová skladba  

Rozpočtová skladba představuje závazné roztřídění příjmů a výdajů podle různých 

hledisek. Hledisko členění je: 

 „odpovědnostní,  

 druhové, 

 odvětvové, 

 konsolidační
21

“. 

Odpovědnostní hledisko třídí skladbu jen na příjmy a výdaje státního rozpočtu dle 

odpovědnosti jednotlivých správců kapitol. Municipalita můţe tohoto hlediska vyuţívat, 

ale není to její povinností.  

V druhovém třídění jsou tři základní kategorie: 

 „příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové příjmy, přijaté dotace), 

 výdaje (běžné a kapitálové výdaje), 

                                                 
19

 NETOLICKÝ, M., Rozpočty obcí v naší legislativě., s.7. 

20
 tamtéţ, s .7. 

21
 Vyhláška č. 323/2002 Sb., § 2. 
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 financování“
22

- je to speciální kategorie, která obsahuje stavové veličiny            

a vyjadřuje, jakým způsobem se financují příjmové a výdajové operace. V této 

kategorii se operace provádějí tzv. netto způsobem oproti všeobecnému brutto 

principu. V případě, ţe rostou pasiva nebo klesají aktiva, účtuje se znaménko 

plus.
23

  

Koncepce rozpočtové skladby v druhovém třídění je více větvená a je dále rozdělena 

do 8 tříd, které jsou dále podrobněji členěny.  

Odvětvové hledisko rozděluje rozpočtovou skladbu do osmi tříd dle odvětví.           

U tohoto třídění se vychází z účelu, na který se tyto finanční prostředky vynakládají ze 

státního rozpočtu.
24

 Toto členění se většinou pouţívá v obcích pro daňové, nedaňové      

a kapitálové příjmy.  

Konsolidační hledisko je poměrně sloţité. Jeho prvkem jsou tzv. záznamové 

poloţky. Konsolidace se snaţí očistit údaje v rozpočtu o vnitřní přesuny peněţních 

prostředků uvnitř jednotky, za kterou se operace sledují. Tyto peněţní prostředky 

nebyly přijaty jako příjem či výdaj.
25

  

Rozpočtový proces  

Tvorba rozpočtu prochází několika fázemi. Tento souhrn činností, které jsou 

nezbytné pro fungování municipality, se nazývá rozpočtový proces. Jsou to normy, jak 

postupovat při přípravě, sestavování, projednávání, schvalování a plnění rozpočtu. 

Obvykle tento proces tvorby rozpočtu trvá 1,5 aţ 2 roky, i kdyţ se rozpočet sestavuje na 

jeden kalendářní rok. Sestavování rozpočtu začíná jiţ před rozpočtovým obdobím          

a poslední etapa hodnocení končí aţ po skončení rozpočtového období 
26

. 

Etapy rozpočtového procesu: 

1) „sestavování, 

2) schvalování, 

3) publikace, 

4) hospodaření s rozpočtovými prostředky, 

                                                 
22

LAJTKEPOVÁ, E. ,Veřejné finance. , s. 98. 
23

 PROVAZNÍKOVÁ, R., Financování měst, obcí a regionů. , s. 118 - 119. 

24
 tamtéţ, s. 111. 

25
 NETOLICKÝ, M., Rozpočty v naší legislativě., s. 33. 

26
 tamtéţ , s. 16 - 17. 
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5) kontrola,  

6) hodnocení“ 
27

. 

Pro rozpočet územních samosprávných celků platí několik zásad, které se musí 

dodrţovat. Mezi ty nejdůleţitější činnosti patří kaţdoročně sestavovat a schvalovat 

rozpočet, který by měl být reálný, pravdivý, úplný, jednotný a měl by splňovat svůj 

účel. Další zásady jsou dlouhodobá vyrovnanost a zásada publicity, kterou se zpřehlední 

hospodaření a veřejnost bude dostatečně informovaná
28

. 

 

 

Obrázek 2: Fáze rozpočtového procesu 
Pramen: PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů, s. 72. 

Rozpočtové opatření 

Smyslem tohoto opatření je měnit strukturu rozpočtu v případě, ţe nedojde 

k naplnění rozpočtu podle očekávání. Mohou se provádět organizační změny, 

metodické a věcné změny. Rozpočtovým opatřením jsou povolené přesuny 

rozpočtových prostředků, povolené překročení rozpočtu podřízené organizace a vázání 

rozpočtových prostředků na daný účel. Rozpočtové opatření se pouţije vţdy, kdyţ hrozí 

                                                 
27

 tamtéţ, s. 16. 

 
28

 NETOLICKÝ, M., Rozpočty v naší legislativě., s. 17. 
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schodek rozpočtu, dále pokud jde o finanční vztah k jinému rozpočtu nebo kdyţ se mění 

závazné ukazatele vůči jiným osobám.
29

  

Rozpočtové provizorium 

V případě, ţe rozpočet obce není schválen před prvním lednem rozpočtového roku, 

jedná o tzv. rozpočtové provizorium. Rozpočtové provizorium musí být schváleno 

zastupitelstvem příslušné obce. Toto dočasné opatření se v praxi vyuţívá velmi často
30

.  

Rozpočtový výhled 

Rozpočtový výhled patří k jednomu z nejdůleţitějších nástrojů, které obec musí 

povinně sestavit a následně schválit. Slouţí především pro účely střednědobého 

finančního plánování. Smyslem tohoto nástroje je přimět obce k dlouhodobějšímu 

plánování hospodaření obce a dále zamezit plýtvání s veřejnými prostředky. Kaţdá 

účetní jednotka si můţe zvolit, jak podrobně rozpočtový výhled povede. Povinností je 

sestavit jej minimálně ve čtyřech souhrnných údajích, a to o příjmech a výdajích, 

pohledávkách a závazcích
31

.  

1.3 Příjmy a výdaje územních samosprávných celků  

1.3.1 Příjmy územních samosprávných jednotek 

Příjmy rozpočtu územních samosprávných celků, tj. i obcí, jsou členěny do              

2 základních skupin: 

1) „nenávratné příjmy – do nenávratných příjmů řadíme daňové příjmy, transfery  

a dotace. Nenávratné příjmy jsou nejdůleţitějším zdrojem financování potřeb 

veřejného sektoru. Jsou zaloţeny na principech nenávratnosti, neekvivalentnosti  

a nedobrovolnosti.  

2) návratné příjmy“ - do návratných příjmů patří úvěry, půjčky a emise 

z komunálních obligací. Jejich typickým rysem je, ţe je obec musí vrátit svým 

věřitelům.
32

 

                                                 
29

tamtéţ, s. 37 - 38. 

30
 NETOLICKÝ, M., Rozpočty v naší legislativě., s. 35.  

31
 tamtéţ, s. 42 – 45.  

32
 PROVAZNÍKOVÁ, R., Financování měst, obcí a regionů., s. 79. 
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ad 1) Nenávratné příjmy 

Daňové příjmy 

Mezi nejpočetnější skupinu příjmů, které obec přijímá do svého rozpočtu, patří 

daňové příjmy. Mezi daně, které přináší obecním rozpočtům nejvyšší příjmy, patří daň 

z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob. 

Pro financování obecních rozpočtů z hlediska daní je závazné znát jejich rozpočtové 

určení, zda jde o daň svěřenou či sdílenou. Mezi svěřené daně, které se vyznačují tím, 

ţe jejich výnos plyne jen do určitého rozpočtu, patří v ČR daně z nemovitosti, daň 

dědická a darovací. U sdílených daní existuje určitý způsob, podle kterého jsou do 

jednotlivých úrovní státní správy rozdělovány výnosy. Tento princip souvisí se 

zvolenou politikou a fiskální decentralizací. Mezi sdílené daně patří daň z příjmu 

fyzických a právnických osob
33

.  

Transfery a dotace  

 Vedle daňových příjmů vyuţívá obec transfery a dotace. Dotace vyrovnávají 

nerovnosti mezi obcemi. Smyslem je, aby kaţdá obec pro své občany mohla poskytovat 

stejné statky a sluţby.  

Transfer je zcela v kompetenci státu, stát rozděluje příjmy obci dle různých kritérií. 

Transfer se můţe poskytnout na vykompenzování nákladů obci, jejíţ uţitky vyuţívají     

i další spádové obce.  

Dotace většinou poskytuje vyšší vládní úroveň niţší. Existují různé klasifikace 

dotací. Jednou z nich je dělení na dotace:  

 „specifické účelové, 

 všeobecné neúčelové“
34

. 

Specifické účelové jsou poskytovány na předem stanovený účel. Naopak všeobecné 

neúčelové získá obec přiřazením dle určitého klíče a je pouze na ní samotné, jak 

s těmito příjmy naloţí.  

U účelových dotací existuje další dělení na podmínce finanční spoluúčasti. Kdyţ 

obec získá dotaci bez spoluúčasti, nemusí sama vynakládat ţádné finanční prostředky 

                                                 
33

 LAJTKEPOVÁ, E., Veřejné finance., s. 112. 

34
 PROVAZNÍKOVÁ, R., Financování měst, obcí a regionů., s. 91. 
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na realizaci určitého projektu. V případě druhém se po municipalitě poţaduje jakási 

finanční spolupráce, stanovená buď fixně nebo s otevřeným koncem. 

Dotace a transfery jsou velmi důleţitým nástrojem. Dotace neúčelové mohou 

způsobovat plýtvání s veřejnými prostředky, protoţe obec můţe s těmito prostředky 

nakládat jakýmkoliv způsobem. Účelové dotace se vyuţívají na specifické oblasti, 

například na opravdu silnic, kulturu nebo sociální sluţby
35

. 

Nedaňové příjmy  

Mezi další zdroje příjmů obce řadíme tzv. nedaňové příjmy (například příjmy 

z vlastního podnikání, uţivatelské poplatky, příjmy z vlastní správní činnosti a také 

ostatní příjmy)
36

. 

Příjmy z vlastního podnikání 

Do příjmů z vlastního podnikání patří především prodej a pronájem majetku, 

příjmy z obchodování s cennými papíry
37

, místní poplatky, poplatky za správní úkony    

a ostatní příjmy. Rozhodnutí o prodeji či pronájmu majetku závisí na velikosti majetku 

obce. U prodeje majetku hraje velkou roli také ocenění majetku. V dlouhodobějším 

horizontu je výhodnější majetek pronajímat, protoţe obci budou zajišťovat pravidelné 

příjmy. Volené orgány by měly těmto záleţitostem věnovat velkou pozornost, protoţe 

rozhodnutí o prodeji majetku je nevratné. Nabízí se moţnost provedení ekonomické 

analýzy, která by zjistila, co je pro obec z dlouhodobějšího hlediska výhodnější. 

Další moţností obce, jak zvětšit svůj majetek, je investování na finančním trhu 

nebo uloţení dočasných peněţních prostředků na účet termínovaného vkladu. Tyto 

moţnosti v sobě však skýtají určitá rizika
38

. 

Místní poplatky 

Tyto poplatky se vybírají v kaţdé obci a jsou stanoveny zákonem. Místní poplatky 

v průměru nepřesahují 2% z celkových příjmů obce. Zastupitelstvo obce můţe 

rozhodnout, který poplatek budou vybírat, od koho a také v jaké výši (zákon stanovuje 

pouze limity). Tyto poplatky musí být vyhlášeny obecně závaznou vyhláškou obce. 

                                                 
35

 tamtéţ, s. 89 - 94. 

36
tamtéţ, s. 94 - 95. 

37
 Tento způsob získávání peněţních prostředků není pro obec typický a vyskytuje se zřídka. 

38
 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. ,JETMAR, M. a kol., Veřejná správa a finance veřejného sektoru, s. 270. 
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Správa těchto poplatků je plně v kompetenci obce. Pro obce jsou tyto poplatky velmi 

důleţité, zajišťují se jimi veškeré veřejné sluţby poskytované občanům
39

. 

Do místních poplatků patří „poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační 

pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek 

z ubytovací kapacity, poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných 

míst a částí měst, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj“
40

. 

Příjmy z vlastní správní činnosti 

Do příjmů z vlastní správní činnosti řadíme poplatky za správní úkony, které obec 

vykonává v rámci přenesené působnosti. Správní úkony většinou souvisí 

s vystavováním dokladů, ověřováním pravosti podpisů nebo jde o různá povolení. 

Částky za poskytování těchto sluţeb jsou stanoveny fixně v zákoně, obec nemůţe 

regulovat výši těchto poplatků. Úředník, který tyto záleţitosti vyřizuje, musí mít 

zkoušku odborné způsobilosti k příslušnému úkonu. 

Ostatní příjmy 

Ostatní nedaňové příjmy, které plynou do územních rozpočtů jsou příjmy z darů, ze 

sbírek, příjmy z mimorozpočtových fondů obce a loterie.
41

 Dle občanského zákoníku 

můţe obec dar přijmout, i odmítnout. Sama můţe být také dárcem. V případě, ţe obec 

získá majetek ze závěti, přenáší se na ni i dluhy zůstavitele a také náklady jeho pohřbu. 

ad 2) Návratné příjmy  

Tyto příjmy tvoří velkou část příjmů obce, většinou vyuţívané na financování 

dlouhodobých investic. Obec tímto způsobem můţe získat dočasné prostředky, které 

musí za určitou dobu vrátit i s úroky. Úrok zde představuje cenu, kterou platí obce 

poskytovali za půjčení peněţních prostředků. Nejčastějšími poskytovateli úvěrů jsou 

české peněţní ústavy
42

 . 

Do návratných příjmů se zahrnují:  

 „úvěry,  

 emise komunálních obligací nebo akcií, 

                                                 
39

 tamtéţ, s. 268 - 269. 

40
 Zákon č. 565/1990 Sb., § 1. 

41
 PROVAZNÍKOVÁ, R., Financování měst, obcí a regionů, s. 98 - 99. 

42
 PROVAZNÍKOVÁ, R., Financování měst, obcí a regionů tamtéţ, s. 101. 
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 návratné půjčky a finanční výpomoci“
43

. 

V případě, ţe municipalita vyuţije moţnosti financování z půjček či úvěrů, měla by 

znát všechny důleţité údaje uvedené ve smlouvě (dobu splatnosti úvěru, úrokové 

zatíţení a stanovení způsobu splátek).  

Pokud obec nezíská úvěry od bank, můţe zvolit jiný způsob získání peněţních 

prostředků. Například můţe vydat komunální obligace. Obec buď sama emituje 

obligace nebo tak činí prostřednictvím peněţní instituce, která je vydá jménem obce. 

Tento postup však vyţaduje souhlas Komise pro cenné papíry. Výplata jistiny spolu 

s úroky bývá kryta obecním majetkem. U velkých obcí jsou tyto operace téměř 

bezrizikové. Problémy mohou mít menší obce, které hospodaří s omezeným 

majetkem
44

. 

1.3.2 Výdaje územních samosprávných jednotek 

S příjmy velmi úzce souvisí i výdaje. Existuje celá řada hledisek pro členění výdajů, 

které musí vycházet z rozpočtové skladby.  

Pro obce jsou důleţitá tato členění:  

 „hledisko časové – výdaje běţné a kapitálové, 

 podle funkcí veřejných financí – alokační, redistribuční a stabilizační, 

 hledisko návratnosti – návratné a nenávratné, 

 hledisko plánovatelnosti“ – plánované a neplánované
45

. 

