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Motto: „Kdo slouží obci, ten má velice přísného pána.“
(staré bavorské přísloví)

Úvod
Předkládaná práce pojednává především o hospodaření obcí, které jsou základním
článkem územní samosprávy.
Důvodem pro výběr tohoto tématu bylo především to, že v současnosti se otázka
územní samosprávy v České republice dostává do popředí i díky chystaným změnám ve
financování obcí. Dle Provazníkové (2009) o významu financování obcí svědčí fakt, že
rozpočty územních samosprávných celků tvoří nejpočetnější skupinu veřejných
rozpočtů a velkou mírou se podílí na veřejných příjmech a výdajích. Je třeba mít na
paměti, že financování obcí vymezuje důležitý rámec pro jejich fungování.
Práce se nejprve věnuje teoretickému rámci dané problematiky. První kapitola
seznamuje čtenáře se základními pojmy týkající se fungování obcí v rámci veřejného
sektoru. Charakterizuje obec, její působnost, orgány obce a jejich činnost. Druhá
kapitola pojednává o majetku obce, jeho významu pro územní samosprávy, druzích
majetku a hospodaření s ním. Ve třetí kapitole práce řeší problematiku rozpočtu obce,
jejích příjmů a výdajů.
Úvod praktické části je zaměřen na představení a popis vybrané obce. Jako předmět
zkoumání bylo zvoleno město Stříbro, neboť každého, kdo žije na jednom místě více
jak 20 let, by mělo zajímat, zda obec uspokojivě hospodaří s veřejnými prostředky.
V této části práce je následně provedena analýza aktiv a pasiv, analýza příjmů a výdajů
obce v letech 2006 - 2010 a ve stejném časovém intervalu je posouzena míra
zadluženosti pomocí ukazatelů, aby bylo možné nakonec vyhodnotit silné a slabé
stránky města v oblasti hospodaření a poskytování veřejných statků, a následně
navrhnout doporučení do dalších let.
Cílem této bakalářské práce je na základě provedené analýzy zhodnotit finanční
hospodaření města Stříbra, identifikovat pozitivní a negativní kroky města v této
oblasti a navrhnout opatření, která by mohly přispět ke zlepšení situace.
Teoretická část práce je zpracována na základě studia odborné literatury a výběru
podstatných oblastí týkající se rozpočtového hospodaření obcí. V analytické části je
využito rozvah a výsledků hospodaření města Stříbra za sledované období a dalších
7

materiálů poskytnutých vedením města. V práci je aplikována analyticko-syntetická
metoda, která používá výsledky zjištěné analytickou metodou k podání návrhů na
řešení. Tabulky a schémata jsou zpracovávány v textovém editoru Word, grafy jsou
vytvářeny v tabulkovém editoru Excel.
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1

Obec

1.1

Charakteristika obce

Dle Zákona o obcích je obec vymezena jako veřejnoprávní korporace, která má vlastní
majetek, s kterým hospodaří, má vlastní finanční prostředky a sestavuje svůj vlastní
rozpočet.
Je to nejnižší samosprávný útvar v České republice, který je samostatným
ekonomickým subjektem a základní územní jednotkou státu.
Je vymezen třemi základními znaky:


území;



občané. Patří sem občané s trvalým pobytem na území obce, občané, kterým

bylo uděleno čestné občanství obce, právnické osoby a podnikatelé na území obce
nebo s provozovnou na území obce. Do kontaktu s obcí přicházejí i další fyzické
a právnické osoby, např. vlastníci nemovitostí na území obce, kteří však v obci
nežijí, nebo nemají trvalý pobyt, ale přechodně zde pobývají;


samospráva veřejných záležitostí na katastrálním území obce, tzv. působnost

(Peková a kol., 2008).
Pavlásek a Hejduková (2010, s. 142) uvádějí: „Samospráva spočívá v samostatnosti
obce při správě svého majetku a veškeré činnosti, která není činností státní. Umožňuje
realizovat právo občanů podílet se na řízení veřejných záležitostí. Při výkonu
samostatné působnosti může obec dělat jen ta opatření, která může zajistit a provést
vlastními prostředky a silami.“
Je nutné podotknout, že obec může nést označení město, pokud má alespoň
3000 obyvatel a pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády
(Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., § 3).
Obec se jako základní územní samosprávný celek rozkládá na jednom nebo několika
katastrálních územích. Podle těchto katastrálních území se obec člení na části. Každá
obec v České republice je začleněna do správního obvodu okresu a do územního
obvodu vyššího územního samosprávného celku – kraje (Peková a kol., 2008).
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1.2

Druhy obcí

Podle výše zmíněného zákona rozlišujeme následující druhy obcí:


obce, které nejsou městy;



města, která získala statut města před 17. 5. 1954, pokud o to požádají předsedu

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která byla městem při nabytí účinností zákona
o obcích v roce 2001, s počtem obyvatel nad 3000;


městys, tzn. obce, které toto označení byly oprávněny používat před 17. 5. 1954,

pokud o to požádají předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;


statutární města, tj. 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. Území statutárních měst se může členit na městské obvody nebo
městské části s vlastními orgány samosprávy. Toto rozdělení se schvaluje přijetím
obecně závazné vyhlášky. Většina statutárních měst je v současné době sídlem
krajských úřadů.


1.3

Hlavní město Praha, které je členěno na jednotlivé městské části.

Působnost obce

Působnost obcí lze dělit na samostatnou a přenesenou.
1.3.1 Samostatná působnost
V rámci samostatné působnosti vykonává obec vlastní samosprávnou funkci
v záležitostech, o kterých může samostatně rozhodovat. To znamená, že má určité
zákonem upravené pravomoci. Podle zákona o obcích do samostatné působnosti obce
patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou
zákonem svěřeny krajům nebo nejde o výkon přenesené působnosti a záležitosti, které
do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon.
„Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou
působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost“ (Zákon o obcích
č. 128/2000 Sb., § 8).
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Do samostatné působnosti ze zákona o obcích patří


hospodaření obce;



rozpočet a závěrečný účet obce;



peněžní fondy obce;



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

osobách;


organizace, řízení, personální a materiální zabezpečení obecního úřadu;



program rozvoje územního obvodu obce;



vydávání obecně závazných vyhlášek obce;



místní referendum;



obecní policie aj.

Výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí kontroluje ministerstvo vnitra.
1.3.2 Přenesená působnost
Přenesenou působnost vykonávají výkonné orgány obcí a jsou v této činnosti podřízeny
a kontrolovány orgány státní správy a krajským úřadem (v přenesené působnosti).
V rámci výkonu přenesené působnosti se u obcí jedná o tyto činnosti:


vydávání nařízení obce;



rozhodování o místních a účelových komunikacích;



projednávání přestupků;



jsou vodoprávním úřadem a spravují drobné toky;



jsou povodňovým orgánem;



jsou orgánem přírody a ochrany ovzduší atd.

Obcím náleží za plnění úkolů v přenesené působnosti příspěvek ze státního rozpočtu
a správní poplatky a pokuty představují příjmy rozpočtu obce. Výše dotací
poskytovaných obcím na výkon státní správy je zachycena v zákonu o státním rozpočtu
na příslušný kalendářní rok a liší se podle rozsahu přenesené působnosti a počtu
obyvatel obce, které se týká.
11

Provazníková (2009) rozlišuje obce podle rozsahu výkonu státní správy v přenesené
působnosti, a sice obce se základním rozsahem přenesené působnosti, kterou vykonávají
všechny obce, a obce s širším rozsahem přenesené působnosti. V tomto případě se jedná
o obce, které vykonávají státní správu v přenesené působnosti i na území druhých obcí
(tzn. pro obce, které spadají do jejich správního obvodu).
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností rozlišuje dle míry přenesení státní správy tyto kategorie obcí:


obec



obec s matričním úřadem



obec se stavebním úřadem



obec s pověřeným obecním úřadem



obec s rozšířenou působností

Na obce pověřeným obecním úřadem a na obce s rozšířenou působností byla převedena
většina kompetencí zrušených okresních úřadů.
Obce s pověřeným obecním úřadem při výkonu státní správy v přenesené působnosti
např. zajišťují volby do Parlamentu České republiky, do zastupitelstev krajů do
zastupitelstev obcí a do Evropského parlamentu.
U obcí s rozšířenou působností se v přenesené působnosti jedná např. o:


evidenci obyvatel;



vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů;



vydávání řidičských průkazů;



živnostenský úřad;



vykonávání státní správy lesů aj.