Hledisko časové  

Dle tohoto hlediska členíme výdaje na běţné a kapitálové. Běţné výdaje obvykle 

souvisí s neinvestičními potřebami a opakují se pravidelně. Většina běţných výdajů má 

tzv. mandatorní a kvazimandatorní charakter. Mandatorní výdaje jsou výdaje podloţené 

zákonnou úpravou. Řadíme sem sociální dávky, starobní důchody nebo státní podporu 

stavebního spoření. Mezi kvazimandatorní výdaje, tedy výdaje podloţené zákonnými     

i smluvními vztahy, patří výdaje na státní záruky, transfery. 

                                                 
43

tamtéţ., s. 101. 
44

 REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol., Jak řídit kraj, město a obec, s. 46. 

45
 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance, s. 61 - 63. 
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Kapitálové výdaje jsou pravým opakem běţných výdajů. Jsou vyuţívány především 

na dlouhodobou investiční činnost a jsou jednorázové. V České republice objem 

běţných výdajů jasně přesahuje kapitálové
46

. 

Podle funkcí veřejných financí 

Veřejné finance velice úzce souvisí s veřejnými výdaji. To dokazují i stejné funkce 

těchto dvou skupin, do kterých patří:  

 „funkce alokační – hledá se zde ideální poměr mezi výrobou soukromých  

a veřejných statků. Patří sem výdaje na nákup sluţeb či zboţí od 

soukromníků, čisté a smíšené veřejné statky jako například udrţení 

veřejného pořádku, veřejné osvětlení, zeleň nebo výdaje na základní 

vzdělání. 

 funkce redistribuční – tato funkce funguje na principu spravedlnosti, snaţí 

se mírnit nerovnosti mezi subjekty prostřednictvím dotací nebo sociálních 

příspěvků. 

 funkce stabilizační“ - pomocí příjmů a výdajů se stát snaţí dosáhnout 

makroekonomické rovnováhy. Stabilizační výdaje jsou nástrojem fiskální 

politiky a obvykle jsou hrazeny ze státního rozpočtu
47

. 

Hledisko návratnosti  

Návratné výdaje jsou návratné půjčky mezi jednotlivými rozpočty a krátkodobé 

finanční výpomoci obyvatelstvu. Těchto výdajů není mnoho, převaţují výdaje 

nenávratné. 

Hledisko plánovatelnosti  

Kaţdá obec hospodaří v rámci svého rozpočtu. Dochází k plánování výdajů, kdy 

výdaje obce jsou omezeny příjmy. Plánovatelné výdaje jsou předem stanoveny, byly 

naplánovány. Většinou mají mandatorní a kvazimandatorní charakter. Neplánované 

výdaje vznikají zcela bezprostředně, můţou mít i sankční charakter. Příkladem jsou 

výdaje na odstraňování škod po ţivelných katastrofách nebo sankce za porušení 

rozpočtové kázně
48

. 

                                                 
46

 LAJTKEPOVÁ, E., Veřejné finance., s. 61 - 62. 
47

 tamtéţ, s. 61. 

48
 LAJTKEPOVÁ, E., Veřejné finance., s. 63. 



 

25 

 

1.4 Majetek municipalit a jejich hospodaření s ním  

„Vlastnictví majetku patří k nejdůležitějším předpokladům existence územní 

samosprávy“
49

. Největší rozhodovací pravomoc o vyuţívání majetku náleţí 

zastupitelstvu a dalším voleným orgánům obce. Tyto orgány odpovídají voličům za svá 

rozhodnutí.  

Dle zákona o obcích musí obec tento „majetek využívat účelně a hospodárně 

v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené 

působnosti.“
50

Obec můţe majetek vyuţívat i pro získání úvěru, můţe jím ručit. Obec je 

právnická osoba, které náleţí právo podnikat I kdyţ není prioritou obce dosaţení zisku, 

můţe podnikání z velké části napomoci ke zvýšení vlastních rozpočtových příjmů. 

Do majetku obce řadíme majetek movitý, nemovitý, nehmotný a dále majetková 

práva a finanční investice 
51

. Kaţdá obec musí ze zákona evidovat svůj majetek, měla 

by ho chránit před zničením, poškozením, odcizením nebo zneuţitím
52

. 

 

Členění majetku podle toho, k jakým účelům slouží: 

1) k veřejně prospěšným účelům (k zabezpečování veřejných statků – budova 

školy) 

2) k výkonu samosprávy (vybavenost obecního úřadu)  

3) k podnikání
53

 (majetek vloţený do s.r.o.) 

S majetkem můţe obec nakládat podle svého uváţení. Můţe majetek:  

 pronajímat a prodávat – pokud obec hospodaří se svým majetkem 

zodpovědně, můţe jeho část prodat. Z dlouhodobého hlediska je 

stabilnější pronájem majetku, kterým obec získává do svého 

rozpočtu pravidelné příjmy.  

 nakupovat – územní samospráva většinou nakupuje majetek movitý  

a investuje také do nemovitostí. 

                                                 
49

 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M., Veřejná správa a finance veřejného sektoru, s. 147. 

50
 Zákon č. 128/2000 Sb., § 38(1). 

51
 PROVAZNÍKOVÁ, R., Financování měst, obcí a regionů., s. 228. 

52
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 vkládat do podniků a organizací – většinou se jedná o spojení se 

soukromým sektorem nebo s jinými obcemi. Důraz by se měl klást 

na minimalizaci rizika spojeného s tímto vkladem, aby obec o svůj 

majetek nepřišla. 

 pojišťovat, např. proti povodním  

 získávat majetek děděním nebo darováním 

 použít jako ručení úvěru. Ručení je omezeno tím, ţe obec nesmí 

ručit majetkem za závazky fyzických a právnických osob, které 

nezřídily obce, kraje či stát
54

. 

Pokud chce obec prodat, směnit, darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo 

poskytnout jako výpůjčku, musí tyto skutečnosti zveřejnit nejméně 15 dnů před 

rozhodnutím příslušného orgánu na vývěsce obecního úřadu
55

.  

Hospodaření s majetkem by mělo vycházet také z dlouhodobých cílů a strategií samotné 

obce. Důleţitými dokumenty jsou územní plán, regulační plán, cenové mapy                  

a  rozpočtový výhled.  

1.5 Kontrola hospodaření obcí  

Pro územní samosprávné celky existuje kontrola občanská a profesionální
 56

. 

Kontrola občanská je prováděna občany obce. Vychází ze zákona č.106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Kaţdý občan má 

právo zúčastňovat se veřejných zasedání zastupitelstva, můţe podávat interpelace 

zastupitelstvu nebo poţadovat informace od institucí veřejné správy. 

Profesionální kontrola, kdy jsou vyuţívány odborné kontrolní orgány zřízené ze 

zákona nebo se tato kontrola provádí z podnětu občanů
57

. 

Kontrola patří k jedné z nejdůleţitějších charakteristických znaků veřejné správy. 

Pro občana je zárukou, ţe prostředky jsou vyuţívány efektivně a hospodaření 

s veřejnými prostředky je transparentní. Pokud obec provádí kontrolu hospodaření 

svými orgány, pak jde o kontrolu vnitřní. Na této kontrole se podílí zejména rada obce, 

                                                 
54

 PROVAZNÍKOVÁ, R., Financování měst, obcí a regionů., s. 234 - 235. 

55
 Zákon č. 128/2000 Sb., § 39.  

56
 PROVAZNÍKOVÁ, R., Financování měst, obcí a regionů., s. 282. 

57
 tamtéţ, s. 282. 
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která zabezpečuje hospodaření podle schváleného rozpočtu. Rada provádí průběţnou 

kontrolu hospodaření obce a informuje o těchto skutečnostech zastupitele obce. 

Intenzita zpráv o průběţné kontrole je plně v pravomoci rady
58

.  

Kontrolními orgány obce jsou zastupitelstvo, rada obce (je-li zřízena), starosta, finanční  

a kontrolní výbor. 

Hospodaření obce musí být na základě ţádosti obce přezkoumáno za uplynulý 

kalendářní rok. Povinností obce je poţádat o přezkoumání svého hospodaření krajský 

úřad do 30. června nebo do 21. července oznámit krajskému úřadu, ţe kontrola 

hospodaření bude provedena auditorem. Nejedná se však jiţ o vnitřní kontrolu.  

Existují dvě moţnosti:  

1) obec poţádá o přezkoumání hospodaření obce krajský úřad 

2) přezkoumání hospodaření obce provede auditor či auditorská společnost  

V případě, ţe obec nepodá ţádost o přezkoumání svého hospodaření, přezkum 

hospodaření provede příslušný krajský úřad. Obecně platí, ţe náklady na přezkoumání 

auditorem platí obec ze svého rozpočtu
59

. 

Předmět přezkoumání se prověřuje z hledisek:  

 „zákonnosti, efektivity a hospodárnosti“ – porovnává se skutečný stav bilance 

s účetní bilancí, popř. dodrţování účelu poskytnuté dotace nebo návratné 

finanční výpomoci 

 „materiální a formální pravdy“
60

 – zjišťuje se správnost dokladů, a to jak 

věcná, tak i formální  

Výstupem kontroly je tzv. výsledná zpráva, která se zpracovává na základě dílčích  

a jednorázových přezkoumání. Ve zprávě musí být uvedeno, jestli kontrola hospodaření 

zjistila nějaké chyby a nedostatky a jak závaţné tyto nedostatky jsou. V náleţitostech 

zprávy nesmí chybět upozornění na případná rizika, která mohou mít negativní dopad 

na hospodaření územního samosprávného celku v budoucnosti. Součástí zprávy je také 

uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu obce a podíl zastaveného majetku 

                                                 
58

 NETOLICKÝ, M., Rozpočty v naší legislativě, s. 39-40. 

59
 Zákon č. 128/2000 Sb., § 42. 

60
 PROVAZNÍKOVÁ, R., Financování měst, obcí a regionů, s. 282 - 283. 
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z celkového majetku. Zprávu je povinen kontrolor projednat se statutárními orgány 

obce
61

. 

Závěrečný účet obce  

Závěrečný účet obce je součástí výsledné zprávy o přezkoumání hospodaření obce. 

Všechny údaje o hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok se souhrnně zpracovávají 

do závěrečného účtu obce. 

Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za 

uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku 

a přijme opatření k nápravě nedostatků“
62

. 

Struktura závěrečného účtu obce musí obsahovat celkový pohled na hospodaření 

obce v předešlém roce (porovnáním schváleného rozpočtu se skutečným účetním 

rozpočtem), vyhodnocení příjmů obce a zjištění, který příjem je pro danou obec 

nejdůleţitější, strukturu příjmové části rozpočtu, plnění sdílených daní po měsících 

v daném roce většinou v období uplynulých tří let, srovnání běţných výdajů 

v odvětvovém členění rozpočtové skladby a informaci o tom, které celky spotřebovávají 

nejvíce provozních výdajů, vyhodnocení celkových výdajů podle odpovědnostního 

třídění rozpočtové skladby, rozbor příjmů a výdajů po měsících, vyhodnocení salda 

provozního přebytku po měsících, stav peněţních prostředků na účtu samosprávného 

celku za jednotlivé měsíce a měsíční běţné a kapitálové výdaje
63

. Tato struktura 

závěrečného účtu obce je přehledná, jednoduchá a logicky seřazená.  

Návrh závěrečného účtu obce musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů přede 

dnem jeho projednání v zastupitelstvu obce ve vhodném rozsahu na úřední desce            

a v elektronické podobě. Připomínky občanů mohou být uplatněny v písemné nebo ústní 

formě
64

.  

1.6 Možnosti finanční analýzy modifikované na obec  

V podmínkách trţní ekonomiky existují vedle podnikatelských subjektů i subjekty 

veřejného sektoru. Jejich hlavním cílem je poskytování veřejných statků a sluţeb v co 

                                                 
61

 Zákon č. 420/2004 Sb., §10, § 11. 

62
 Zákon č. 128/2000 Sb., § 43. 

63
 PROVAZNÍKOVÁ, R., Financování měst, obcí a regionů, s. 73. 

64
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17.  
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nejlepší kvalitě. Pro tyto subjekty se zavádí pojem „municipální firma“
65

.(např. obce     

a jejich organizační sloţky, kraje a jejich organizační sloţky, organizační sloţky státu, 

příspěvkové organizace, veřejnoprávní organizace, státní fondy
66

). 

Obce hospodaří se svěřenými prostředky, coţ znamená, ţe disponují omezenými 

peněţními prostředky, které jim plynou z veřejných rozpočtů. Obce musí hospodařit 

efektivně, a proto je dobré znát úroveň hospodaření dané obce. Pro tyto účely se 

vyuţívá finanční analýza. Finanční analýza je typická pro soukromý sektor, ale dá se 

pouţít částečně i u municipalit zohledněním jejich charakteristických rysů. Díky 

finanční analýze je moţné odhalit nedostatky v hospodaření obce a řešit je tak, aby byla 

zajištěna efektivita hospodaření a její racionalizace.  

Cílem modifikované finanční analýzy je:  

 posoudit současný stav obce z hlediska jejího hospodaření s majetkem, 

 nastínit další varianty budoucího vývoje,  

 porovnat výsledky s ostatními organizacemi (obcemi), 

 zpracovávat výsledky finanční analýzy pro interní a externí subjekty, které mají 

k dané municipalitě vztah
67

. 

Pro finanční analýzu jsou velmi důleţité finanční ukazatele, které se dělí na 

ukazatele poměrové a absolutní.  

Absolutní ukazatele: 

Tyto ukazatele se dělí na: 

 rozdílové, 

 přírůstkové, 

 základní. 

Poměrové ukazatele vznikají podílem: 

 absolutních ukazatelů, 

 různých hodnot absolutního ukazatele, 

 relativních marginálních ukazatelů
68

. 

                                                 
65

 KRAFTOVÁ, I., Finanční analýza municipální firmy., s. 22. 

66
 tamtéţ, s. 17 

67
 KRAFTOVÁ, I. Finanční Analýza municipální firmy.,  s. 25. 

68
 tamtéţ, s. 27-28. 
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Všechny ukazatele, které jsou pouţity při analýze, by měly být jednoznačné, 

jednoduché, přesné a měly by pomoci ke zjištění námi poţadovaného cíle. Důleţitou 

roli hraje jejich interpretace, která by měla být zřetelná a logická. Při analyzování obce 

je nutností znalost účetních výkazů (rozvaha, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, 

závěrečný účet obce, rozpočtový výhled, výkaz zisku a ztrát a příloha) 

Mezi ukazatele, které mohou posoudit hospodaření municipálních firem, patří
69

 : 

 „autarkie a rentabilita, 

 likvidita a aktivita, 

 financování a investiční rozvoj / útlum, 

 produktivita“
70

. 

                                                 
69

 Všechny vzorce jsou pouţity z publikace Finanční analýza municipální firmy od Ivany Kraftové,         

s. 99-138. 

70
 KRAFTOVÁ, I., Finanční analýza municipální firmy., s. 100 
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Vývoj počtu občanů Syrovic

Počet obyvatel

2 Obec Syrovice 

2.1 Charakteristika obce  

Struktura a poloha obce  

Obec Syrovice patří do okresu Brno-venkov. Syrovice se nachází asi 17 km 

jihozápadně od Brna. Leţí v rovinatém kraji s vinařskou a zemědělskou tradicí. 

Nejvyšší bod v obci je ve výšce 277 m. n. m. a průměrná nadmořská výška se pohybuje 

kolem 202 m. n. m. Katastrální rozloha obce, která náleţí k Dyjskosvrateckému úvalu, 

má v současné době výměru 826, 81 ha. 

Do katastru obce patří rodinné domy, zemědělské pozemky, areál bývalého 

druţstva a rybník. V katastru obce Syrovice není les, jen akátový háj, kterému se 

v širokém okolí říká „Staré hory“
71

.  

Obyvatelstvo 

V roce 1980 měly Syrovice 773 obyvatel, od té doby přibylo v obci 517 obyvatel. 

Svědčí to o rozvoji obce a přílivu lidí z měst. K velké změně v počtu obyvatel došlo 

v roce 2008, kdy meziroční nárůst oproti roku 2007 byl 10,57 %. Důvodem tohoto 

skokového nárůstu byla rozsáhlá výstavba satelitního městečka „Chocholáč I.“ Další 

zlomovým bodem byl nárůst počtu obyvatel v roce 2009, kdy pokračovala výstavba 

dalšího satelitního městečka „Chocholáč II“. V tomto roce byl meziroční nárůst 9,12 %. 

Rok 2010 a 2011 výrazné změny nezaznamenal. Pro hospodaření obce znamenal tento 

nárůst počtu obyvatel zvýšení daně z příjmů fyzických osob, výnosů z místních 

poplatků a daně z nemovitosti.  

 

Graf1: Vývoj počtu dětí v obci Syrovice 

Zdroj: Evidence obyvatel obce Syrovice 

                                                 
71

 Rapáčová Alena, O obci. Dostupné na: http://www.syrovice.cz/ 
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Věkové zastoupení občanů v Syrovicích

12%

66%

22%

poproduktivní věk

produktivní věk

předproduktivní věk

Vývoj počtu dětí v obci je velmi důleţitým ukazatelem. Znamená to, ţe 

v budoucnu bude obec potřebovat zvětšit kapacity školy, mateřské školy a prostor na 

volnočasové aktivity dětí. Jak vidíme z grafu č. 2, největší nárůst narozených dětí byl 

v roce 2006, pak dochází ke kolísání hodnot
72

. 

Graf2: Vývoj počtu dětí v obci (1994-2010) 

Zdroj: Evidence obyvatel obce Syrovice – vlastní zpracování 

Základním demografickým ukazatelem je věk a pohlaví.  

 

Graf3: Věkové zastoupení občanů 

Zdroj: Evidence obyvatel obce Syrovice – vlastní zpracování  

Věkové hranice (tyto věkové hranice byly stanoveny autorem bakalářské práce 

podle potřeb průzkumu) 

 0-18 let: předproduktivní věk 

                                                 
72

 Evidence obyvatel obce Syrovice.  
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 18-65 let: produktivní věk 

 65 let a více: poproduktivní věk 

Jak ukazuje graf č. 3, v obci Syrovice převaţují z 66 % občané v produktivním 

věku, 22 % tvoří mládeţ do 18 let a 12 % tvoří občané důchodového věku. V obci 

Syrovice o několik procent převaţuje počet muţů oproti ţenám (v průměru o 5 %).  

Majetek obce 

Obec Syrovice vlastní dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný 

majetek, pozemky, drobný majetek a nedokončený majetek. 

Do majetku obce, který slouţí k veřejně prospěšným účelům, patří budova základní 

školy, školní jídelna a budova mateřské školy, které byly obecním úřadem předány 

k dlouhodobé správě základní škole, dále obecní úřad, hasičská zbrojnice a komplex 

budov vyuţívaných k nebytovým účelům (pošta, kadeřnictví, obchod, sklenářství), které 

obec Syrovice pronajímá. 

Tabulka 1: Přehled majetku obce k 31.12.2010 v tis.Kč 

Přehled majetku obce 

Syrovice 

Pořizovací 

cena 

Zůstatková 

cena 

Dlouhodobý hmotný majetek 51 559,54 51 559,54 

Drobný hmotný majetek 1 401,16 2,63 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 1 166,39 1 166,39 

Drobný nehmotný majetek 56,79 25, 09 

Pozemky 9002,28 9 002, 28 

Kulturní předměty 8,26 8,26 

Nedokončený hmotný 

majetek 1042,89 1 042, 89 

Celkem 64 237, 31 62 807, 08 

Zdroj: Sestava majetku obce Syrovice – vlastní zpracování  

Do dlouhodobého hmotného majetku, který zahrnuje celkem 70 poloţek, patří 

zejména budovy. Příkladem dlouhodobého majetku jsou budova školy, obecního úřadu, 

budova v parku, stavby (chodníky, vodovod, kanalizace), přístroje a pracovní stroje. 

Drobný dlouhodobý majetek obsahuje 150 poloţek. Nejvýznamnější z nich jsou 

vybavení obecního úřadu a Hasičské zbrojnice, knihovny, drobné pracovní nástroje  
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a další. Dlouhodobý nehmotný majetek obce je tvořen projektem „Územní plán 

obce“. Do drobného nehmotného majetku obce patří projekt chodník HAMA, program 

do knihovny a knihovní systém Clavius. 

Pozemky tvoří v majetku obce druhou největší poloţku. Do pozemků patří lesní 

pozemky, zahrady, rybník, zastavěná plocha, pozemky s věcným břemenem, pozemky 

duplicitních vlastníků a ostatní pozemky (travní porosty, vinice, sady …). 

Podíl jednotlivých složek pozemku 

 

Zdroj: Inventurní soupis pozemků ke dni 31. 12. 2010 – sestava majetku obce Syrovice 

 

Z tabulky (viz výše) vyplývá, ţe celková hodnota pozemků v obci Syrovice je 

8 950 743,63 Kč. Největší část pozemků tvoří komunikace, a to 34,57% z celkové 

plochy obce. Druhý největší podíl tvoří zastavěná plocha, celkem 29,64% pozemků. 

Kulturní předměty tvoří v celkovém majetku obce zanedbatelnou poloţku. 

V nedokončeném hmotném majetku jsou zařazeny kulturní centrum-park a rekonstrukce 

MŠ – studie
73

. Do dlouhodobého finančního majetku obce patří dynamický fond 

Pioneer, do kterého obec investovala k 10. 4. 2000 peněţní prostředky v hodnotě 

3 500 000 Kč. Hodnota peněţních prostředků je k 1. 1. 2011 v tomto fondu                    

1 998 295,8 Kč. 

                                                 
73

 Sestava majetku obce Syrovice k 31. 12. 2010 

Tabulka 2: Rekapitulace pozemků dle druhu pozemku 

 
 

druh pozemku výměra 

(m²) 

cena (Kč) podíl v % 

Parcely PK 60 307 689 297,15 8,572971974 

Orná půda 75 504 868 543,20 10,73330917 

Vinice 2 516 35 011 0,357663248 

Zahrady 22 546 269 660,50 3,205037991 

Sady 11 144 128 116 1,584180936 

Travní porosty 1 528 16 930 0,21721361 

Lesní plochy 37 443 143 110 5,322728533 

Vodní plochy 27 193 67 531 3,865634618 

Zastavěná plocha 13 559 272 488 1,927486477 

Ostatní plochy 208 514 1 339 981,57 29,64141274 

Komunikace  243 201 5 120 075,21 34,57236071 

Celkem  703 455 

m² 

8 950 743,63 Kč 100% 
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2.2 Analýza rozpočtu obce Syrovice  

V této části práce je provedena analýza příjmů a výdajů obce Syrovice v letech  

2006-2010. Data byla čerpána z „Výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu územních 

samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí“(FIN 2 – 12 M). 

Výkaz je vţdy sestaven ke konci roku, tedy k 31. 12. příslušného roku. Tento výkaz je 

rozdělen na několik částí:  

 rozpočtové příjmy,  

 rozpočtové výdaje,  

 financování – třída 8,  

 rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace,  

 stavy a obraty na bankovních účtech,  

 vybrané záznamové jednotky,  

 doplňující ukazatele,  

 přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad,  

 transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným 

celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí, 

 příjmy a výdaje z rozpočtu EU a související příjmy a výdaje. 

Rozpočtové příjmy a výdaje jsou dále roztříděny do paragrafů a poloţek, aby byly 

snadno identifikovatelné a přehledné (např. 0000 1211 Daň z přidané hodnoty). 

Vývoj příjmů, výdajů a salda rozpočtu v letech 2006-2010 (v Kč): 

Touto úvodní částí bude obecně zobrazen vývoj příjmů a výdajů a jejich rozdílu v čase. 

V dalším výkladu je podrobně rozebráno, z jakých důvodů docházelo ke kolísání  

příjmů a výdajů. 

 

Tabulka 3: Vývoj příjmů, výdajů a salda v letech 2006-2010 

 

Zdroj: Rozvaha územních samosprávných celků 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 

Příjmy 22009903,81 17609373,3 11687750,75 15208013,26 14247081,25 

Výdaje 26848926,36 9372126,12 19752668,06 13786677,06 18482734,45 

Saldo -4 839 022,55 8 237 247,18 -8 064 917,31 1 421 336,2 -4 235 653,2 



 

36 

 

Vývoj salda rozpočtu obce Syrovice
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Graf 4: Vývoj příjmů, výdajů a salda v Kč (2006-2010) 

Zdroj: Rozvaha územních samosprávných celků (2006-2010) 

Z uvedeného grafu a tabulky vyplývá, ţe v jednotlivých letech dochází ke střídání 

kladného a záporného salda rozpočtu, coţ poukazuje na nestabilní hospodaření obce. 

Vývoj salda: 

Graf5: Vývoj salda příjmů a výdajů (2006-2010) v Kč 

Zdroj: Rozvaha územních samosprávných celků (2006-2010) 

V roce 2006 byl rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji obce záporný. Znamená 

to, ţe příjmy nestačily pokrýt výdaje obce. Největšího kladného salda obecního 

rozpočtu v hodnotě 8 237 247,18 Kč bylo dosaţeno v roce 2007. Naopak největší 

záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji zaznamenala obec o rok později, tedy v roce 2008. 

Jeho hodnota činila minus 8 064 917,31 Kč. Tento záporný rozdíl byl způsoben 

transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Výrazně záporné saldo rozpočtu z roku 
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2008 vystřídaly kladné hodnoty salda příjmů a výdajů v roce 2009. V roce 2010 opět 

nastává propad salda obecního rozpočtu na hodnotu minus 4 235 653 Kč. Tento propad 

byl způsoben nárůstem běţných výdajů. 

Vývoj příjmů: 

 

Graf6: Vývoj příjmů obce (2006-2010) v Kč 

Zdroj: Rozvaha územních samosprávných celků (2006-2010) 

V roce 2006 byla ve sledovaném období 2006-2010 největší velikost rozpočtových 

příjmů. Od tohoto roku nastává pokles jejich výše. V roce 2008 dosahuje velikost 

příjmů minima, a to 11 687 750,75 Kč. Mírný vzestup příjmů je zaznamenán v roce 

2009. Další vývoj příjmů od roku 2009 není příliš výrazný, dochází spíše ke stagnaci 

obecních příjmů. 
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Vývoj výdajů: 

 

 

Graf7: Vývoj rozpočtových výdajů (2006-2010) v Kč 

Zdroj: Rozvaha územních samosprávných celků (2006-2010) 

Z grafu č. 7 vidíme, ţe dochází ke kolísání výdajů. V roce 2006 byla velikost 

výdajů obce nejvyšší. Největší část z celkových výdajů činily v tomto roce kapitálové 

výdaje. K výraznému sníţení výdajů (téměř o 4,85 milionů Kč) došlo v roce 2007. 

K zvýšení výše výdajů došlo v roce 2008 a od tohoto roku docházelo k mírnému 

kolísání kolem hodnoty 15 milionů Kč. 

2.3 Analýza příjmů  

Obec získává příjmy různými způsoby a jejich výše se odvíjí v závislosti na 

finanční situaci obce. Vliv má také konkrétní situace celkové ekonomiky. 

 

Graf 8: Struktura příjmů obce 

Zdroj: Rozvaha územních samosprávných celků 
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Do rozpočtových příjmů obce patří daňové, nedaňové a kapitálové příjmy, dále 

přijaté transfery. Kaţdá skupina příjmů je zařazena do třídy podle svého charakteru  

(například třída 1 – daňové příjmy). Dle grafu dochází k nejmenšímu kolísání                 

u daňových příjmů, následně pak u nedaňových příjmů. Kapitálové příjmy jsou 

kaţdoročně téměř ve stejné výši. V roce 2007 však došlo k výkyvu těchto příjmů (viz 

graf č. 8). Nejvíce kolísají přijaté transfery, coţ je logické z jejich konstrukce.  

Mezi daňové příjmy obce patří:  

 daně z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti a funkčních poţitků, ze 

sam.výděl.činnosti, z kapitál.výnosů, 

 daň z příjmů právnických osob, 

 daň z přidané hodnoty, 

 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, 

 poplatek za provoz systému, shromaţďování, sběru, přepravy, 

 poplatek ze psů, 

 poplatek za likvidaci komunálního odpadu,  

 poplatek za uţívání veřejného prostranství, 

 poplatek ze vstupného,  

 poplatek za povolení ke vjezdu do vybraných míst,  

 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, 

 odvod z výtěţku od provozovatele loterií, 

 správní poplatky
74

. 

                                                 
74

 FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí. 
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Obec Syrovice vybírá tyto poplatky za správní úkony :  

Tabulka 4: Poplatky za správní úkony 

 

Zdroj: Tabulka byla zpracována samostatně podle zákona č. 364/2004 Sb., o správních 

poplatcích. Obsahuje jen výběr správních úkonů z poloţek 1-25. 

2.3.1 Daňové příjmy 

Daňové příjmy přináší do obecního rozpočtu nejvíce peněţních prostředků. Jsou 

pro obec nejdůleţitějším příjmem. Jejich vývoj v letech 2006-2010 ukazuje graf č. 9. 

Průměrně daňové příjmy v analyzovaném období dosahují 55,57% podílu na celkových 

příjmech obce. 

Graf9: Vývoj daňových příjmů obce 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí) 

Správní úkony Poplatek za správní úkon 

1. nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin 20 Kč za kaţdou matriční událost 

2. nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů  20 Kč 

3. ohlášení změny místa trvalého pobytu  

50 Kč za osoby uvedené na 

jednom hlasovacím lístku 

4. vydání stejnopisu rodného, oddacího  

nebo úmrtního listu nebo dokladu o 

registrovaném partnerství 100 Kč 

5. opětovné vydání přístupových údajů k datové 

schránce 200 Kč 

6. ověření podpisu nebo otisku razítka na listině 

nebo na jejím stejnopisu 

30 Kč za kaţdý podpis nebo otisknutí 

razítka 
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V roce 2006 byly daňové příjmy nejmenší, zatímco maximální výše dosáhly v roce 

2010. Z grafu je patrné, ţe vývoj daňových příjmů roste.  

Tabulka 5: Velikost jednotlivých daní obce 

Daně: 2006 2007 2008 2009 2010 

daň z příjmu FO ze závislé činnosti a 

funkčních požitků 1353130 1591530,6 1524264,34 1615037,86 1831023,75 

daň z příjmu FO ze 

sam.výděl.činnosti 275375 158148,75 235014,84 95015,94 135473,04 

daň z příjmů FO z kapit.výnosů 86673 99755,31 128099,91 141160,75 157497,14 

daň z příjmů PO 1604616 1755271,07 2220629,06 1731956,65 1903847,14 

daň z příjmů PO za obce 63440 95280 190320 374850 110200 

daň z přidané hodnoty 2498348 2587798,05 2970620,19 3230597 3799953 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí) 

 

 

Graf10: Struktura daní obce Syrovice 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí) 

Jak můţeme vidět z grafu č.10, největší podíl na celkových příjmech má daň 

z přidané hodnoty, za ní následuje daň z příjmů PO a dále daň z příjmu FO ze závislé 

činnosti a funkčních poţitků. 