1.4

Orgány obce

Obec je spravována svými orgány. Tyto orgány lze dle Markové (2008) členit na
volené, výkonné a poradní a kontrolní orgány. Kromě toho se rozlišuje, zda příslušný
orgán plní funkci v samostatné či přenesené působnosti.
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1.4.1 Zastupitelstvo obce
Orgánem, který samostatně spravuje obec, je zastupitelstvo. Je to kolektivní volený
orgán, ve městě jeho funkci provozuje zastupitelstvo města, v městské části města
zastupitelstvo městské části, v Praze zastupitelstvo hlavního města Prahy.
Hlavní rozhodovací pravomoci má zastupitelstvo obce v samostatné působnosti.
Rozhoduje ve všech samosprávných záležitostech kromě těch, které patří do
rozhodovací pravomoci zastupitelstva kraje jako vyššího územního samosprávního
celku. Členy zastupitelstva obce jsou zvolení zástupci jednotlivých politických stran či
nezávislí členové. Voleni jsou v komunálních volbách na dobu 4letého volebního
období (Peková a kol., 2008).
Počet členů zastupitelstva obce je stanoven zákonem o obcích a je závislý na počtu
obyvatel a velikosti územního obvodu obce (viz tabulka č. 1)
Tabulka č. 1: Závislost počtu členů zastupitelstva obce na počtu obyvatel
Počet obyvatel

Počet členů
zastupitelstva

do 500

5 – 15

501 – 3000

7 – 15

3001 – 10 000

11 – 25

10 001 – 50 000

15 – 35

50 001 – 150 000

25 – 45

nad 150 000

35 – 55

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
Zastupitelstvo volí ze svých členů starostu, který zastupuje obec navenek,
a místostarostu (popř. místostarosty), který zastupuje starostu po dobu jeho
nepřítomnosti.
Jednání zastupitelstva jsou ze zákona veřejná a řídí se schváleným jednacím řádem.
Podle zákona o obcích se schází minimálně 4x ročně.
„Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce“
(Zákon o obcích č. 128/2000, Sb., §84 odst. 1). Zastupitelstvu obce je dle tohoto zákona
vyhrazeno rozhodovat a schvalovat zejména:
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program rozvoje územního obvodu obce, rozpočet obce a závěrečný účet



výši osobních a věcných nákladů obecního úřadu



výši odměn starosty a členů zastupitelstva podle přílohy k zákonu o státním

rozpočtu


přijetí nebo převzetí dluhu



poskytnutí půjčky



udělení čestného občanství a cen obce



založení obchodních společností, u nichž bude obec zakladatelem nebo

spoluzakladatelem aj.
Zastupitelstvo má též pravomoc rozhodovat i o majetkových záležitostech jako je např.
nabytí a převod nemovitostí, o převodu bytů a nebytových prostor v majetku obce,
o bezúplatném převodu movitých věcí a peněz, o zastavení nemovitých věcí a zřízení
věcného břemene, o zastavení movitých věcí nebo práv, o zřízení práva hospodaření
s majetkem atd.
V přenesené působnosti schvaluje územně plánovací dokumentaci.
Dle Pekové a kol. (2008) má zastupitelstvo obce poměrně velké pravomoci, ale
i odpovědnost, protože rozhoduje o veřejných záležitostech a o hospodaření
s rozpočtovými prostředky.
1.4.2 Rada obce
Rada obce je výkonným orgánem obce a je tvořená starostou a členy zvolenými z řad
zastupitelů.
„V samostatné působnosti podléhá zastupitelstvu obce, v rámci přenesené působnosti
obce rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon. Počet členů rady obce je lichý, v současné
době nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva, přičemž počet může být
11 – 15 členů. Rada obce se nevolí tehdy, má-li zastupitelstvo obce méně než 15 členů“
(Peková a kol., 2008, s. 128). V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc
starosta, nestanoví-li zákon o obcích jinak.
Radu obce tvoří starosta, místostarostové a další členové, ve velkých městech potom
primátor, náměstci primátora a ostatní členové. Jednání rady obce jsou neveřejná. Rada
14

obce vydává nařízení obce v rámci přenesené působnosti na základě zákonného
zmocnění.
1.4.3 Obecní úřad
Obecní úřad, který je výkonným orgánem, řídí tajemník, je-li tato funkce zřízena. Dále
ho tvoří starosta, který stojí v jeho čele, místostarosta (místostarostové) a zaměstnanci
obce zařazení do obecního úřadu. Je pověřen úkoly v oblasti samostatné působnosti,
které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada, v přenesené působnosti vykonává státní
správu (Marková, 2008).
Dle Pekové a kol. (2008) se funkce tajemníka obligatorně zřizuje u pověřených
obecních úřadů a obcí s rozšířenou působností. Tajemník řídí celý administrativní aparát
obce. Zajišťuje úkoly v přenesené působnosti, řídí a kontroluje pracovníky obecního
úřadu, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obecního úřadu, stanovuje
jejich platy podle mzdových předpisů.
Funkci obecního úřadu plní ve městech městský úřad, ve statutárních městech
magistrát, úřady městských obvodů a městských částí. Počet odborů a náplň jejich
činnosti se odvíjí od velikosti obce, rozsahu samostatné působnosti a rozsahu přenesené
působnosti při zabezpečování veřejných statků.
V obcích a ve městech se zřizují odbor finanční, ve většině měst odbor územního
plánování a rozvoje, odbor organizace a řízení, odbor místního podnikání, odbor
školství a vzdělávání, odbor kultury a sportu, odbor péče o zdraví, zdravotní a odbor
sociální, odbor majetkový a bytového hospodářství, odbor životního prostředí, odbor
personální, odbor vnitřních věcí, včetně matriky, odbor kontrolní, případně ve větších
městech odbor dopravy, odbor pro styk s veřejností apod. Velká města mívají i odbor
vnějších vztahů. Názvy odborů nejsou závazně předepsány.
1.4.4 Starosta a jeho zástupci – místostarostové
Představitelem obce je starosta, který zastupuje obec navenek. Volí ho zastupitelstvo
obce, kterému je ze své činnosti odpovědný. Považujeme ho za statutární orgán
a v případě, že není v obci zřízena funkce tajemníka, plní jeho funkce starosta. Starosta
připravuje, svolává a řídí schůze zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje její
usnesení společně s dalším pověřeným členem rady. Odpovídá za objednání a provedení
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auditu hospodaření obce a v neposlední řadě jmenuje a odvolává tajemníka obecního
úřadu (Peková a kol., 2008).
Starostu při jeho nepřítomnosti zastupuje místostarosta (ve statutárních městech
náměstek primátora).
1.4.5 Výbory
Zastupitelstvo obce zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Předsedou
každého výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Počet výborů závisí na rozhodnutí
obce, povinně však musí zřizovat výbor finanční a kontrolní. Dle Pavláska a Hejdukové
(2010) finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančních
prostředků obce a plní další úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce. Kontrolní
výbor kontroluje činnost výkonných orgánů, zejména obecního úřadu. Tyto výbory
musí mít nejméně tři členy, nemohou jimi být starosta, místostarostové, tajemník ani
jiní členové, kteří se zabývají hospodařením obce. Výbory předkládají své návrhy
a stanoviska zastupitelstvu obce. Pokud v územním obvodu obce žije podle posledního
sčítání lidu alespoň 10 % občanů, kteří se hlásí k jiné než české národnosti, zřizuje obec
i výbor pro národnostní menšiny.
1.4.6 Komise
Peková a kol. (2008) uvádějí, že komise jsou iniciativní a poradní orgány rady obce.
V rámci samostatné působnosti obce mohou předkládat návrhy a náměty. Výkonnými
orgány v přenesené působnosti se stanou v případě, že jim starosta svěří výkon státní
správy v určité oblasti. V tomto případě jsou podřízeny a odpovědny starostovi
a předseda komise musí mít zvláštní odbornou způsobilost. Za poradní orgán je možné
považovat i veřejné schůze občanů, které umožňují zjistit zpětnou vazbu občanů
a využít je při zlepšování úrovně řízení a hospodaření obce. Zároveň umožňují
zkvalitnit občanskou kontrolu.
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2