Daňové příjmy roku 2008 tvořily 73,47 % z celkových příjmů. To svědčí o tom, ţe 

daně jsou pro obecní rozpočet nejdůleţitějším příjmem. Za posledních pět let byl právě 

v roce 2008 největší podíl daňových příjmů v celkových příjmech obce.  

V roce 2010 daňové příjmy tvořily asi 69,4 % ze všech příjmů obce a největší 

příjem pro obec představovala daň z přidané hodnoty v částce 3 799 953 Kč. 
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Tabulka 6: Velikost místních poplatků v Syrovicích 

Místní poplatky v obci 

Syrovice 2006 2007 2008 2009 2010 

Poplatek ze psů 17 772 17 846 17 240 20 364 21 002 

Poplatek za užívání veřejného 

prostranství 35 800 27 270 14 380 25 440 7 280 

Poplatek za povolení k vjezdu 

do vybraných míst 500 0 0 0 0 

Poplatek za provozovaný 

výherní hrací přístroj 85 000 50 000 40 000 30 000 50 000 

Poplatek ze vstupného 0 0 195 0 0 

Poplatek za likvidaci 

komunálního odpadu 394 930 398 082 436 256 515 428 598 801 

Celkem 534 002 493 198 508 071 591 232 677 083 

Procentuální zastoupení 

místních poplatků vzhledem 

k daňovým příjmům 7,29% 6,41% 5,92% 6,70% 6,85% 

Procentuální zastoupení 

místních poplatků vzhledem 

celkovým příjmům 2,43% 2,80% 4,35% 3,89% 4,75% 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí) 

Místní poplatky jsou důleţitou součástí příjmů obce a mají v sobě obsaţen daňový 

základ. Hlavní funkcí místních poplatků je zvýšení objemu rozpočtu obce a také 

regulativní charakter. Z tabulky č. 6 i grafu č. 11 zjistíme, ţe největší poloţkou 

v místních poplatcích je „Poplatek za likvidaci komunálního odpadu“. Druhou největší 

poloţkou je potom „Poplatek za provozovaný výherní hrací automat“. Tento poplatek 

vybírá obec za kaţdý hrací automat, umístněný v provozovně vlastníka automatu. Sazba 

je stanovena zákonem od 1000 Kč do 5 000 Kč v závislosti na atraktivitě výherního 

hracího přístroje a umístnění přístroje. 
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Graf11: Vývoj výše místních poplatků v obci Syrovice 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí). 

Graf12: Vývoj výše poplatku za likvidaci kom. odpadu 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí). 

Výše poplatku za likvidaci komunálního odpadu má rostoucí charakter. V roce 

2010 dosahuje svého maxima v hodnotě 598 801 Kč. Tento poplatek jsou povinny platit 

všechny osoby, které jsou přihlášené k trvalému pobytu v obci a také osoby, které 

nemají v obci trvalý pobyt, ale vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci. Sazba 

daného poplatku má dvě části:  

 horní zákonná hranice je aţ 250 Kč/ osobu,  

 částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku za sběr 

a svoz komunálního odpadu
75

.  

Místní poplatky tvoří v daňových příjmech obce průměrně 6,63 %, coţ je velmi 

nízká hodnota. V celkových příjmech obce se podílejí průměrně z 3,64 %. Výše 

                                                 
75

 KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV., Doporučení pro obce a města, Obecní daně,          

s. 33-34. 
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místních poplatků od roku 2006 - 2010 vzrostla o 143 081 Kč, coţ znamená nárůst        

o 21,13 %.  

2.3.2 Nedaňové příjmy 

Další skupinu příjmů tvoří nedaňové příjmy – třída 2. Mezi příjmy nedaňového 

charakteru patří :  

 příjmy z poskytování sluţeb občanům v oblasti pitné vody, odvádění a čištění 

odpadních vod, 

 odvody příspěvkových organizací (ZŠ), 

 příjmy z poskytování sluţeb a výrobků v oblasti kultury,  

 příjmy související s rozvojem bydlení a bytového hospodářství, 

 příjmy z poskytování sluţeb a výrobků v pohřebnictví, 

 příjmy z úroků z běţného účtu,  

 a další příjmy vztahující se k poskytování sluţeb občanům. 

V roce 2010 dosáhla velikost nedaňových příjmů maxima, a to 7,48 % z celkových 

příjmů. Nejniţší hodnoty nedaňových příjmů bylo dosaţeno v roce 2007, kdy 

v celkových příjmech tvořily pouhých 2,79 %. Průměrná velikost nedaňových příjmů se 

pohybuje kolem 5,32 % z celkových příjmů. V celkových příjmech obce nejsou 

nejvýznamnější poloţkou, přesto pro obec představují stálý přísun peněţních 

prostředků. 

 
 

Graf 13: Vývoj nedaňových příjmů obce Syrovice 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí). 



 

45 

 

-4000000

-2000000

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

%

2006 2007 2008 2009 2010

Rok

Poměr mezi běžnými příjmy a výdaji

Běţné výdaje

Běţné příjmy(daňové a nedaňové)

Běţné příjmy-běţné výdaje

Běţné příjmy v období 2006-2009 pokrývají běţné výdaje. Je zachováno zlaté 

pravidlo financování, ţe dlouhodobé investice se nesmí financovat krátkodobými zdroji. 

V roce 2010 nastává změna - běţné výdaje převyšují běţné příjmy o necelých 30 %. 

Důvodem nárůstu běţných výdajů obce je budování kanalizačních a vodovodních 

přípojek. 

Tabulka 7: Poměr mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji obce (2006-2010) v % 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 

Běžné výdaje (Kč) 5287484 6694738 7626821 7452447 14151958 

Běžné příjmy (Kč) 8131443 8181533 9364759 9730260 10954004 
Procentní podíl BV na 
BP 65,02516 81,82742 81,44172 76,59042 129,1944 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí). 

 

Graf 14: Poměr mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji obce Syrovice 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí). 

2.3.3 Kapitálové příjmy 

Do třetí skupiny náleţí kapitálové příjmy. Do těchto příjmů patří přijaté dary          

a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku, příjmy z prodeje pozemků a příjmy 

z prodeje akcií. 
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Graf15: Vývoj kapitálových příjmů obce Syrovice 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí) 

Vývoj kapitálových příjmů je nestabilní, výrazná odchylka od průměru byla v roce 

2007. Hlavním důvodem byl prodej obecního plynu za 5 700 000 Kč a také prodej 

obecních pozemků v hodnotě 760 840 Kč. Nejniţší hodnoty dosahovaly kapitálové 

příjmy v roce 2009, jejich hodnota byla pouze 108 726 Kč. V  roce 2008 byly 

kapitálové příjmy na průměrné úrovni, obec prodala akcie za 332 500 Kč.  

V roce 2010 obec prodala obecní pozemky, které byly nutné pro výstavbu 

komunikace v ceně 458 950 Kč, coţ znamenalo mírný nárůst těchto příjmů.  

2.3.4 Přijaté transfery 

Čtvrtou třídu tvoří přijaté transfery. Tato skupina příjmů zahrnuje přijaté 

investiční a neinvestiční transfery. Tyto příjmy mohou tvořit významnou sloţku 

celkových příjmů obce. V roce 2006 tvořily aţ 60,9 % z celkových příjmů. Nejniţšího 

podílu dosahovaly přijaté transfery v roce 2008, tvořily jen pouhých 15,23 % 

z celkových příjmů. 

Velikost transferů je závislá na tom, jestli obec dotaci získá či nikoliv a také v jaké 

výši a na jaký projekt. V roce 2006 probíhaly rekonstrukce OÚ. Na tuto rekonstrukci 

dostala obec 4 500 000 Kč. Jednalo se o účelovou dotaci s podmínkou spoluúčasti obce. 

Další dotace byla od ministerstva zemědělství na vodovod v hodnotě 8 386 000 Kč. 

Tyto dvě poloţky tvořily celkem částku 12 886 000 Kč, coţ se musí velmi výrazně 

projevit na výši celkových příjmů obce. Pravidelně obec dostává dotace pro 

nezaměstnané z úřadu práce, částka se pohybuje ročně kolem 90 000 Kč.  
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Tabulka 8: Přijaté transfery (2006-2010) v Kč 

Přijaté transfery v roce 2006 13 016 405 

ostatní neinvestiční přijaté transfery – nezaměstnaní 90 000 

ostatní investiční přijatý transfer- vodovod 8 386 000 

neinvestiční přijatý transfer z všeobecné pokladní 

správy 20 000 

investiční přijatý transfer z všeobecné pokladní správy 

- rekonstrukce OÚ  4 500 000 

neinvestiční přijatý transfer z všeobecné pokladní 

správy 20 405 

  

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí) 

Graf16: Přijaté transfery v roce 2006 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí) 

Mezi větší příjmy roku 2007 patřily investiční přijaté transfery z všeobecné 

pokladní správy státního rozpočtu, kdy obec dostala 1 300 000 Kč. V roce 2008 obec 

dostala dotace celkem za 1 780 359 Kč. Rok 2009 neznamenal pro obec nadprůměrné 

příjmy v podobě transferů - obec přijala dotaci z krajského úřadu za 190 000 Kč             

a Hasičská jednotka dostala neinvestiční dotaci na výstroj a výzbroj v hodnotě 100 000 

Kč, která byla čerpaná aţ v roce 2010. Opět v roce 2010 dostala Hasičská jednotka 

Syrovice neinvestiční dotaci na výstroj a výzbroj, ale její čerpání je opět přesunuto aţ na 

rok 2011. Obec přijala dotace na nezaměstnané z úřadu práce, dotace na ţáky od JMK, 

dotace na sběrný dvůr z krajského úřadu ţivotního prostředí. Celkově obdrţela obec na 

dotacích 149 658 Kč.  
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Graf17: Vývoj přijatých transferů obce Syrovice 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí) 

 Graf č. 17 zobrazuje vývoj přijatých transferů obce Syrovice v letech 2006 - 2010. 

Jak je z grafu patrné, dochází ke kolísání hodnot transferů, nejvyšší hodnoty dosahovaly 

transfery v roce 2006. 

2.4 Analýza výdajů  

V ideálním případě by měly být rozpočtové výdaje niţší neţ rozpočtové příjmy, 

nebo být alespoň vyrovnané.  

Dle časového hlediska existují dvě základní skupiny výdajů: 

 kapitálové výdaje, 

 běžné výdaje. 

 

 

 

Graf18: Struktura výdajů obce 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí) 

Z vývoje grafu č. 18 na obrázku je patrné, ţe výdaje velmi kolísají. Nejvyšší byly 

v roce 2006 a nejniţší v roce následujícím. Výdaje běţné kolísají méně neţ kapitálové 
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výdaje. Je to proto, ţe běţné výdaje se dají předem stanovit. Kapitálové výdaje jsou 

nepravidelné, jednorázové a souvisejí s investiční činností. Stejně jako u příjmů jsou 

výdaje rozděleny do tříd.  

Tabulka 9: Struktura výdajů obce v Kč 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí) 
Tabulka 10: Rozpočtové výdaje-odvětvové třídění 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžné výdaje 5287484,12 6694737,62 7626820,56 7452446,9 14151958,08 

Kapitálové výdaje 21561442,24 2677388,5 12125847,5 6334230,16 4330776,37 

Výdaje celkem 26848926,36 9372126,12 19752668,06 13786677,06 18482734,45 

Rozpočtové výdaje - 

součet položek 2006 2007 2008 2009 2010 
Zeměděl. a potr. činnost a 

rozvoj 5 000,00 5 000,00 0 0,00 0,00 

Lesní hospodářství 0 15 000,00 0 0,00 0 

Vnitřní obchod, služby, 

cest.ruch 13 039,00 11 033,00 10 923 11 033,00 12 628 

Pozemní komunikace 208 579,00 290 220,60 22 828 22 076,00 44 278 

Silniční doprava 19 820,00 49 450,00 49 650 50 150,00 57 400 

Pitná voda 14 426 887, 64 809 408,22 536 496,58 434 619,60 795 123,64 

Odvádění a čištění odpadních 

vod 13 000,00 114 000,00 11 817 278 1 643 104,00 9 963 249 

Zařízení předšk. výchovy a 

vzděl. 777 709,97 938 788,00 1 284 900 1 201 197,70 1 669 909 

Ost. zař. související s výchovou 0,00 1779 963,50 0 54 28,00 5 480 

Kultura 80 557,50 85 579,50 84 267,90 82 492,50 125 087 

Sdělovací prostředky 166 684,00 348 428,00 2 880 139 479,00 2 026 

Ostatní činnosti v kultuře, 

církvi 83 031,00 100 000,00 53 306 43 137,00 18 009 

Tělovýchova 80 000,00 31 500,00 40 000 20 000,00 0 

Zájmová činnost a rekreace 0,00 7 500,00 31 500 30 000,00 5 000 

Rozvoj bydlení a byt. hospod. 18 000,00 0,00 188 202 15 553,00 4 934 

Komunální služby a úz. Rozvoj 1 472 404,47 955 115,20 1 012 839 703 949,00 825 322,50 

Nakládání s odpady 524 295,70 597 510,00 689 136,50 5 344 123,36 996 179 

Ochrana přírody a krajiny 579 283,80 163 942,40 177 548,80 199 797,40 200 054,10 

Sociální poradenství 63 607,40 5 424,00 30 404 0,00 3 168 

Služby sociální prevence 0,00 12 500,00 12 500 12 500,00 0,00 

Požární ochrana 156 501,67 142 828,57 257 209,87 122 342,47 259 776,52 

Zastupitelské orgány 702 259,46 647 215,73 805 468,44 879 356,38 901 334,03 

Regionální a místní správa 7 325 097,91 970 528,25 1 16 491,07 1 326 275,19 1 307 649,46 

Obecné příjmy a výdaje z 

fin.op. 7 935,10 8 634,50 36 958,52 8 892,00 9 922 

Pojištění funkčně 

nespecifikované 28 010 28 008,00 28 008 28008,00 28 008 

Převody vlastním fondům v 

rozp. uz .rozp. 33 782,74 1 155 594,65 1 17563,58 1 063 525,40 1 100 521,20 

Ostatní finanční operace 63 440 95 280,00 190 320 374 850,00 110 200 

Ostatní činnosti  0,00 3 677,00 45 988,80 24 788,06 37 476 

Výdaje celkem 26848926,36 9372129,12 19752668,1 13786677,06 18482734,45 
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Tabulka č. 9 ukazuje veškeré výdaje, běţné i kapitálové. V tabulce jsou tučně 

vyznačeny největší rozpočtové výdaje. V poloţce „Pitná voda“ je největším výdajem 

stavba vodovodu v roce 2006, pak dochází ke kolísání těchto výdajů kolem hodnoty   

665 810 Kč. 