Majetek obce

2.1

Význam majetku pro územní samosprávy

Vlastnictví majetku a možnost s ním disponovat je důležitým ekonomickým
předpokladem existence územní samosprávy. Dle Provazníkové (2009) má velikost
majetku, jeho struktura a kvalita, stejně jako způsob hospodaření s majetkem významné
dopady do rozpočtů obcí a krajů. O způsobu využívání rozhodují orgány obcí, které jsou
také za toto hospodaření odpovědni občanům, kteří je jako své zástupce tímto úkolem
pověřili v okamžiku, kdy je do orgánů samosprávy zvolili.
Pokud mají obce (i kraje) plnit své základní funkce, musí mít nejen demokraticky
zvolené orgány, ale i odpovídající majetkovou základnu.
Vlastnictví majetku má své právní, ekonomické, společenské a další dimenze:


Majetek je rysem a současně neodmyslitelnou podmínkou samosprávy.



Prostřednictvím

majetku

může

územní

samosprávný

celek

ovlivňovat

ekonomický a sociální rozvoj daného území a společenství. Z toho vyplývá, že je
předpokladem existence a rozvoje podnikatelské činnosti obcí a krajů.


Majetek je předpokladem rozvoje veřejného sektoru, neboť územní samospráva

usiluje o realizaci veřejného zájmu.


Majetek a hospodaření s ním je zdrojem vlastních příjmů územní samosprávy

a je důležitým předpokladem možnosti získání úvěru (ručení majetkem).
Územní samosprávy v rámci zákony vymezenými pravomocemi hospodaří se svým
majetkem samostatně, bez zasahování státu nebo jiných článků veřejné správy. Mohou
vstupovat do smluvních vztahů, mohou majetek nakupovat, prodávat či pronajímat.

2.2

Druhy majetku

Majetek může mít formu:


nemovitosti – např. půda, lesy, budovy



movité věci – např. stroje a zařízení



nehmotného majetku – např. práva duševního vlastnictví, ochranné známky



majetková práva – např. pohledávky
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finanční investice – např. cenné papíry, peníze

Podle základních funkcí, které musí obec zabezpečit, rozlišuje Provazníková (2009)
majetek, který slouží:


veřejně prospěšným účelům;



pro municipální podnikání;



pro výkon samosprávy – např. budova a zařízení samotného obecního úřadu.

2.3

Hospodaření s majetkem obce

2.3.1 Faktory ovlivňující způsob hospodaření s majetkem
Existuje řada faktorů, které mají vliv na to, jakým způsobem hospodařit s majetkem
a jak ho využívat. Provazníková (2009) uvádí následující:


jaká je strategie obce vůči jednotlivým pozemkům – např. se obec snaží

zachovat své historické jádro, typickým příkladem je město Třebíč se svou
židovskou čtvrtí zapsanou do sítě UNESCO,


zda a jak reagovat na tržní poptávku – např. zda pozemky prodat na výstavbu

komerčních objektů nebo výstavbu komerčních budov,


jaká je situace na trhu s nemovitostmi – zda je nutná pomoc veřejného sektoru,



a jaké jsou podnikatelské schopnosti, postoje úředníků, veřejnosti atd.

Větší rozsah a vyšší kvalita veřejných služeb v obci působí na větší atraktivnost obce,
příliv obyvatelstva, větší rozsah soukromého podnikání, růst kupní síly obyvatelstva,
zhodnocení jak soukromého, tak obecního majetku, zejména půdy a domů.
2.3.2 Povinnosti a práva obce při hospodaření s majetkem
Podle zákona o obcích mají obce povinnost pečovat o majetek, jeho zachování a rozvoj.
Majetek musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Obec
je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na
náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení
Dle Provazníkové (2009) obce musí vést evidenci svého majetku. K tomu slouží
inventarizace majetku a tzv. pasportizace. 1

1

Pasportizace je technická kontrola stavu.
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Inventarizace zahrnuje přípravnou fázi (např. kdo bude inventarizaci provádět),
porovnání skutečného stavu majetku s účetním stavem, zjištění inventarizačních rozdílů,
jejich příčin a přijetí opatření k nápravě. Inventarizace může být řádná (ke dni účetní
závěrky) nebo mimořádná. U hmotného a některých druhů nehmotného majetku se
provádí fyzická inventarizace, u pohledávek a finančního majetku se zjišťuje
dokladovou inventarizací.
Obec může naložit s majetkem jen způsoby a za podmínek stanovených právními
předpisy. Dále může uplatnit svá vlastnická práva k majetku tím, že může majetek:


pronajímat, prodávat, darovat nebo zapůjčit - pronájem představuje stabilní

příjmy do rozpočtu obce, naproti tomu prodej může do rozpočtu zajistit sice značný,
ale jednorázový příjem,


vkládat majetek do zakládaných právnických osob (obchodních společností,

obecně prospěšných společností),


svěřovat majetek svým zřizovaným příspěvkovým organizacím na základě

zřizovací listiny, ve které se vymezí rozsah majetku a majetkové a finanční vztahy
mezi zřizovatelem a organizací,


vkládat majetek do dobrovolných svazků obcí,



ručit majetkem, zejména nemovitým, např. za úvěr, přičemž ručení majetkem je

omezeno (nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob, které nebyly zřízeny
obcí, krajem či státem),


pojišťovat majetek (důležitost pojištění se projevila v případě povodní),



získávat majetek bezúplatným převodem, tj. specifickou právní cestou např. po

roce 1989 – akcie společností působících v oblasti energetiky, teplárenství,
vodárenství a kanalizací zabezpečující vliv municipální sféry na daná odvětví,


zdědit majetek nebo ho získat darováním podobně jako u soukromých osob,



vytvářet majetek výstavbou a vlastní činností a nakupovat jej.

Nakládání s majetkem je v kompetenci zastupitelstva obce. Hospodaření s majetkem by
mělo vycházet z dlouhodobých strategií a priorit obce, které jsou vyjádřeny v programu
rozvoje obce, v územním plánu, regulačním plánu, cenové mapě, rozpočtovém výhledu
apod.
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Většina obcí v České republice hospodaří s majetkem uvážlivě, dává přednost
pronájmům před prodejem a tím zvětšuje majetkovou základnu. Výjimkou byl prodej
akcií výše zmíněných společností, kterých se obce hromadně zbavovaly v polovině
90. let, neboť byly pod tlakem nedostatku finančních prostředků potřebných na
výstavbu a modernizaci komunální infrastruktury (vodovody, kanalizace apod.). Kromě
toho obce v této době předčasně prodávaly majetek, který získaly ve velmi špatném
stavu a zpočátku jim spíše zatěžoval obecní rozpočty např. navrácený obecní bytový
fond.
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3

Rozpočet obce

3.1

Charakteristika rozpočtu obce

Rozpočet je spolu s majetkem nejdůležitějším pilířem, na kterém stojí hospodaření
obce. Je označován jako decentralizovaný peněžní fond, do kterého se soustřeďují
příjmy, které obec získá přerozdělením v rozpočtové soustavě nebo vlastní činností.
Rozpočet obce má respektovat rozdílné preference obyvatelstva, avšak zájem obyvatel
o věci veřejné není velký, a tak se i preference většiny může lišit od skutečnosti.
„Územní rozpočet je vytvářen, rozdělován a používán, stejně jako ostatní veřejné
rozpočty

v rozpočtové

soustavě,

s využitím

nenávratného,

neekvivalentního

a nedobrovolného (především u daní) způsobu financování, který je typický pro
všechny veřejné rozpočty“ (Provazníková, 2009, s. 57).