Výše výdajů vynaloţených na odvádění a čištění odpadních vod má v roce 2006      

a 2007 rostoucí průběh. K výraznému zvýšení těchto výdajů dochází v roce 2008, kdy 

byla postavena čistička odpadních vod. V roce 2010 se provádělo připojování 

sdruţených a kanalizačních přípojek a DSO Šatavsku se odváděl neinvestiční transfer. 

Poloţka „Komunální sluţby a územní rozvoj“ má také zajímavý průběh. Patří sem 

například opravy elektrické energie, pohřebnictví, výstavba a údrţba místních 

inţenýrských sítí, platy zaměstnanců. V roce 2006 byly tyto výdaje nejvyšší, protoţe 

velkou část výdajů tvořily investiční výdaje. V paragrafu „Volby“ jsou zahrnuty výdaje 

související s volbami. Nejvyšší hodnoty dosahovaly v roce 2010, kdy se v obci Syrovice 

konaly volby do Parlamentu ČR a zároveň do zastupitelstva obce. V roce 2006 bylo 

vydáno nejvíce peněţních prostředků do regionální a místní správy. Důvodem byla 

investiční činnost související s rekonstrukcí obecního úřadu. Poloţka „Převody vlastním 

fondům v rozpočtech územní úrovně“ znamená veškeré převody z účtů.  

2.4.1 Běžné výdaje  

Ve třídě 5 se nacházejí běžné výdaje. Patří sem výdajové poloţky související se 

zemědělskou a potravinářskou činností a rozvojem, s vnitřním obchodem, sluţbami  

a cestovním ruchem, pozemními komunikacemi, se silniční dopravou, s pitnou vodou, 

odváděním a čištěním odpadních vod, s kulturou, tělovýchovou a zájmovou činností  

a rekreací, s rozvojem bydlení a bytového hospodářství, se sdělovacími prostředky, 

komunálními sluţbami a územním rozvojem, s nakládáním s odpady, ochranou přírody, 

krajiny a s poţární ochranou, a ostatní činnosti. Z větších poloţek běţných výdajů jsou 

zmíněny neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, poloţka 

„Zastupitelské orgány“ a výdaje související s regionální a místní správou. Běţné výdaje 

zahrnují u obce Syrovice průměrně 52,072 % z celkových výdajů. 
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Významnější běžné výdaje obce v roce 2010 
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Graf19: Vývoj běžných výdajů obce (2006-2010) 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí. 

 Z grafu č. 19 je patrné, ţe došlo ke skokovému zvýšení běţných výdajů oproti 

roku 2009, a to téměř o 670 000 Kč. 

Graf20: Významnější běžné výdaje v roce 2010 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí. 

Největší poloţkou z běţných výdajů jsou ostatní neinvestiční transfery veřejným 

rozpočtům, coţ představuje odvod peněţních prostředků do DSO Šatavsko, která má 

v kompetenci práce na kanalizacích a sdruţených přípojkách. Druhou největší poloţku 

tvoří neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, coţ jsou příspěvky 

pro ZŠ Syrovice. Dalším větším výdajem je poloţka „Vlastní úroky“, která tvoří 8,8 % 

z celkových výdajů obce. Důvodem skokového nárůstu běţných výdajů bylo 

bezpochyby zavedení kanalizačních a sdruţených přípojek.  
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2.4.2 Kapitálové výdaje  

Ve třídě 6 jsou zařazeny kapitálové výdaje. Počet těchto výdajových poloţek je 

niţší oproti běţným, avšak objemově tvoří větší část výdajů. Z celkových výdajů obce 

tvořily za 5 let průměrně 47,928 %, coţ svědčí o rozsáhlé investiční činnosti obce. 

 

Graf21: Vývoj kapitálových výdajů (2006-2010)  

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí. 

 
Tabulka 11: Kapitálové výdaje obce Syrovice (2006-2010) v Kč 

Kapitálové 

výdaje  2006 2007 2008 2009 2010 
Pozemní komunikace 

- stavby 169 939 0 0 0 0 

Pitná voda - stavby  14 294216,74 407 177 35 753,50 27 393 166 965 

Odvádění a čištění 

odp. vod-transfer 0 101 000 11 796 402 1 618 669 4 042 315,37 

Ost. zařízení 

související s 

výchovou a 

vzděláním 0 

1 779 

963,50 69 972   

Sdělovací prostředky 

- stavby,stroje 157 497 344 448 0 137 470 0 

Komunální služby-

budovy, územní plán 362833,5 21 000 223 720 8 054 34 760 

Pozemky   0   

Nakládání s odpady-

stavby 0 23 800 0 4 542 644,16 71 760 

Ochrana přírody a 

krajiny-stavby, haly 378 755 0 0 0 14 976 

Regionální a místní 

správa-budovy, stroj 6 198 201 0 0 0 0 

Celkem  21 561 442,24 2677388,5 12125847,5 6334230,16 4330776,37 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí. 

V roce 2006 jsou z kapitálových výdajů zmíněny výdaje na vodovod za  
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14 294 216,74 Kč, stavbu chodníku v celkové hodnotě 169 939 Kč a stavbu hřbitovní 

zdi za 219 793 Kč a dále koupi rozhlasu na splátky. Hodnota první splátky byla 

zaplacena v roce 2006 v hodnotě 121 797 Kč. Výdaje na zmíněnou rekonstrukci 

obecního úřadu obec stály z vlastních prostředků 6 147 109 Kč. Obec si v tomto roce 

vzala úvěr na vodovod v hodnotě 5 591 000 Kč, který má být splacen do konce roku 

2012. Tuto operaci najdeme ve třídě8 – financování.  

V roce 2007 byla provedena stavba vodovodu v ulici „Pastvisko“ v hodnotě 

407 177 Kč. V tomto roce se rekonstruovala školní jídelna, na kterou obec dostala 

dotaci v hodnotě 1 300 000 Kč a sama se podílela částkou 479 936,5 Kč. V tomto roce 

byla také zaplacena druhá a zároveň poslední splátka rozhlasu v hodnotě 344 448 Kč. 

Ve třídě 8 obec uhradila další splátku úvěru za 933 340 Kč. 

Do rozpočtových kapitálových výdajů roku 2008 spadají transfery veřejným 

rozpočtům územní úrovně odváděné DSO Šatavsku v hodnotě 11 796 402 Kč. Obec 

získala dotace v celkové hodnotě 119 900 Kč. Ve třídě 8 - financování musela obec 

počítat se splátkou úvěru, kdy v tomto roce odvedla 933 340 Kč. Došlo také ke zrušení 

Sporoinvestu u ČS a obci bylo vyplaceno 1 264 461,72 Kč.  

Důleţitou poloţku v kapitálových výdajích v roce 2009 tvořily výdaje na budování 

kanalizace, kdy obec poslala do DSO Šatavsko 1 500 000 Kč a celkově se za tyto sluţby 

platilo 1 643 104 Kč. Mezi investice obce patřilo budování sběrného dvoru v hodnotě 

4 468 773,16 Kč. Obec na tento projekt dostala dotaci z EU a Státního fondu ţivotního 

prostředí v celkové hodnotě 3 471 115,5 Kč. Dochází také ke splácení úvěru za 

vodovod v hodnotě 933 340 Kč (třída 8 – financování).  

Z důleţitých investičních výdajů v roce 2010 bych uvedla koupi nového čerpadla 

z důvodu opotřebení v ceně 94 725 Kč. Za větší výdaj povaţuji i připojení ke kanalizaci  

a stavbu vodovodních přípojek, celkem za 9 963 249 Kč, kdy obec Syrovice odvedla 

DSO Šatavsku 5 917 791,63 Kč.  

Obec si vzala půjčku v hodnotě 6 500 000 Kč, která má být splacena jiţ k 31. 12. 

2011. Dále uhradila další anuitní splátku úvěru za vodovod v částce 933 340 Kč. Tyto 

informace jsou ve třídě 8 ve výkazu FIN 2 – 12 M.  
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2.5 Hodnocení hospodaření obce pomocí modifikované finanční 

analýzy 

Cílem modifikované finanční analýzy obce je výstup informací, které ukáţou 

negativa a pozitiva současného hospodaření obce.  

Tabulka 12: Vybrané finanční ukazatele 

 

Zdroj: Kraftová, I. Finanční analýzy municipální firmy. 2002., s. 99-138 

2.5.1 Míra soběstačnosti obce (autarkie)  

Autarkie znamená, jak samostatná a soběstačná je municipalita. Musí být splněny 

dvě podmínky, a to předpoklad plného nasycení poptávky nabídkou a zároveň 

neexistence konkurenta. Existují dva typy hodnocení autarkie, jedna na základě výnosů 

a nákladů, druhá podle příjmů a výdajů. Rozdíl je v tom, ţe autarkie výnosově 

nákladová respektuje účetní principy, zatímco autarkie na bázi příjmů a výdajů se 

zaměřuje na tok peněţních prostředků. Obě tyto varianty v sobě zahrnují úskalí a záleţí 

na kaţdé municipalní firmě, kterou variantu si zvolí.  

Celková autarkie na bázi příjmů a výdajů - ACF 

        (1)   

Py = příjmy 

Ve = výdaje 

Tabulka 13: Velikost autarkie (2006-2010) 

Rok  ACF (v%) 

2006 0,820 

2007 1,879 

2008 0,592 

2009 1,103 

2010 0,771 

Zdroj: Vlastní výpočty dle vzorců. 
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Interpretace: 

Ideální hodnota míry soběstačnosti municipality by měla být větší neţ číslo jedna. 

Podle výpočtů docházelo od roku 2006 do 2010 ke kolísání ukazatele. Tento výsledek 

souvisí s vývojem příjmů, výdajů a salda, viz graf č. 5.  

V roce 2006 vychází hodnota ukazatele menší neţ jedna. Znamená to, ţe příjmy 

nestačily plně pokrýt výdaje. Hlavní příčinou jsou velké investiční výdaje na 

rekonstrukci obecního úřadu a také výstavbu vodovodu.  

Rok 2007 ukazuje, ţe příjmy převyšují výdaje aţ o téměř 88 %, coţ je velmi 

pozitivní situace. Důvodem zvýšených příjmů byl prodej obecního plynu za      

5 700 000 Kč a prodej obecních pozemků v hodnotě 760 840 Kč.  

V roce 2008 dochází opět k nedostatečnému krytí výdajů, jako v roce 2006. 

Důvodem je nákladná stavba čističky odpadních vod. V roce 2009 převyšují příjmy 

výdaje o 10 %. Jedná se téměř o vyrovnaný stav.  

V roce 2010 opět výdaje převyšují příjmy o téměř 23 %. Příčinou tohoto převýšení 

výdajů je realizace kanalizačních a vodovodních přípojek, které byly opomenuty 

v projektu (nebyla na ně získána dotace). 

2.5.2 Ukazatele související s likviditou obce  

Nejpouţívanějším ukazatelem u obcí je právě likvidita. Likvidita znamená, ţe má 

municipální firma dostatek peněţních prostředků na úhradu krátkodobých závazků.       

U municipalit je pouţitelná pouze likvidita okamţitá a pohotová, kde hlavní sloţku tvoří 

peníze, krátkodobé pohledávky a závazky.  

Do ukazatelů likvidity patří dále pracovní kapitál. Pracovní kapitál představuje 

prostředky, které má municipalita k dispozici pro svou běţnou činnost.  

 

Likvidita okamžitá  

        (2)   

Pe = peníze a jejich ekvivalenty  

KZv = krátkodobé závazky 
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Likvidita pohotová  

        (3)   

Po= pohledávky (krátkodobé) 

 

Pracovní kapitál  

       (4)  

OA = oběţná aktiva 

Tabulka 14: Vypočtené hodnoty ukazatelů likvidity 

Rok LI LII PK(nominální) 

2006 2,837 2,868 1 345 698,37 

2007 41,721 42,188 9 226 219,86 

2008 5,353 5,775 1 492 094,04 

2009 6,442 9,303 2 399 649,09 

2010 6,442 9,303 2 399 649,09 

 

Interpretace: 

Z obou ukazatelů likvidity (okamţité i pohotové) lze pozorovat téměř shodné 

výsledky do roku 2008. Je to proto, ţe hlavní sloţku likvidních prostředků tvoří             

u municipalit peníze na běţném účtu. V letech 2006-2008 se výše pohledávek 

pohybovala průměrně kolem hodnoty 77 536,5 Kč. Od roku 2009 nastává zvýšení 

pohledávek, které zůstává stejné i pro rok 2010, proto také v ukazatelích za rok 2009       

a 2010 vycházejí totoţná čísla. V těchto letech došlo k navýšení poloţky „Pohledávky 

za rozpočtové příjmy“na 826 935 Kč.  

Co se týče velikosti ukazatele okamţité likvidity, nelze přesně definovat, jaká 

hodnota je pro municipality nejvhodnější. Nemůţeme přesně říct, jaký podíl mají tvořit 

peníze a jaký podíl závazky. Je důleţité, aby byla obec likvidní. V našem případě se 

spíše jedná o překapitalizování, volné peníze tvoří výrazně větší část neţ krátkodobé 

závazky. Maximum je v roce 2007, kdy je tento ukazatel extrémně vysoký. Svědčí to     

o nevyuţití peněţních prostředků, tedy špatném finančním řízení obce.  

U pohotové likvidity se uvádí jako optimální hodnota ukazatele 1. Slouţí jako 

rychlý test finančního zdraví. V našem případě jsou všechna čísla větší neţ 1. Velká 

odchylka je opět v roce 2007, coţ znamená, ţe peněţní prostředky jsou velice 

nevyuţity. Jsou to pro obec velké oportunitní náklady. 
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Ukazatel pracovního kapitálu pracuje s poloţkami oběţná aktiva a krátkodobé 

závazky. Největší poloţku z oběţných aktiv tvoří opět peníze na běţném účtu, 

krátkodobé závazky příliš velkých hodnot nedosahují. Do krátkodobých závazků patří 

poloţka „zaměstnanci“a zbytek tvoří závazky z daní a dodavatelé. Největší hodnotu 

ukazatel dosahuje opět v roce 2007, kdy je jeho velikost téměř 9 230 000 Kč. Tyto 

peněţní prostředky obec nemůţe vyuţít jen pro běţnou činnost a nastává zde opět 

selhání efektivity v hospodaření obce.  

2.5.3 Ukazatele financování  

Ukazatele financování nemají stejný význam pro soukromý a veřejný sektor. 

Podnik vyuţívá krátkodobé i dlouhodobé závazky, má velkou odpovědnost vůči svým 

věřitelům a jde mu o zisk. Oproti tomu veřejný sektor má většinou jen krátkodobé 

závazky, které jsou ve vztahu k státu, zaměstnancům či dodavatelům.  