3.2

Rozpočtový výhled

Z rozpočtového výhledu se vychází při zpracování ročního rozpočtu.
(Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 3, odst. 2)
uvádí: „Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,
zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady
na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku.“
Pavlásek a Hejduková (2010) uvádějí, že je rozpočtový výhled pomocným nástrojem,
který slouží pro střednědobé finanční plánování na období dvou až pěti let po období, na
které se sestavuje roční rozpočet.

3.3

Rozpočtový proces

Dále Pavlásek a Hejduková (2010) poukazují na to, že pro správně sestavený návrh
rozpočtu obce je nezbytné odhadnout budoucí úroveň příjmů a vycházet z reálného
budoucího vývoje ekonomiky. Rozpočet se zpracovává, projednává a schvaluje v třídění
podle platné rozpočtové skladby. Rozpočet obce je projednáván a schvalován volenými
orgány, tj. obecním zastupitelstvem, které dohlíží na kontrolu plnění rozpočtu
a v případě odchylek od schváleného rozpočtu přijímá opatření k nápravě. Po skončení
rozpočtového období jsou údaje o skutečném plnění rozpočtu zpracovávány do
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závěrečného účtu, který je také projednáván a schvalován zastupitelstvem obce.
Obrázek č. 1 znázorňuje fáze rozpočtového procesu ve schematickém vyjádření.
Obrázek č. 1: Fáze rozpočtového procesu

Zdroj: vlastní zpracování 2011 dle Provazníkové (2009)

3.4

Funkce rozpočtu obce

Na rozpočet je dle Provazníkové (2009) možné pohlížet z různých pohledů:
ROZPOČET JAKO BILANCE
Z tohoto hlediska rozpočet bilancuje příjmy a výdaje za rozpočtové období, které je
shodné s rozpočtovým obdobím celé soustavy veřejných rozpočtů v dané zemi. V ČR je
rozpočtový rok shodný s rokem kalendářním.
Podle Provazníkové (2009) pak můžeme hospodaření charakterizovat vztahem:
F1 + P – V = F2
kde : F 1

stav peněžních prostředků v rozpočtu na počátku rozpočtového období

P

příjmy

V

výdaje

F2

stav peněžních prostředků v rozpočtu na konci rozpočtového období

Je-li F 2 větší než F 1 , vytváří se finanční rezerva pro hospodaření v dalším roce. Je-li F 1
větší než F 2 , je nutné použít rezerv z minulých období nebo jiných zdrojů na vyrovnání
rozpočtové bilance.
Problém může nastat tehdy, kdy obec získává řadu příjmů, jako jsou sdílené daňové
příjmy nebo dotace, na svůj účet až na začátku dalšího rozpočtového období a pokud
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nemá vytvořenou finanční rezervu, musí k financování svých potřeb využít např.
překlenovací úvěr.
ROZPOČET JAKO FINANČNÍ PLÁN
Z tohoto hlediska by měl rozpočet zajistit solventnost obce a to tak, že připouští pouze
ty výdaje obce, které jsou kryty:


příjmy, které lze reálně očekávat;



existujícími rezervami;



popřípadě půjčkami, které lze získat a splatit.

Protože obce nejsou finančně soběstačné, je nutné o příjmech uvažovat jako
o rozpočtovém omezení. Na druhou stranu je část výdajů obce předem daná, často mají
mandatorní charakter a lze tedy odhadovat výdajové potřeby předem.
ROZPOČET JAKO NÁSTROJ PROSAZOVÁNÍ CÍLŮ MUNICIPÁLNÍ POLITIKY
V rámci této funkce rozpočet obce:


stanovuje priority v rámci lokální veřejných statků a služeb, které obec

poskytuje;


alokuje zdroje mezi různé činnosti obce;



rozhoduje o úrovni zdanění a výši poplatků v rámci existujících zákonných

norem;


poskytuje úplné informace o finanční situaci a o plánech obce, které slouží jako

základ pro měření efektivnosti operací obce.
Z výše uvedených funkcí vyplývají tři základní roviny rozpočtu:


rozhodovací – vyplývá z rozhodování o tom, čeho chce územní celek

dosáhnout. Provádí výběr umístění zdrojů mezi jednotlivé výdaje, tj. na různé druhy
služeb, na investice apod.;


řídící – jde o alokaci zdrojů mezi jednotlivé organizační jednotky obce;



kontrolní – legalizace toho, kolik finančních prostředků obec získá a vydá,

a dále při stanovení toho, kdo může peníze vydávat, v jaké výši a na jaký účel.

23

3.5

Struktura rozpočtu obce

Ve většině zemí je obvyklé sestavovat rozpočet ve dvojím průřezu, a to běžný
a kapitálový rozpočet.
Běžný rozpočet je bilancí běžných příjmů a běžných výdajů, z nichž se většina
každoročně opakuje. Tabulka č. 2 obsahuje přehled hlavních kategorií běžných příjmů
a výdajů.
Tabulka č. 2: Schéma běžného rozpočtu
Příjmy

Výdaje

 daňové:
- svěřené daně (daň z nemovitostí)
- sdílené daně (část DPFO a DPPO, část

- všeobecné veřejné služby (veřejná správa

DPH)

apod.)

- místní poplatky

- veřejný pořádek (policie, hasiči apod.)

- správní poplatky

- vzdělání

 nedaňové:
- uživatelské poplatky za služby

- péče o zdraví (veřejné zdravotnictví atd.)

- příjmy z pronájmu majetku

- bydlení

- příjmy od vlastních neziskových

- komunální služby

organizací
- zisk z podnikání

- na podnikání

- ostatní

- ostatní běžné výdaje (nahodilé, placené

 přijaté transfery:

pokuty apod.)

- běžné dotace ze státního rozpočtu

- placené úroky

- běžné dotace ze státních fondů

- běžné dotace jiným rozpočtům

- od územních rozpočtů
- ostatní běžné příjmy (nahodilé, přijaté
dary, sankce apod.)

Zdroj: vlastní zpracování 2011 dle Pekové a kol. (2008) a Provazníkové (2009)
Běžný rozpočet může být sestaven jako vyrovnaný v případě, že se příjmy rovnaly
výdajům, nebo jako deficitní, kdy jsou běžné příjmy menší než běžné výdaje. V prvním
případě je obec schopna svými běžnými příjmy krýt pouze běžné výdaje. Druhá
možnost znamená, že obec není schopna svými provozními příjmy financovat provozní
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výdaje. V obou zmíněných případech už obec nedokáže pokrýt svou dluhovou službu.
Znamená to, že dluhová služba je hrazena z kapitálového rozpočtu, tzn. prodejem
majetku, úvěrem, či emisí komunálních dluhopisů. V delším časovém období by tento
trend signalizoval ohrožení hospodaření obce. Pouze přebytkový rozpočet vede
k dobrému hospodaření.
Příjmy, které se vztahují na financování investičních potřeb, jež přesahují období
jednoho roku, se zachycují v kapitálovém rozpočtu. Tyto příjmy a výdaje jsou zpravidla
jednorázové a neopakovatelné. Kapitálový rozpočet by měl sloužit ke kumulaci zdrojů
na získávání dlouhodobých aktiv, neboť výdaje na investiční projekty jsou poměrně
velké. Tabulka č. 3 zachycuje příjmovou a výdajovou stranu kapitálového rozpočtu.
Tabulka č. 3: Schéma kapitálového rozpočtu
Příjmy

Výdaje

- z prodeje majetku

- na investice

- kapitálové přijaté dotace z rozpočtové

- kapitálové dotace jiným rozpočtům

soustavy

- na nákup obligací, akcií

- příjmy z půjček apod.

- poskytované střednědobé a dlouhodobé

- příjmy z emise vlastních obligací

půjčky

- přebytek běžného rozpočtu

- splátky dříve přijatých půjček

- dary na investice apod.

- krytí deficitu běžného rozpočtu

Zdroj: vlastní zpracování 2011 dle Provazníkové (2009)
Při rozdělování výdajů mezi běžný a kapitálový rozpočet existují určité nejasnosti, tzv.
šedé oblasti. Stroje a zařízení se střednědobou životností lze zařadit do obou rozpočtů.
Pokud jsou součástí běžných operací a po ukončení jejich životnosti je nahradíme
novými, pak je řadíme do běžného rozpočtu. Dalším příkladem je dluhová služba.
Úroky z dluhu patří vždy do běžného rozpočtu, splátky jistiny dluhu však můžeme
evidovat v obou rozpočtech (Provazníková, 2009).

3.6

Příjmy rozpočtu obce

Podle Zákona č. 250/2000 Sb., § 7 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tvoří
příjmy rozpočtu obce zejména:
„a) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,
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b) příjmy z výsledků vlastní činnosti,
c) příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle tohoto nebo
jiného zákona příjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila,
d) příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je obec
pověřena podle zvláštních zákonů, zejména ze správních poplatků z této činnosti,
příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci obce podle tohoto zákona
nebo zvláštních zákonů, pokud není dále stanoveno jinak,
e) výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona,
f) výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona,
g) dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů,
h) dotace z rozpočtu kraje,
i) prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi
ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle zvláštních
zákonů příjmem obce,
j) přijaté peněžité dary a příspěvky,
k) jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce.“
Kromě těchto příjmů může obec k úhradě svých potřeb použít také návratné zdroje,
prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu a výnosy z místních poplatků.
Příjmy územních rozpočtů závazně člení rozpočtová skladba. Níže uvedené schéma
(viz obrázek č. 2) znázorňuje příklad členění příjmů rozpočtu obce.
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Obrázek č. 2: Příjmy rozpočtu obce

Zdroj: vlastní zpracování 2011 dle Pekové (2004)
3.6.1 Daňové příjmy
V rozpočtu obce tvoří daňové příjmy významný podíl v příjmech jejího rozpočtu.
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní § 4 odst. 1 uvádí:
„ Daňové příjmy rozpočtů obcí tvoří:
a) výnos daně z nemovitostí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost
nachází,
b) podíl na 19,93 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
c) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako
plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,
d) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů
fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených
pod písmenem c),
e) podíl na 21,4 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů
fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d).
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f) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob,
s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písm. a),
g) 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce
bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo
dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště
k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje,
s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby a s výjimkou daně (záloh na
daň) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků srážených a odváděných plátcem
daně. Bydlištěm se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické
osoby,
h) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec,
s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
i) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem
daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle
zvláštní sazby.“
Výpočet procenta, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy
a Brna podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní stanoví § 4, odst.
2 zákona. Výpočet procenta, kterým se hlavní město Praha, Plzeň, Ostrava a Brno
podílejí na % části celostátního hrubého výnosu daní, stanoví § 4, odst. 5 zákona.“
MÍSTNÍ POPLATKY
Dále do daňových příjmů obcí patří místní poplatky. Soustavu místních poplatků
upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto poplatky si spravují a vybírají obecní úřady samy. Místní poplatky však
nepředstavují velký příjem rozpočtu obcí. Mezi místní poplatky patří v současné době:


poplatek ze psů;



poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt;



poplatek z ubytovací kapacity;



poplatek za užívání veřejného prostranství;
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poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí

měst;


poplatek ze vstupného;



poplatek z provozu výherních hracích přístrojů;



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

a odstraňování komunálních odpadů;


poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu

vodovodu nebo kanalizace (Zákon č. 565/1990 Sb., § 1).
Místní poplatky mají v současné době fakultativní charakter.

Zastupitelstvo obce

rozhoduje o tom, zda a jaké místní poplatky bude obec vybírat. Obce mají omezenou
pravomoc při stanovení konkrétní sazby poplatku, neboť v zákoně o místních poplatcích
jsou určeny maximální možné sazby nebo jejich rozpětí.
SPRÁVNÍ POPLATKY
Jedná se o poplatky za správní úkony, které územní samospráva vykonává v rámci
přenesené působnosti. Může jít například o výpisy z matrik, vystavení dokladů, ověření
pravosti dokladů, pravosti podpisů, pravosti razítek apod. Správní poplatky včetně jejich
výše upravuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů. Zpravidla se správní poplatky platí hotově, kolkovými známkami nebo
bezhotovostním převodem z účtu poplatníka (Peková, 2004).
3.6.2 Nedaňové příjmy
Mezi nedaňové příjmy Peková a kol. (2008) řadí především:


příjmy od vlastních neziskových organizací



příjmy z vlastního podnikání – zisk municipálních podniků, podíl na zisku

podniků s majetkovým vkladem obce


příjmy z pronájmu nebo z prodeje majetku



příjmy z obchodování s cennými papíry

29

PŘÍJMY Z MIMOROZPOČTOVÝCH FONDŮ
Dle Pekové (2004) může obec do svého rozpočtu převést i příjmy ze svých účelových
peněžních fondů. Záleží na tom, zda obec takové fondy zřídila a zda jsou v nich
finanční prostředky. Tyto prostředky může potom obec použít v případě hrozícího
schodku hospodaření nebo v případě zabezpečování neplánovaných potřeb.
UŽIVATELSKÉ POPLATKY
Uživatelské poplatky jsou založeny na prospěchu a užitku ze spotřeby statku. Obce
využívají tyto poplatky za smíšené veřejné statky, které zabezpečují pro občany.
Předpokladem užití poplatků je možnost měření spotřeby uživatelem veřejného statku
a možnost vyloučit spotřebitele ze spotřeby daného statku. Jedná se o vodné, stočné,
poplatky za odvoz komunálního odpadu, pokud není volen místní poplatek jako typ
místní daně, poplatky za sportovní, kulturní (divadla, knihovny atd.) a rekreační služby
(užívání bazénů, saun), za využívání hromadné dopravy, za využívání skládek, za
hřbitovní služby apod.
Uživatelské poplatky nemusí být vždy příjmem obce. Subjekty mohou uživatelský
poplatek platit i přímo provozovateli služby, kterým může být neziskový podnik zřízený
obcí nebo soukromá firma zajišťující danou službu na základě smluvního vztahu
(Provazníková, 2009).
Dále do nedaňových příjmů můžeme zahrnout příjmy ze sdružování finančních
prostředků, dary, výnosy ze sbírek, pokuty apod., které však zpravidla nejsou objemově
významné.
3.6.3 Dotace
Jelikož jsou obce finančně nesoběstačné a navíc vykonávají úkoly v rámci přenesené
působnosti, musí na jejich financování dostat finanční prostředky ze státního rozpočtu.
Kromě dotací ze státního rozpočtu mohou obce získávat dotace ze státních fondů
(nejčastěji ze Státního fondu životního prostředí) nebo strukturálních fondů podle
podmínek EU (Peková a kol., 2008).
3.6.4 Návratné příjmy
Jedná se o příjmy, které bude obec muset vrátit svým věřitelům. Do návratných příjmů
zahrnuje Provazníková (2009) tyto zdroje:
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úvěry, které dále členíme na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé



emise komunálních obligací nebo akcií



návratné půjčky a finanční výpomoci

Všechny tyto návratné prostředky jsou spojeny s úrokovým zatížením. Obce proto
sledují dobu splatnosti úvěru, podmínky splácení dluhové služby a úrokovou sazbu.
Obce často využívají krátkodobého překlenovacího úvěru, neboť se během roku mohou
dostat do obtížné finanční situace způsobené časovým nesouladem mezi skutečným
plněním příjmů a potřebou financovat běžné výdaje. Neměly by si však půjčovat na
krytí deficitu běžného rozpočtu.
Střednědobý a dlouhodobý úvěr slouží k financování investic. Při zvažování využití
těchto úvěrů musí žadatel provést analýzu svého minulého rozpočtového hospodaření
a střednědobou až dlouhodobou prognózu budoucího hospodaření.