Míra finanční nezávislosti – UF 1 

    (5)  

VK=vlastní kapitál 

K= celkový kapitál  

 

Míra věřitelského rizika – UF 2 

     (6)  

Síla finanční páky – UF 4 

         (7) 

 

Tabulka 15: Vypočtené hodnoty ukazatelů financování 

Rok UF1(v%) UF2(v%) UF4(v%) 

2006 95,1 4,9 104,9 

2007 95,2 4,8 105,1 

2008 96,1 3,9 104 

2009 97,1 2,9 103 

2010 96,5 3,5 104 

Zdroj: Vlastní výpočty dle vzorců. 



 

58 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

%

2006 2007 2008 2009 2010

Rok

Dluhová služba obce Syrovice

Dluhová sluţba obce

Interpretace: 

Míra finanční nezávislosti obce poměřuje vlastní kapitál k celkovému kapitálu. 

Výsledkem má být hodnota, která zobrazuje velikost vlastního kapitálu.                        

U municipálních firem by hodnota tohoto ukazatele neměla poklesnout pod 50 %. Obec 

Syrovice má velmi dobré výsledky, průměrně se tento ukazatel pohybuje kolem 96 %, 

coţ svědčí o vysoké míře finanční nezávislosti obce. Hlavní sloţkou vlastního kapitálu 

obce je fond dlouhodobého majetku a dále zdroje krytí prostředků rozpočtového 

hospodaření.  

Míra věřitelského rizika je doplňkovým ukazatelem předchozího. Ukazuje, jakou 

část v celkovém kapitálu zahrnují cizí zdroje. Největší hodnoty dosahují v roce 2006, 

tvoří 4,9 %. Tyto hodnoty jsou velmi nízké a obec by neměla mít problém získat úvěr, 

protoţe má velmi nízké hodnoty míry věřitelského rizika. Problémem u obce Syrovice 

je její nízká schopnost splácet nákladové úroky (viz dluhová sluţba). 

Dalším ukazatelem je síla finanční páky, jinak řečeno míra zadluţenosti vlastního 

kapitálu. Síla finanční páky vychází opět velmi pozitivně, coţ vychází z předchozích 

ukazatelů. V roce 2007 dosáhl tento ukazatel maxima, tvořil 5,1 %.  

2.5.4  Ukazatel dluhové služby obce 

Ukazatel dluhové služby = Dluhová služba/ dluhová základna
76

  (8) 

Do dluhové sluţby patří úroky, splátky jistin a dluhopisů a splátky leasingu. 

Dluhovou základnu tvoří daňové příjmy, nedaňové příjmy a přijaté dotace.  

Graf 22: Vývoj ukazatele dluhové služby 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí. 
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 Vzorec je čerpán z programu KEO (účetní program) - ukazatel dluhové sluţby. 
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Graf ukazuje vývoj dluhové sluţby v letech 2006 - 2010. V roce 2006 dosahuje 

minima, a to pouhých 0,8 %. V roce 2007 je naopak jeho podíl největší - 14,52 %. 

Navýšení dluhové sluţby v roce 2007 je zapříčiněno splácením úroků v hodnotě 

221 071,12 Kč a splátkami jistin a dluhopisů za 933 340 Kč, coţ je splácení úvěru na 

vodovod. Od roku 2008 dochází ke klesání dluhové sluţby, protoţe se i úroky sniţují. 
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3 Návrhy na zlepšení hospodaření obce Syrovice  

3.1 Změna daně z nemovitosti  

Obec Syrovice má počet obyvatel nad 1 000 obyvatel, proto se základní sazba daně 

násobí koeficientem 1,4. V pravomoci obce je v závazné vyhlášce daňový koeficient 

pro určité části obce o jednu kategorii zvýšit (1,6) nebo sníţit aţ o tři kategorie podle 

členění koeficientu (1).
77

 Těmito částmi se myslí stavební pozemky, obytné domy          

a jejich příslušenství, stavby k individuální rekreaci, garáţe oddělené od obytného domu 

a stavby pro veškerou podnikatelskou činnost.  

Tabulka 16: Současná situace v obci 

Druh 
pozemku 

2010 

Průměrná cena 
půdy (Kč/m2) 

13,66 

Místní koeficient 
(§12) 

1 

Sazba 
za m2 

Koef. 
§6/11 

Výnos v Kč 

A 0,1025 - 676 382 

B 0,0342 - 63 

C 0,0095 - 0 

E 0,2 - 17 735 

F 2 1,4 8 470 

G 0,2 - 27 455 

H 2 1,4 117 851 

I 2 1,4 42 942 

J 6 1,4 2 508 

K 2 1,4 0 

L 8 1,4 16 712 

M 2 1,4 10 916 

N 10 1,4 121 027 

O 10 1,4 62 539 

P 6 - 14 724 

R 2 1 0 

S 2 1 0 

T 10 1 0 

U 10 1 0 

V 8 1 0 

Z 2 - 0 

Celkově - - 1 119 324 

Zdroj: Finanční úřad Brno 
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 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, § 6(4). 
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Celkové výnosy při koeficientu 1,4 činí 1 119 324 Kč a největší poloţku tvoří 

výnosy z orné půdy, vinic, chmelnic, ovocných sadů a zahrad (zkratka A) – celkem 

676 382 Kč, coţ je 60,4 % z celkového výnosu z daně z nemovitosti. Při zvýšení 

koeficientu na 1,6 dojde k této změně:  

Tabulka 17: Změna daňového koeficientu 

Druh 

po změně 

Rozdíl v Kč 

Průměrná cena půdy 
(Kč/m2) 

13,66 

Místní koeficient (§12) 1 

Sazba za m2 
Koef. 
§6/11 

Výnos v Kč 

A 0,1025 - 676 382 0 

B 0,0342 - 63 0 

C 0,0095 - 0 0 

E 0,2 - 17 735 0 

F 2 1,6 2 1 210 

G 0,2 - 27 455 0 

H 2 1,6 134 687 16 836 

I 2 1,6 49 077 6 135 

J 6 1,6 2 866 358 

K 2 1,6 0 0 

L 8 1,6 19 099 2 387 

M 2 1,6 12 475 1 559 

N 10 1,6 138 317 17 290 

O 10 1,6 71 473 8 934 

P 6 - 14 724 0 

R 2 1,6 0 0 

S 2 1,6 0 0 

T 10 1,6 0 0 

U 10 1,6 0 0 

V 8 1,6 0 0 

Z 2 - 0 0 

Celk. - - 1 174 033 54 709 

Zdroj: Finanční úřad Brno 

Jak je vidět z tabulky č. 17, největší změnu zaznamenají podniky provozující 

podnikatelskou činnost (zkratka M, N, O). Dojde k celkovému navýšení daně                

o 27 823 Kč, od podnikání v obci Syrovice je zvýšení koeficientu neodradí. Druhý 

největší nárůst se dotkne obyvatel Syrovic, kteří vlastní obytné domy. Zde dojde 

k navýšení poloţky celkově o 25 716 Kč, coţ je zvýšení daně z nemovitosti na jednoho 

občana o 20 Kč. Toto zvýšení napomůţe rozpočtu celkově o 54 709 Kč.  

Obec Syrovice nemá zvolen ţádný místní daňový koeficient. Úpravou místního 

daňového koeficientu se zabývá Zákon o dani z nemovitosti. Místní koeficient obec 



 

62 

 

můţe stanovit obecnou závaznou vyhláškou aţ na číslo 5. „Tímto koeficientem se 

vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků ,staveb, samostatných nebytových 

prostorů a za byty, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 

1.“
78

Do pozemků v § 5 odst. 1 patří orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady 

a trvalý travní porost.  

V obci Syrovice se průměrná cena půdy za m² pohybuje kolem částky 13,66 Kč. 

V současnosti, kdy jde koeficient obce roven jedné, je celkový výnos z daně 

z nemovitosti 1 119 324 Kč. Z této částky se největší měrou podílí na výnosu obce 

Syrovice orná půda, chmelnice, vinice, ovocné sady a zahrady (jejich plocha je největší) 

v částce 676 382 Kč.  

Tabulka 18: Změna místního a daňového koeficientu k 19. 11. 2010 

Druh 

2010 po změně 

Rozdíl v 
Kč 

Průměrná cena půdy 
(Kč/m2) 

13,66 
Průměrná cena půdy 
(Kč/m2) 

13,66 

Místní koeficient (§12) 1 Místní koeficient (§12) 2 

Sazba za 
m2 

Koef. §6/11 
Výnos v 
Kč 

Sazba za 
m2 

Koef. 
§6/11 

Výnos v 
Kč 

 

A 0,1025 - 676 382 0,1025 - 676 382 0 

B 0,0342 - 63 0,0342 - 63 0 

C 0,0095 - 0 0,0095 - 0 0 

E 0,2 - 17 735 0,2 - 35 470 17 735 

F 2 1,4 8 470 2 1,6 19 360 10 890 

G 0,2 - 27 455 0,2 - 54 910 27 455 

H 2 1,4 117 851 2 1,6 269 374 151 523 

I 2 1,4 42 942 2 1,6 98 153 55 211 

J 6 1,4 2 508 6 1,6 5 733 3 225 

K 2 1,4 0 2 1,6 0 0 

L 8 1,4 16 712 8 1,6 38 199 21 487 

M 2 1,4 10 916 2 1,6 24 951 14 035 

N 10 1,4 121 027 10 1,6 276 633 155 606 

O 10 1,4 62 539 10 1,6 142 946 80 407 

P 6 - 14 724 6 - 29 448 14 724 

R 2 1 0 2 1,6 0 0 

S 2 1 0 2 1 0 0 

T 10 1 0 10 1 0 0 

U 10 1 0 10 1 0 0 

V 8 1 0 8 1 0 0 

Z 2 - 0 2 - 0 0 

Celk. - - 1 119 324 - - 1 671 622 552 298 

Zdroj: Finanční úřad Brno 

Důvodem navýšení místního koeficient na číslo 2, je špatná finanční situace obce. 

Občanům se bude obec snaţit zvýšit větší komfort v obci a část peněz pouţije na 
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 tamtéţ, § 12.  
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podporu rozvoje obce. Pro podnikatele znamená zvýšení místního daňového koeficientu 

navýšení o 250 048 Kč (zkratky M, N, O). Občané tuto změnu pocítí také, při přepočtu 

na jednoho obyvatele (produktivní věk = poplatník) dojde k zvýšení daně o 273 Kč. 

Nárůst daně občany tolik finančně nezatíţí. Obec si touto změnou zvýší roční příjmy      

o 552 298 Kč, coţ je nárůst oproti stavu před změnou o 49 %. 

3.2 Zhodnocení peněžních prostředků, které leží na základním 

běžném účtu 

Obec Syrovice má volné peněţní prostředky uloţeny u Komerční banky na 

municipálním účtu. Na tomto účtu je úrok 0,65 %, tento účet neslouţí ke spoření. Dále 

má zřízen úvěrový účet u Volksbank ke krytí výstavby vodovodu.  

Z důvodu vysokých hodnot likvidity (viz finanční analýza) navrhuji vloţit volné 

peněţní prostředky na vybraný termínovaný účet nebo na spořící účet.  

Tabulka 19: Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2010 na běžném účtu obce 
Rok  základní běžný účet 

2006 2 044 624,15 

2007 9 345 531,73 

2008 1 346 755,14 

2009 1 861 732,34 

2010 3 192 739,14 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí. 

Z tabulky č. 19 je patrné, ţe největší objem peněţních prostředků měla obec v roce 

2007. Tyto peníze plynuly z prodeje obecního plynu. V ostatních letech se peníze na 

běţném účtu pohybovaly cca od 1 350 000Kč do 3 200 000 Kč. 

 Výhodný úrok nabízí Komerční banka. Jedná se o spořící účet „Profi Spořící účet 

Bonus“. Tento úrok se skládá ze dvou sloţek – ze základní úrokové sazby - 0,5 % p. a. 

se čtvrtletním připisováním úroků a fixní bonusové úrokové sazby 0,5 % p. a., která se 

připisuje za sledované půlroční období a počítá se z nejniţšího zůstatku na účtu za toto 

období.  

Návrhem na zlepšení situace je investování 1 500 000 Kč při úrokové sazbě 1 % na 

období jednoho roku. Zhodnocení je 15 042 Kč před zdaněním. 

Další výhodný úrok nabízí spořící účet GE Money. Od vloţení 40 000 Kč do  

39 999 999 Kč je úrok stanoven na 1,2 % p. a. s měsíčním připisováním úroků. 

Podmínkou je ovšem mít u GE Money zaloţen i běţný účet.  
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 Další moţností, jak by obec mohla zhodnotit vloţené prostředky, je investování do 

fondů. KB nabízí širokou škálu moţností-od konzervativních fondů po velmi 

dynamické fondy. Pro obec bych volila zajištěný fond, fond peněţního trhu, 

v dlouhodobějším horizontu i investici do dluhopisů. Mým návrhem je počáteční 

investice 1 000 000 Kč do portfolia, sloţeného z KB dluhopisový trh a KB vyváţený 

profil a fondu Sporoinvest u České spořitelny.  

Tabulka 20: Investice volných peněžních prostředků  

Investice volných peněžních prostředků(1 000 000 Kč)   

Portfolio riziko horizont poplatky diverzifikace částka 

akt.kurz k 
28.3.2010 
(p.a.) 

zhodnocení 
za 3 roky 

Sporoinvest 1 1 rok 0,3% 50% 500 000 Kč  1,03% 15 450,0 Kč  

KB Dluh.trh 2 2 roky 2,0% 30% 300 000 Kč  3,29% 23 610,0 Kč  
KB 
vyváţený.profil 3 3roky 1,0% 20% 200 000 Kč  1,74% 8 440,0 Kč  

Celkem     
47 500,0 
Kč  

Zdroj: vlastní výpočty, čerpáno z internetových stránek KB a České spořitelny 

Tabulka č. 20 zobrazuje, jak by se zhodnotila počáteční investice 1 mil. Kč za tři 

roky po vloţení peněţních prostředků do vybraných fondů, ceteris paribus. Aktuální 

kurz k 28. 3. 2010 zobrazuje roční úročení vkladu.  

Portfolio je diverzifikováno tak, aby nebyla ohroţena finanční stabilita obce a její 

platební schopnost. Znamená to, ţe největší podíl (částku 500 000 Kč) zastupuje 

Sporoinvest. Jedná se o otevřený podílový fond, vhodný ke krátkému investování        

(6-12měsíců). Fond investuje do instrumentů s kratší dobou platnosti a do dluhopisů, 

v omezené míře i do zahraničních dluhopisů. Výhodou fondu je vysoká likvidita            

a vysoké úročení v závislosti na riziku. 

Poté by byly vybrány fondy Komerční banky. Částku 300 000 Kč by bylo vhodné 

vloţit na KB dluhopisový trh. Tento fond investuje do českých dluhopisů (dluhopisy 

českých podniků, měst). Investiční horizont je 2 roky. Představuje základní kámen 

portfolia. 

KB vyváţený profil je rizikovější fond, investuje do akcií, dluhopisů a hotovosti. Je zde 

tedy dobře rozloţeno riziko. Minimální investiční horizont by měl být alespoň 3 roky.  

  Po investování do vybraných fondů při současné výkonnosti by obec získala za      

3 roky 47 500 Kč. Ve výpočtech jsou zohledněny poplatky. 
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Obec by měla projednat svou finanční situaci s investičním poradcem, který by jí nabídl 

nejvhodnější způsob rozloţení portfolia.  

Při investování stejného obnosu (1 mil. Kč) do tříletého termínového účtu s pevnou 

úrokovou sazbou 2% by obec po odečtení daně (poplatky zde ţádné nejsou) našetřila 

52 026,8 Kč. U tohoto typu investování by ještě ţádné riziko nepodstupovala (na rozdíl 

od fondů). 

Výhodnějším způsobem investování je spíše zhodnocení peněţních prostředků 

vloţením do termínovaných nebo spořících účtů. 

3.3 Výběr dodavatelů energie 

Obec Syrovice má uzavřenu smlouvu s E.ON Energie, a.s. na dodání elektřiny pro 

Ekodvůr Syrovice. Elektřinu pro zbytek obce dodává Bohemia Energy entity s.r.o. 

Smlouva je uzavřena do 9. 2. 2012. Cena za elektrickou energii se skládá ze stálého 

platu, platu za el.energii, distribuci a platu za příkon a daně z elektrické energie. Daň, 

plat za distribuci a příkon jsou pro všechny společnosti stejné. Liší se pouze ve výších 

stálého platu a platu za elektrickou energii.  

Tabulka 21: Stálý plat za elektrickou energii 

Cena za 
2011 

Produkt Power 
Trend EON 

RSP Energy-Tarif 
24 

ELIMON 
(Standart) 

Optimum 
Tranding 

Nano 
energies 

stálý plat 48Kč/měsíc 75Kč/měsíc 39Kč/měsíc  50 Kč/měsíc 
39 
Kč/měsíc 

Zdroj: ceníky jednotlivých firem pro rok 2011 (www stránky) 

 Z tabulky č. 21 je patrné, ţe z vybraných společností jsou nejlevnějším 

dodavatelem společnosti Elimon a Nano energies.  

Tabulka 22: Plat za elektrickou energii 

Cena za 
2011 

Produkt 
Power Trend 
EON 

RSP Energy-
Tarif 24 

ELIMON 
(Standart) 

Optimum 
Tranding Nano energies 

plat za 
el.energii 1651Kč/MWh 1508Kč/MWh 1535 Kč/MWh 1540Kč/MWh 1531 Kč/MWh 

Zdroj: ceníky jednotlivých firem (www stránky) 

Z další tabulky vidíme, ţe za MWh zaplatíme nejméně u RSP Energy. Naopak 

nejvíce obec platí u EON – 1651 Kč/ MWh. Obec Syrovice spotřebuje ročně u Bohemie 

Energy 13,871 MWh a zaplatí celkem 30 889,58 Kč. Společnost E.ON si účtuje za 

spotřebu     113,43 KWh 187277,42 Kč. 
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 Návrhem je změna dodavatele E.ON Energy, a.s. a Bohemia Energy, protoţe je na 

trhu dostatečný počet levnějších dodavatelů. Mezi nejlevnějšího dodavatele, kterého 

jsem našla, patří společnost Nano energies a společnost RSP energy, které nabízejí 

nejvýhodnější podmínky.  

Tabulka 23: Úspora energie v Kč (výměna dodavatele E.ON) 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Tabulka 24: Úspora energie v Kč (výměna dodavatele Bohemia energy) 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Jak je patrné z obou tabulek, došlo by k výrazné úspoře peněţních prostředků. 

Kdyby se obec rozhodla vyměnit dodavatele el. energie za RSP energy, ušetřila by tímto 

asi 28 000 Kč ročně. 

Druhým moţným způsobem, jak ušetřit na odběru elektrické energie, je centrální 

nákup energie. Probíhá to tak, ţe se spojí dohromady dobrovolné svazky obcí nebo více 

obcí a podnikatelských subjektů a zadají veřejnou zakázku na poskytnutí komplexního 

servisu při vyhledávání dodavatele. Veřejnou zakázkou se vybere zadavatel, který 

vypracuje dokumentaci s podmínkami, se kterými do soutěţe mohou vstoupit různí 

dodavatelé. „Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady 

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace“
79

. Po tomto zpracování 

proběhne elektronická aukce a je vybrán nejlevnější dodavatel. Tato moţnost je 

administrativně náročná, ale spojením více subjektů by obec mohla platit za odběr 

elektrické energie menší částky.  

                                                 
79

 Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, § 6. 

  E.ON Nano enerigis RSP energy 

roční platba 187277,42 173661,33 171052,44 

úspora v Kč (plat za 
energii)   13 616,09 Kč 16224,98 

úspora za stálý plat 
(ročně) 576 108 900 

Celková úspora   13 724,09 Kč 17 124,98 

  
Bohemia 
energy Nano energies RSP energy 

roční platba 30 889,58 21236,501 20917,468 

úspora v Kč (plat za 
energii)   9653,079 9972,112 

úspora za stálý plat 
(ročně) 576 108 900 

Celková úspora   9 761,079 10 872,112 
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 Stejný problém má obec také s dodavatelem plynu - Jihomoravská plynárenská. Po 

obdobných výpočtech, jako u el. energie by byla úspora plynu nejvýhodnější u RSP 

energy. Obec by oproti majoritnímu dodavateli plynu ušetřila orientačně za rok  

6 000 Kč. 

3.4 Zlepšení organizačních záležitostí v oblasti personalistiky 

O organizační záleţitosti kaţdé obce by se měl starat její představitel, tedy starosta. 

Tabulka 25: Zaměstnanci OÚ 

Zaměstnanci obce  Pracovní poměr 

všeob.účetní a úředník Hlavní (8 hodin) 

admin.prac. a úředník Hlavní (6 hodin) 

údrţbář obce dohoda o pracovní činnosti 

údrţbář obce Hlavní (8 hodin) 

údrţbář obce Hlavní (8 hodin) 

údrţbář obce Hlavní (8 hodin) 

knihovnice Dohoda o pracovní činnosti 

pracovnice Ekodvoru Dohoda o pracovní činnosti 

uklízečka Hlavní (3 hodiny) 

Zdroj: Účetní obce mě seznámila s personalistikou obce. 

Graf23: Vývoj mzdových nákladů 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí. 

Z grafu č. 23 je zřejmé, ţe mzdové náklady od roku 2007 prudce vzrostly. Maxima 

dosáhly výdaje na platy zaměstnanců v roce 2010 – 845 081 Kč. 
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 V současné době je na obecním úřadě vedeno 9 pracovníků, z nichţ 4 jsou údrţbáři 

obce. Počet údrţbářů je na malou obec dost velký. Na údrţbu obce během roku stačí      

2 pracovníci. Na sezónní práce je výhodnější zaměstnat několik pracovníků na dohodu     

o provedení práce. Zvýšit efektivitu práce těchto zaměstnanců lze zavedením 

motivačních prvků. Moţností je tvořit mzdu fixní částkou a výše odměny by se odvíjela 

od splněných úkolů. Kontrola těchto úkolů je v pravomoci místostarosty Syrovic. 

 Dále je ke zváţení vhodnost současného obsazení pracovního místa „knihovnice“. 

Knihovnu vede starší paní, která neumí ovládat knihovnický program Clavius. Knihy, 

které vybírá, neodpovídají svých ţánrem všem čtenářům, zaměřuje se většinou na jeden 

druh ţánru.  

 Zlepšení personalistiky by bylo moţné upravením pracovních smluv (upravit 

pracovní náplň), přijímáním pracovníků (údrţbáře) na dohody o provedení práce, kteří 

by stálým pracovníkům pomohli v období větší pracovní zátěţe (sněhové kalamity, 

opravy chodníků). Motivací by došlo ke zvýšení produktivity všech pracovníků obce. 

3.5 Úprava nevýhodných smluv o pronájmu majetku  

Obec Syrovice vlastní nemovitost, kterou pronajímá. Prostory jsou rozděleny na 

čtyři části, ve kterých je pošta, sklenářství, kadeřnictví a obchod s potravinami. Celkem 

z tohoto pronájmu obec získává do svého rozpočtu cca 60 000 Kč ročně. Pro obec 

představuje pronájem kanceláří vedlejší výdělečnou činnost.  

Sklenářství  

 Smlouva je uzavřena od ledna 2003 a 1 m² stojí cca 10 Kč/měsíc/1 m². Sklenářství 

má rozlohu 151m². Trţní nájemné podobných prostor v obcích u Brna se pohybuje od 

50 Kč/měsíc/m² aţ po částku 80 Kč/měsíc/m².  

Kadeřnictví  

 Kadeřnictví se rozkládá na 33,87m² a cena je smluvně stanovena od ledna 2000 na 

3 387 Kč ročně. To znamená, ţe za 1m² zaplatí obci 100 Kč ročně. Trţní nájemné se 

opět pohybuje kolem částky 65 Kč/ měsíc/m².  
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Obchod 

 Smlouva byla uzavřena v červnu 2009. Obchod platí 38 250 Kč ročně za plochu 

153 m². V přepočtu tedy 250 Kč/rok/m². U této nájemní smlouvy je problém v tom, ţe 

obchod provedl rekonstrukci, kterou si kompenzuje nájemné na 20 let dopředu, tedy do 

roku 2029. Znamená to, ţe obci neplatí ţádné nájemné, protoţe došlo k technickému 

zhodnocení obecního prostoru.  

Pošta  

 Obec uzavřela s poštou smlouvu v říjnu 2008, kdy je vyuţíván prostor 51,5m²         

a platí se nájemné 291 Kč/rok/m².  

Dohodou zúčastněných stran by byly uzavřeny nové smlouvy a došlo by k úpravě 

výše nájemného. Cena pronájmu nebytových prostor musí být stanovena vyšší, aby byla 

cena únosná i pro podnikatele. Znamená to nalezení vzájemného kompromisu ke 

spokojenosti obou stran, například stanovení ceny podle tabulky č. 24. Cena je volena 

s přihlédnutím k trţnímu nájmu (minimální výše podobných subjektů je 50 Kč/m²)        

a veřejnému zájmu obce na 45 Kč za m²/ měsíc. Tato cena je sice niţší neţ minimální 

trţní hodnota nájmu, ale obec můţe ve smlouvě upravit, ţe v případě oprav zařízení se 

náklady budou hradit společně a nerozdílně. Padesát procent nákladů uhradí obec jako 

vlastník budovy a padesát procent bude předepsáno k úhradě podnikateli. 

Tabulka 26: Pronájmy nebytových prostor 

Pronájmy nebytových prostor (ročně) : 

  smlouvy nyní nové smlouvy rozdíl 

sklenářství 18 000 81 540 63 540 

kadeřnictví 3 387 18 290 14 903 

obchod 0 82 620 82 620 

pošta 14 987 27 810 12 824 

Celkem 36 374 210 260 173 886 

Zdroj: nájemní smlouvy obce, vlastní výpočty 

Z tabulky č. 26 vidíme, ţe by si obec polepšila o 173 886 Kč ročně.  

3.6 Využití dotačních programů pro rok 2011 

Výběr dotačních programů, o které můţe obec poţádat pro rok 2011:  

Dotační program Ministerstva pro místní rozvoj, o který je moţné poţádat do              

21. 2. 2011, obsahuje pět dotačních titulů, z nichţ pro obec jsou moţné tyto tituly:  
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a) Podpora zapojení dětí a mládeţe do komunitního ţivota v obci 

b) Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 

c) Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 

 Nejvíce mě zaujal dotační program“Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji 

venkova“, ze kterého by obec mohla získat aţ 200 000 Kč na jednu akci. Jedná se         

o investiční a neinvestiční dotace na rozvoj venkova a místních tradic. Dotace je 

realizována formou spoluúčasti obce, kdy by obec hradila pouhých 30 % ze skutečně 

vynaloţených výdajů na daný projekt. Existuje zde i moţnost hradit 30 % nákladů 

vlastním materiálem nebo dobrovolnou prací občana obce.  

Mezi další dotace, které by obec mohla čerpat a vyuţít z JHK, patří dotační 

program „Zvláštní účet vodního hospodaření“- podpora staveb protipovodňové 

ochrany. Předmětem dotace jsou investiční záměry ve vodním hospodářství, zejména     

v oblasti ochrany obyvatelstva a jeho majetku před povodněmi. Maximální hranice 

dotace na jednu akci je 10 milionů Kč, obec by v ideálním případě zaplatila pouze 30% 

celkových výdajů. Do uznatelných výdajů, které by dotace pokryla, patří například 

vyhotovení projektu, příprava staveniště, demolice a úprava veřejné komunikace jako 

důsledek výkopových prací. Vybrala jsem tento dotační titul z toho důvodu, ţe obec 

není zabezpečena proti povodním. V obci chybí dostatek kanálů a navíc jsou velmi 

nízké terasy.  

Jihomoravský kraj vypisuje v roce 2011 individuální dotace. Znamená to získání 

finanční podpory na jakýkoliv projekt, zejména pak na projekty, na které nebyly 

vypsány ţádné dotace. Projekt musí být realizován na území JMK a měl by být 

přínosem pro kraj. Výdaje, které by byly hrazeny z rozpočtu kraje, závisí na konkrétním 

případě projektu. Kdyby obec získala finanční podporu od kraje, mohla by zbudovat 

kulturní budovu. Jediným střediskem, kde probíhají kulturní akce, je sokolovna, která 

patří jednotě Tělovýchovné budově Sokola. V naší obci si členové za pronájem této 

budovy účtují 450 Kč za hodinu. Tato taxa je příliš vysoká, brání tak ostatním 

subjektům k provozování kulturních činností (vinařský spolek, plesy pod záštitou obce, 

hasiči). 

Pro rok 2011 existuje celá řada dalších dotačních programů. Aktivním přístupem by 

obec mohla získat některé dotační programy a zlepšit tak svoji vybavenost a přispět 
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k rozvoji obce. V současné finanční situaci obec nemůţe mnoho investovat, neboť je 

zadluţená.  

3.7 Kontrola hospodaření příspěvkových organizací  

Příspěvkovými organizacemi obce jsou základní a mateřská škola. Pro příspěvkové 

organizace je charakteristické, ţe mají svůj rozpočet a hospodaří samostatně. Obec 

přispívá na činnost příspěvkových organizací „neinvestičními transfery“, z nichţ musí 

být pokryty výdaje na běţnou činnost (energie, voda, teplo…). Po ukončení účetního 

období předkládá ředitelka školy/školky výsledky hospodaření obecnímu úřadu. 

Rozpočet musí obsahovat veškeré výnosy a náklady příspěvkové organizace související 

s její hlavní činností. V příjmech obce v poloţce „Odvody příspěvkových organizacích“ 

se nachází odpisy budov příspěvkových organizací, které byly jiţ zahrnuty do rozpočtu 

školy jako náklady. Pak záleţí na rozhodnutí starosty, kolika peněţními prostředky se 

bude obec podílet na rozpočtu školy a školky.  

Tabulka 27: Příspěvky obce ZŠ Syrovice 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Příspěvek 622183,97 826 700 1076000 1026000 900 000 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí. 

V letošním roce se náklady školy odhadují na 885 100 Kč a výnosy na 90 000 Kč. 

Z nákladů je nejvýznamnější poloţka „energie“- tvoří téměř 47% z celkových nákladů 

školy. Hlavním důvodem je zastaralá budova a špatná izolace. Dotace obce by tedy 

měla být 795 100 Kč, coţ je druhá nejniţší částka za posledních pět let.  