3.7

Výdaje rozpočtu obce

V důsledku decentralizace veřejné správy a posilování své role se obce významně
podílejí na zabezpečování a financování stále většího spektra veřejných statků, na které
vynakládají finanční prostředky (Peková, 2004).
Podle Zákona č. 250/2000 Sb., § 9, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se
z rozpočtu obce hradí zejména:
„a) závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony,
b) výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené
s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj,
c) výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem,
d) závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření
a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupila,
e) závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo s dalšími subjekty, včetně
příspěvků na společnou činnost,
f) úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů,
g) výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležejících jejich
vlastníkům,
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h) výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu
soukromého podnikání prospěšného pro obec,
i) jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na sociální
nebo jiné humanitární účely.“
Vedle těchto výdajů hradí obec ze svého rozpočtu i splátky přijatých půjček, úvěrů
a návratných výpomocí a splátky jistiny vlastních dluhopisů jejich vlastníkům.
Lze se setkat s několika hledisky třídění výdajů územních samospráv, Provazníková
(2009) uvádí:


podle ekonomického hlediska: běžné a kapitálové.



podle rozpočtové skladby: druhové členění, které je závazné a funkční.



podle infrastruktury: ekonomické a sociální.



podle funkcí veřejných financí: alokační, redistribuční a stabilizační.



podle rozpočtového plánování: plánované a neplánované.

Členění výdajů stejně jako příjmů územních rozpočtů závazně upravuje rozpočtová
skladba. Obrázek č. 3 znázorňuje obecné schéma členění výdajů obce.
Obrázek č. 3: Výdaje rozpočtu obce

Zdroj: vlastní zpracování 2011 dle Pekové (2004)
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4

Představení obce

Předmětem analytické části této práce je město Stříbro, které se nachází v okrese
Tachov asi 32 km západně od Plzně.

4.1

Historie a význam města Stříbra

Město Stříbro leží nad údolím řeky Mže, jež je nejstarší řekou naší vlasti a i město
Stříbro má velmi bohatou historii. Nejstarší archeologické nálezy jsou z doby kamenné
a bronzové. První písemné zmínky jsou datovány rokem 1183. Celá historie se odvíjela
od výhodné polohy na trase obchodní cesty Praha - Norimberk. Neméně důležité je pro
Stříbro hornictví a dolování rud, které daly samotnému městu jméno.
Historické jádro města je vyhlášeno městskou památkovou zónou. Prostor náměstí je
hodnotným městským interiérem, mimořádně významná je renesanční radnice
s překrásnou sgrafitovou výzdobou fasády. Pozoruhodné jsou i renesanční domovní
portály, vytvářející ojedinělou architektonickou skupinu. Ve městě se nachází celá řada
významných historických objektů. Město však nabízí svým návštěvníkům využití nejen
v oblasti historie a architektury. Stříbro je významným střediskem turistického ruchu
regionu, je zde rozsáhlý sportovní areál, údolí řeky Mže nabízí množství rekreačních
možností. Bezprostředně u Stříbra je rozsáhlá rekreační oblast hracholuské přehrady,
jejích vzdutí hladiny sahá proti toku řeky Mže až k samotnému městu. Na obou březích
přehradní nádrže jsou hojně využívaná rekreační zařízení v lokalitě Butov (část města
Stříbra) a Vranov (Městský úřad Stříbro, 2012).
Vývoj počtu obyvatel ve Stříbře v posledních letech zachycuje obrázek č. 4.
Obrázek č. 4: Demografický vývoj obyvatel v letech 2006 - 2010
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Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Počet obyvatel

7 615

7 605

7 766

7 961

8 000

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle Českého statistického úřadu
33

5

Analýza rozvahových položek

V této části se práce věnuje analýze aktiv a pasiv města Stříbra a zhodnocení jejich
jednotlivých položek dle rozvahy pro organizační složky státu, státních fondů,
územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.

5.1

Analýza aktiv

Analýzu aktiv lze pojmout jako vertikální nebo horizontální zkoumání struktury aktiv.
Tato podkapitola bude ve většině případů sledovat složení aktiv vzhledem k podílu
jednotlivých složek jejich nadřazené složce, tudíž bude kopírovat vertikální analýzu
aktiv. Bude však brán zřetel i na meziroční porovnání stavu rozvahových položek.
Základní členění aktiv na stálá a oběžná společně s jejich stavy ve sledovaném období
poskytuje tabulka č. 4.
Tabulka č. 4: Struktura aktiv (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Stálá aktiva

855 559,9

1 392 700,5

1 382 162,9

1 366 634,2

1 378 667

Oběžná aktiva

62 337,3

59 817,7

75 188,6

88 698,9

136 645

Celkem

917 897,2

1 452 518,2

1 457 351,5

1 455 333,1

1 515 312

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle rozvah 2006 - 2010
Dle tabulky č. 4 je zřejmé, že podstatnou část majetku obce tvoří stálá aktiva, což je
pochopitelné vzhledem k tomu, že se nejedná například o podnik s velkým množstvím
zásob, ale o územně samosprávný celek. Stálá aktiva mají v průběhu let charakter
sinusoidy. Zatímco rok 2007 vykazuje 62,8% zvýšení oproti roku 2006, poté až do roku
2009 stálá aktiva klesají, aby mohly mít v roce 2010 zase rostoucí vývoj. Za
meziročním zvýšením v roce 2007 stojí nárůst stavu dlouhodobého majetku, a to
především položky staveb ve výši 521,7 milionů korun, pozemků ve výši 7,9 milionů
korun a samostatných movitých věcí v hodnotě 5,3 milionů korun.
Oběžná aktiva vykazují rostoucí charakter s výjimkou roku 2007, kdy vysoký nárůst
stálých aktiv byl kompenzován snížením aktiv oběžných. Šlo hlavně o snížení
prostředků na základním běžném účtu města Stříbra.

34

Tabulka č. 5 dokazuje markantní podíl stálých aktiv v procentuálním vyjádření
vzhledem k celkovému objemu a jejich kolísavý průběh.
Tabulka č. 5: Struktura aktiv (v %)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Stálá aktiva

93,2

95,9

94,8

93,9

91

Oběžná aktiva

6,8

4,1

5,2

6,1

9

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle rozvah 2006 - 2010
STÁLÁ AKTIVA
V rámci dlouhodobého nehmotného majetku město vykazuje především nehmotné
výsledky výzkumu a vývoje, software, drobný DNM a nedokončený DNM.
Tabulka č. 6: Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) a jeho podíl na stálých
aktivech (v %)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

DNM (tis. Kč)

6 899,2

8 068

8 111,1

1 994,8

1 767

podíl (%)