Do budoucna (po splacení půjček) by obec mohla investovat do rekonstrukce 

mateřské školy a následně základní školy. V základní škole byly provedeny opravy, 

proto by zde pouze stačila oprava střechy. Mateřská škola je v dezolátním stavu, od 

výstavby MŠ nebyla provedena ţádná rekonstrukce. V mateřské škole je potřeba 

zateplit fasádu, stropy, dále vyměnit podlahy, okna a dveře. Podle podobných projektů 

se náklady na rekonstrukci MŠ pohybují kolem 2,5 milionu Kč. Spotřeba tepla by se 

sníţila aţ o 40%. Obec můţe vyuţít řady dotací na tuto rekonstrukci, například 

Operační program ţivotního prostředí. Podpora z OPŢP je poskytována maximálně do 

výše 90 % celkových výdajů, liší se podle typů projektů. Ţádost na příjem návrhu do 

OPŢP můţe obec podávat do konce měsíce dubna 2011.  
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3.8 Finanční pomoc obci 

 Dalším moţným řešením finančních potíţí obce Syrovice je poţádání občanů         

o finanční pomoc. Doporučila bych zavést speciální účet, kam by občané mohli přispět 

svými prostředky (variabilní symbol by označovat, na co chce občan své peníze poslat). 

Na internetových stránkách obce by existovaly  veškeré informace o tomto projektu. 

V obci působí velké mnoţství podnikatelů, kteří by byli ochotni finančně pomoci. 

Peníze by byly vyuţity na rekonstrukci mateřské školy nebo k jiným                      

veřejně – prospěšným účelům.  

 Občané by mohli pomoct i jiným neţ finančním darem. Obec by uspořádala 

veřejnou akci, například na opravu dětského hřiště, nakoupila by materiál a občerstvení. 

Kaţdý by mohl přijít a zúčastnit se. Občané by obci ušetřili peníze, které by obec 

musela zaplatit firmě na rekonstrukci hřiště.  

 Taková akce by mohla proběhnout i na výsadbu zeleně v obci. Obec Syrovice je 

výhradně tvořena polnostmi a v centru obce se spíše stromy kácí, neţ by se vysazovali 

nové. Vyhlášením veřejné výzvy na pomoc obci by občané pomohli při sázení stromů 

v obci. Nedojde k úspoře mnoha peněz, ale přispěje to k zlepšení ţivota v obci. 

3.9 Úprava závazné vyhlášky – místní poplatky 

Obec Syrovice vyuţívá z místních poplatků poplatek ze psů, poplatek za uţívání 

veřejného prostranství, poplatek za provozovaný výherní hrací automat, ze vstupného  

a poplatek za likvidaci komunálního odpadu. 
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Tabulka 28: Místní poplatky v obci 

Místní poplatky  

Zákonná maximální 

hranice 

Částka vybíraná v 

obci  Rozdíl 

Poplatek ze psů:       

za jednoho psa 1 500 Kč/1 psa 100 Kč/ 1 psa 1 400 Kč 

za každého dalšího psa 2 250 Kč 150 Kč 2 100 Kč 

snížená sazba u důchodců 

200 Kč, za více psů 

300Kč 50 Kč 150 Kč 

Poplatek za užívání 

veřejného prostranství 10 Kč/ 1 m² 10 Kč 0 Kč 

Poplatek za provozovaný 

výherní hrací přístroj 

5 000 kč/1výherní 

přístroj 5 000 Kč 0 Kč 

Poplatek ze vstupného 

20% ze vstup., či 

pauš.částka 10% 10% 

Poplatek za likvidaci 

komunálního odpadu       

1. částka 

250Kč/1os.a 

kalendářní rok 250 Kč 0 

2. částka 

skutečné náklady 

obce/1os. 230 Kč 

nelze 

posoudit 

Zdroj: obecně závazné vyhlášky obce 

Poplatek za psa je v obci Syrovice hodně nízký. Činí pouze 100 Kč za jednoho psa 

a za kaţdého dalšího psa potom 50 Kč. Z tabulky (viz výše) můţe být maximální sazba 

za jednoho psa aţ 1500 Kč, za kaţdého dalšího pak o 50% více, dohromady tedy 2250 

Kč. Ušlý zisk obce za jednoho psa je 1 400 Kč. Zvýšením daného poplatku na částku 

250 Kč za jednoho psa, za dalšího psa potom 100 Kč navíc by obec do svého rozpočtu 

získala 52 500 Kč ročně. 

Tabulka 29: Změna poplatku za psa 
Rok 2010 2011 (po změně) 

Poplatek za psa   

Cena 100 Kč 250 Kč 

Příjem do rozpočtu 21 002 Kč 52 500 Kč 

Zdroj: vlastní výpočty 

Se zvýšením poplatku za psa souvisí i zlepšení kvality sluţeb souvisejících s tímto 

poplatkem. Jde například o zavedení speciálních košů pro majitele psů, kteří je vyuţijí 

při venčení.  

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu, tedy částku stanovenou fixně na 1 rok  
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(250 Kč), bych sníţila na 220 Kč. Je to z důvodu dalších zvýšených poplatků a daně 

z nemovitosti. Obec touto změnou přijde ročně o 38 700 Kč, coţ vzhledem 

k navyšování ostatních poloţek není mnoho.  

V obci není zaveden poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem
 
do 

vybraných míst a částí. Tento poplatek bych doporučila zavést v lokalitě „Staré hory“. 

Tato oblast je místem, kde je chráněná přírodní rezervace Vlhy pestré. Touto oblastí 

vede vedlejší komunikace k místním polnostem směrem k obci Rajhrad. Výše poplatku 

k vjezdu do vybraných míst by činila 10 Kč za den. Stanovením tohoto poplatku 

nedojde k výraznému zvýšení obecního rozpočtu, ale napomůţe to uchovat krajinný ráz 

lokality „Staré hory“. 

3.10 Knihovna obce Syrovice 

Jednou z moţností, jak by obec mohla zvětšit běţné příjmy, je zlepšení kvality 

sluţeb místní knihovny. 

Tabulka 30: Příjmy a výdaje z knihovnické činnosti 

Knihovna 

Průměrné hodnoty za 5 

let 

Příjmy  1 042 Kč 

Výdaje 75 407 Kč 

Dotace na knihovnu pro obec 50 000 Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů -24 365 Kč 

Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí. 

Z tabulky č. 30 vyplývá, ţe příjmy obce jsou v této oblasti vzhledem k výdajům 

zanedbatelné. Důvodem, proč jsou velmi nízké příjmy z knihovnické činnosti, jsou 

velmi nízké poplatky. Poplatek za rok činí 20 Kč a ţádné další poplatky se nevybírají. 

Knihovna vyuţívá knihovnický systém Clavius, který umoţňuje snadnější práci. Do 

tohoto systému knihovnice zaznamenává seznamy knih, čtenářů a můţe provádět také 

registrace a tisky vypůjčených knih. Místní knihovna spolupracuje s knihovnou 

v Kuřimi, která je rozsáhlejší a umoţňuje místní knihovně na určitou dobu knihy 

zapůjčit. Toto je pro obec výhodné, protoţe nemusí finančně dotovat tolik knih. 

Navrhuji zvýšení poplatků v knihovně (viz tabulka č. 29). 
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Tabulka 31: Změna poplatků v knihovně 

Knihovna po změně 2011 

Počet čtenářů 96 

Příjmy celkem 12 480 Kč 

registrační poplatek 60 Kč/rok 

roční poplatek 70 Kč/ rok 

sankce za opožděné vrácení 

knih 2 Kč/ 1 den 

poplatek za poškození knih 

dle závaţnosti stavu 

knihy 

dotace 50 000 Kč 

Výdaje celkem 75 406, 78 kč 

nákup knih 75 406, 78 kč 

Rozdíl příjmů a výdajů -12 927 Kč 

Zdroj: Zdroj: FIN 2 – 12 M: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 

Z tabulky č. 31 je patrné, ţe výdaje převyšují příjmy, nastal nárůst příjmů               

o 11 438 Kč, nejsou zde však započítány sankce za opoţděné vrácení knih a také 

poplatky za poškození knih. Pracovnice knihovny by mohla provést statistický 

průzkum, kterým by zjistili, co čtenáři upřednostňují za ţánrové styly a kteří jsou jejich 

oblíbení autoři.  

 Moţností, jak informovat nově přistěhované občany o existenci knihovny, by byl 

leták vyvěšený na dobře viditelném místně nebo internetových stránkách obce. Tím by 

obecní knihovna získala více čtenářů a také větší příjmy, které by mohly pokrýt výdaje 

na knihovnu.  

3.11 Další návrhy pro zkvalitnění života v obci  

Tyto návrhy nezlepší finanční situaci obce, ale usnadní a zlepší ţivot občanům 

Syrovic. Jsou to spíše budoucí návrhy, ke kterým obec přistoupí v situaci, kdy budou 

splaceny veškeré půjčky, obec bude mít volné peněţní prostředky. 

Jde o tyto návrhy: 

 zlepšení internetových stránek obce – na stránkách obce chybí základní údaje  

o příspěvkových organizacích, (ZŠ, MŠ, knihovna obce), chybí zde také aktuální 

fotografie o rozšíření obce (Chocholáč I., Chocholáč II.). Stránky bych doplnila 

také zobrazením dotací na příslušný rok, o které mohou zaţádat samotní občané 
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nebo i PO (například Podpora začínajících podnikatelů, Podpora a propagace 

vinařství, Podpora včelařství) 

 oprava hřiště, chodníků (které někde vůbec nevedou) a silnic 

 výsadba lesoparku,  

 vyčištění potoka, vyčištění rybníka a konání větších rybářských závodů 

 zlepšení kulturních akcí, popřípadě výstavba haly na konání kulturních akcí 

(plesy, masopust) - vznik kulturní komise 

 výměna odpadkových košů (místo plastových, které se devastují) za kovové 

 cyklostezka,  

 zlepšení kulturního ţivota v obci. 

Tabulka 32: Přehled – finanční přínosy návrhů (v Kč) 

Návrhy na zlepšení hospodaření obce 

Finanční přínos 

pro obec 

Změna daně z nemovitosti  552 298 

Zhodnocení peněţních prostředků, leţících na běţném účtu 52 027 

Výběr dodavatelů 33 997 

Úprava nevýhodných smluv s pokusem o stanovení trţního 

nájmu  173 886 

Úprava závazné vyhlášky – místní poplatky 52 500 

Úprava poplatků v knihovně obce - nárůst příjmů 11 438  

Celkový finanční přínos pro obec 812 681 

Zdroj: vlastní zpracování 

 U dalších návrhů zmíněných v bakalářské práci nelze přesně určit konkrétní finanční 

přínos pro obec.  
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Závěr  

 Cílem předloţené bakalářské práce bylo na základě analýzy rozpočtových příjmů  

a výdajů navrhnout taková opatření, která povedou ke zlepšení hospodaření vybrané 

obce.  

 V praktické části bakalářské práce byly pouţity informace o hospodaření obce 

Syrovice, která se nachází v okrese Brno-venkov. Analýza byla provedena v časové 

řadě 2006-2010.  

 Z výsledků analýzy rozpočtových příjmů a výdajů vyplynulo, ţe obec Syrovice 

není zcela finančně stabilní. Hlavním důvodem bylo zejména budování kanalizačních     

a vodovodních řádů v obci.  

 Orientačně byla provedena modifikovaná finanční analýza. Úkolem analýzy bylo 

odhalit finanční nedostatky v hospodaření obce. V analýze byla pouţita řada ukazatelů, 

ze kterých bych poukázala na míru soběstačnosti a likviditu obce. Míra soběstačnosti 

obce se nevyvíjela zcela pozitivním směrem, coţ úzce souviselo se saldem obecního 

rozpočtu. Z hodnocení ukazatelů likvidity vyplynula skutečnost, ţe docházelo                 

k zadrţování velkého mnoţství peněţních prostředků na bankovním účtu. Přestoţe 

hodnoty ukazatelů vycházely příznivě, bylo nutné přihlédnout i k dluhové sluţbě obce.  

 V návaznosti na výsledky analýz byly vypracovány návrhy na zlepšení finanční 

situace obce Syrovice. Snahou bylo vytvořit návrhy, které by mohlo vyuţít 

zastupitelstvo obce Syrovice. Jedním z návrhů, který by nejvíce posílil rozpočet obce, 

byla změna daňového a místního koeficientu. Pro obec představuje tento návrh 

zákonnou moţnost, jak výrazně zvýšit své příjmy. Zvýšení daňového a místního 

koeficientu by se dotklo občanů i místních podnikatelů. Obec by se snaţila občanům 

kompenzovat zvýšené výdaje například sníţením poplatku za likvidaci komunálního 

odpadu. Tímto opatřením by obec do svého rozpočtu získala cca 553 000 Kč. 

 Dalším navrţeným opatřením by byla úprava výše poplatku za psa. Za zvýšení 

tohoto poplatku by občané získali větší komfort sluţeb na veřejných místech.   

 Obec má také moţnost zlepšit svou situaci výběrem dodavatelů elektrické energie  

a plynu. Jako nejvhodnější dodavatel se jevila společnost RSP Energy. Přijetím tohoto 

návrhu by obec ušetřila téměř 34 000 Kč ročně.  

 V obci Syrovice byly uzavřeny nevýhodné nájemní smlouvy, kterými obec přichází  
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o nemalé finanční prostředky. Návrhem by byla změna těchto smluv formou dohody 

s podnikateli ke spokojenosti obou stran.  

 Z návrhů, které byly v práci prezentovány, zastupitelstvo zatím vyuţilo moţnost 

změnit nájemní smlouvy. Cena pronájmu za kadeřnictví se zvýšila na cca 42 Kč/m². 

Toto nájemné nedosahuje ovšem trţních cen, coţ je kompenzováno spoluúčastí 

nájemníka na opravách, které běţně obstarává pouze pronajímatel. Změny dalších 

smluv jsou v jednání. Cílem obce je přiblíţit se alespoň částečně trţnímu nájmu.  

 Zastupitelstvo bude řešit i problém výběru dodavatelů elektrické energie, plynu       

a svozu komunálního odpadu. Dále se zastupitelstvo chystá projednávat změnu místního 

a daňového koeficientu. 

Pevně věřím, ţe některé z návrhů, uvedených v bakalářské práci, pomohou 

zastupitelstvu obce nalézt řešení finančních potíţí, se kterými se obec v současné době 

potýká. Bakalářskou prací se mohou inspirovat i jiné obce, které řeší podobné problémy 

jako obec Syrovice.  
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E ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ 

F STAVEBNÍ POZEMEK 
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H OBYTNÝ DŮM 
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REKREACI 
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N STAVBA PRO PODNIK. ČINNOST: PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, DOPRAVA, ENERGETIKA, OSTATNÍ 
ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA 
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P OSTATNÍ STAVBA 

R BYT 

S SAMOSTATNÝ NEBYTOVÝ PROSTOR URČENÝ K PODNIKÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA, LESNÍ A 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
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V SAMOSTATNÝ NEBYTOVÝ PROSTOR URČENÝ K VYUŢITÍ JAKO GARÁŢ 

Z OSTATNÍ SAMOSTATNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY 

 

 