0,81

0,58

0,59

0,15

0,13

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle rozvah 2006 - 2010
Jak si lze z tabulky č. 6 všimnout, stav této skupiny stálých aktiv narůstá až do roku
2008, kdy její průběh přechází do dramaticky klesajícího charakteru. Pokles byl
zapříčiněn výrazným snížením všech výše zmíněných položek dlouhodobého
nehmotného majetku, což se jistou mírou promítlo i do snížení celkových stálých aktiv
v letech 2009 a 2010. Vzhledem k podílu DNM na stálých aktivech je možné
konstatovat, že se nejedná o příliš dominantní položku.
Naproti tomu dlouhodobý hmotný majetek je nejvýznamnější skupinou, která tvoří
stálá aktiva. Město Stříbro účtuje v rámci položek pozemky, umělecká díla a sbírky,
stavby, samostatné movité věci a jejich soubory, pěstitelské celky trvalých porostů,
drobný DHM, nedokončený DHM a poskytnuté zálohy na DHM. Z důvodu obrovského
podílu DHM na stálých aktivech (viz tabulka č. 7) je jisté, že právě tato skupina utváří
vývoj stavu celkových stálých aktiv. Jak již bylo zmíněno v komentáři k tabulce č. 4, za
meziročním zvýšením v roce 2007 stojí především zvýšení položky staveb ve výši
521,7 milionů korun, pozemků ve výši 7,9 milionů korun a samostatných movitých věcí
v hodnotě 5,3 milionů korun.
35

Tabulka č. 7: Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) a jeho podíl na stálých aktivech
(v %)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

DHM (tis. Kč)

809 160,4

1 345 817,4

1 334 882,9

1 324 565,4

1 327 375

podíl (%)

94,6

96,6

96,6

96,9

96,3

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle rozvah 2006 – 2010
Toto dramatické 66,3% zvýšení stavu DHM oproti roku 2006 bylo vyvoláno přechodem
bývalých kasáren, jejichž vojenský úvar byl zrušen koncem roku 2005, do vlastnictví
obce. Výsledkem bylo, že v roce 2007 stavby tvořily 68,8 % DHM a pozemky 23,3 %
DHM. Následné snižování stavu DHM je důsledkem postupného prodeje některých
pozemků právě v areálu bývalých kasáren. Jako příklad lze uvést rok 2009, kdy město
prodalo 6500 m2 společnosti AUTO LEPIČ, s. r. o. za účelem vybudování stanice
technické kontroly.
Ve skupině dlouhodobého finančního majetku město pracuje s položkami majetkové
účasti v osobách s rozhodujícím vlivem, majetkové účasti v osobách s podstatným
vlivem a ostatní DFM. Položka DFM se příliš ve struktuře ani v čase nemění
(viz tabulka č. 8) vzhledem ke stabilitě podílů města Stříbra v jiných společnostech.
Město Stříbro je 100% vlastníkem společností Lesy města Stříbra, s. r. o. a Správa
majetku města Stříbra, s. r. o. 2 Mírné odchylky stavu DFM jsou způsobeny měnící se
hodnotou ostatního dlouhodobého finančního majetku, kam lze zařadit například
termínované vklady s výpovědní lhůtou delší než jeden rok.
Tabulka č. 8: Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč) a jeho podíl na stálých aktivech
(v %)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

DFM (tis. Kč)

39 500,4

38 815,1

39 168,9

40 074

40 962

podíl (%)

4,6

2,8

2,8

2,9

3

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle rozvah 2006 - 2010

2

viz obchodní rejstřík
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OBĚŽNÁ AKTIVA
Přestože zásoby patří do oběžného majetku, tato práce se jim nevěnuje, neboť vzhledem
ke svému charakteru město žádné zásoby nevykazuje s výjimkou roku 2010, kdy činil
materiál na skladě 20 000 korun.
Tabulka č. 9 se zaměřuje na porovnání stavu pohledávek ve sledovaném období a jejich
podílu na oběžném majetku města.
Tabulka č. 9: Pohledávky (v tis. Kč) a jejich podíl na oběžných aktivech (v %)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Pohledávky (tis. Kč)

9 604,7

10 012,2

11 341,6

15 217,7

88 730

podíl (%)

15,41

16,74

15,08

17,16

64,93

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle rozvah 2006 - 2010
Během let 2006 – 2010 došlo k růstu pohledávek města, což mělo vliv mimo jiné i na
rostoucí charakter jejich podílu na oběžných aktivech. Největší nárůst absolutní hodnoty
i podílu je patrný v roce 2010, a to díky skokovému vzrůstu stavu položky krátkodobé
pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí s podílem 17,4 % na celkových
pohledávkách a dohadné účty aktivní s podílem 60,9 % na celkových pohledávkách
v roce 2010. Tyto dvě výše zmíněné položky v dřívějších letech vykazovaly 0.
Jak je možné vidět v tabulce č. 10, finanční majetek, který v případě města Stříbra
pracuje pouze s položkou cenin, je téměř zanedbatelnou položkou co do své hodnoty,
tak do podílu na oběžných aktivech v jednotlivých letech. V rámci cenin by se mohlo
jednat například o evidenci pokutových bloků.
Tabulka č. 10: Finanční majetek (v tis. Kč) a jeho podíl na oběžných aktivech (v %)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

FM (tis. Kč)

96,3

86,8

125

118,1

125

podíl (%)

0,15

0,15

0,17

0,13

0,09

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle rozvah 2006 - 2010
V rámci účtů rozpočtového hospodaření lze vypozorovat, že stav těchto účtů má
v průběhu let poněkud kolísavý charakter (viz tabulka č. 11). ÚRH jsou tvořeny
základním běžným účtem, běžnými účty peněžních fondů, poskytnuté přechodné
výpomoci fyzickým osobám a poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským
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subjektům. Ze skupiny oběžných aktiv jsou ÚRH tou nejvíce dominantní složkou.
Tabulka č. 11: Účty rozpočtového hospodaření (v tis. Kč) a jejich podíl na oběžných
aktivech (v %)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

ÚRH (tis. Kč)

52 636,3

49 718,8

63 722

73 363,1

47 770

podíl (%)

84,4

83,1

84,7

82,7
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Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle rozvah 2006 - 2010
Nejvyšší hodnoty jsou představovány prvním zmíněným účtem – základním běžným
účtem, který v roce 2006 zaujímá 86,7 % na celkovém objemu účtů rozpočtového
hospodaření, v roce 2007 85,7 %, v roce 2008 88,3 %, v roce 2009 89,8 % a v roce
2010 94,9 %. Zajímavý je rok 2009, kdy se podíl ÚRH na oběžných aktivech oproti
roku 2008 snížil, ačkoliv stav ÚRH meziročně narostl o 9,6 milionů korun. To bylo
pravděpodobně zapříčiněno rostoucím podílem pohledávek na oběžných aktivech.

5.2

Analýza pasiv

Tato podkapitola se věnuje, stejně jako analýza aktiv, vertikálnímu i horizontálnímu
zhodnocení rozvahových položek na straně pasiv.
Základní členění pasiv jakožto zdrojů krytí na vlastní a cizí zdroje společně s jejich
stavy ve sledovaném období poskytuje tabulka č. 12.
Tabulka č. 12: Struktura pasiv (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Vlastní zdroje

910 729,9

1 429 606,6

1 427 356,5

1 417 504,1

1 401 759

Cizí zdroje

7 167,3

22 911,6

29 995

37 829

113 553

Celkem

917 897,2

1 452 518,2

1 457 351,5

1 455 333,1

1 515 312

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle rozvah 2006 - 2010
Je zřejmé, že mnohonásobně významnější postavení v oblasti krytí stálých a oběžných
aktiv mají vlastní zdroje, což je jistě pozitivní vzhledem k tomu, že cizí kapitál musí
subjekt vždy splatit. Za nárůst vlastních zdrojů v roce 2007, který činil 518,9 milionů
korun a v procentuálním vyjádření 57 %, může rapidní zvýšení stavu položky
majetkové fondy v tomto roce, což souvisí se situací bývalých kasáren. Poté objem
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vlastních zdrojů už jen klesal, v roce 2008 nejprve o 2,3 milionů, v roce 2009
o 9,9 milionů a v roce 2010 o dalších 15,7 milionů korun.
Ačkoliv podíl cizích zdrojů na celkových zdrojích krytí není markantní (viz tabulka
č. 13), v průběhu sledovaného období využívání cizích zdrojů vykazuje rostoucí
charakter co do objemu i co do podílu. Nejpatrnější je meziroční změna v roce 2010,
kdy cizí zdroje vyšplhaly na částku o 75,7 milionů korun vyšší než v předchozím roce.
Jednalo se o téměř 5% růst podílu cizích zdrojů na celkových zdrojích krytí. Tento stav
zapříčinila především položka přijaté zálohy na dotace a dále situace spojená
s úvěrováním rekonstrukce náměstí.
Tabulka č. 13 demonstruje podíl dvou základních složek pasiv na jejich celkovém
objemu. Za povšimnutí stojí klesající trend podílu vlastních zdrojů, zatímco podíl cizích
zdrojů se zvyšuje. To by v budoucnu mohlo mít vliv na zadluženost obce.
Tabulka č. 13: Struktura pasiv (v %)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Vlastní zdroje

99,2

98,4

97,9

97,4

92,5

Cizí zdroje

0,8

1,6

2,1

2,6

7,5

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle rozvah 2006 - 2010
VLASTNÍ ZDROJE
Do majetkových a zvláštních fondů město Stříbro řadí fond dlouhodobého majetku
a fond oběžných aktiv. V této skupině vlastních zdrojů práce nezahrnuje do analýzy rok
2010 (viz tabulka č. 14) z důvodu rozdílného sestavení rozvahy a z toho vyplývající
nesrovnalosti jednotlivých složek. Jelikož za vývojem vlastních zdrojů stojí stav
majetkových fondů v jednotlivých letech, vykazují majetkové fondy podobný trend,
jako tomu bylo v případě vlastních zdrojů (viz komentář k tabulce č. 12). Podíl
majetkových fondů k vlastním zdrojům a z toho vyplývající vysoký vliv na tuto skupinu
pasiv je viditelný v tabulce č. 14. Nejvýznamnější složku pak tvoří fond dlouhodobého
majetku, který ve všech letech zaujímá téměř 100 %, neboť fond oběžných aktiv má
konstantní stav 3 990 Kč po celou dobu.
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Tabulka č. 14: Majetkové a zvláštní fondy (v tis. Kč) a jejich podíl k vlastním zdrojům
krytí (v %)
Rok

2006

2007

2008

2009

MF a ZF (tis. Kč)

852 455,7

1 389 439,9

1 359 900,1

1 337 726,4

podíl (%)

93,6

97,2

95,3

94,4

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle rozvah 2006 - 2010
Jak lze vyvodit z tabulky č. 15, finanční a peněžní fondy jsou nepříliš podstatnou částí
vlastních zdrojů krytí vzhledem k tomu, že dosahují podílu méně než 1 % k vlastním
zdrojům. Město Stříbro účtuje v rozvaze pouze s jedinou položkou této skupiny, a to
s peněžními fondy, které v posloupnosti let mají kolísavý charakter.
Tabulka č. 15: Finanční a peněžní fondy (v tis. Kč) a jejich podíl k vlastním zdrojům
krytí (v %)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

FF a PF (tis. Kč)

6 648,7

7 138,5

7 625,2

7 201,4

7 552

podíl (%)

0,73

0,5

0,53

0,51

0,54

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle rozvah 2006 - 2010
Výsledek hospodaření dosahuje ve sledovaném období kladných hodnot, s výjimkou
roku 2007 by se dalo i říci, že je vykazován rostoucí charakter této skupiny vlastních
zdrojů. Výsledek hospodaření je tvořen třemi položkami, a sice převodem zúčtování
příjmů a výdajů z minulých let, saldem výdajů a nákladů a saldem příjmů a výnosů.
Položka převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let obsahuje po celé sledované
období kladné hodnoty, stejně tak saldo příjmů a výnosů je vždy kladné. Naproti tomu
účet saldo výdajů a nákladů je v roce 2006 a 2007 záporný, což mělo vliv na meziroční
snížení VH v roce 2007.
Tabulka č. 16: Výsledek hospodaření (v tis. Kč) a jeho podíl k vlastním zdrojům krytí
(v %)
Rok

2006

2007

2008

2009

VH (tis. Kč)

48 517,3

29 763,6

56 212,8

68 060,3

podíl (%)

5,3

2,1

3,9

4,8

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle rozvah 2006 - 2010
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CIZÍ ZDROJE
Tabulka č. 17: Dlouhodobé závazky (v tis. Kč) a jejich podíl k cizím zdrojům krytí
(v %)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

DZ (v tis. Kč)

1 380,2

4 743

4 743

13 343

16 212

podíl (%)

19,3

20,7

15,8

35,3

14,3

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle rozvah 2006 - 2010
V rámci skupiny pasiv dlouhodobé závazky město Stříbro pracuje s účty dlouhodobé
přijaté zálohy, dlouhodobé směnky k úhradě a ostatní dlouhodobé závazky. Za rostoucí
stav DZ v roce 2009 a 2010 (viz tabulka č. 17) mohou právě ostatní dlouhodobé
závazky, které v předcházejících letech vykazovaly nulu. Co se týče podílu
dlouhodobých závazků k cizím zdrojům krytí, lze v tabulce vidět, že tento podíl kolísá.
Tabulka č. 18 zachycuje vývoj stavu krátkodobých závazků ve sledovaném období
a jejich podíl na cizích zdrojích financování.
Tabulka č. 18: Krátkodobé závazky (v tis. Kč) a jejich podíl k cizím zdrojům krytí
(v %)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

KZ (v tis. Kč)

5 787,2

8 171,6

6 603,6

8 753,6

83 403

podíl (%)

80,7

35,7

22

23,1

73,4

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle rozvah 2006 - 2010
V této skupině jsou v rozvaze evidovány částky k účtům: dodavatelé, krátkodobé přijaté
zálohy, závazky z dělené správy a kaucí, zaměstnanci, zúčtování s institucemi SZ a ZP,
jiné přímé daně, daň z přidané hodnoty, závazky k rozpočtům územně samosprávných
celků a přijaté zálohy na dotace. Poslední dvě výše zmíněné položky stojí za rapidním
růstem krátkodobých závazků v roce 2010. Hlavní příčinou jsou však změny ve
struktuře rozvahy a způsobu účtování zejména o transferech s účinností od 1. 1. 2010.
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Tabulka č. 19: Bankovní úvěry a půjčky (v tis. Kč) a jejich podíl k cizím zdrojům krytí
(v %)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Bank. úvěry a

0

9 997

18 648,4

15 732,4

13 938

0

43,6

62,2

41,6

12,3

půjčky(v tis. Kč)

podíl (%)

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle rozvah 2006 - 2010
Tabulka č. 19 eviduje vývoj stavu bankovních úvěrů a půjček města Stříbra ve
sledovaném období. Tuto skupinu tvoří pouze jediný účet, a to dlouhodobé bankovní
úvěry. Zatímco v roce 2006 vykazovala tato položka nulu, v průběhu let se stala jednou
z nejvýznamnějších složek cizích zdrojů, o čemž svědčí údaje o jejich podílu k cizím
zdrojům krytí. Město využívá bankovních úvěrů například k rekonstrukci náměstí či
k zateplení budov dvou škol a školky.
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6

Analýza rozpočtového hospodaření

Další část analýzy hospodaření města Stříbra se soustředí na analýzu rozpočtového
hospodaření města. V této části práce je nejprve analyzován vývoj schváleného
rozpočtu (viz tabulka č. 20), vývoj upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 21), vývoj
skutečného plnění (viz tabulka č. 22), v samostatných kapitolách pak rozpočtové příjmy
a rozpočtové výdaje vzhledem ke svému členění ve vazbě na rozpočet schválený,
upravený a skutečnost. Při zpracování jsou využívány výsledky hospodaření města
Stříbra v letech 2006 – 2010.
Tabulka č. 20: Vývoj schváleného rozpočtu (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Příjmy

113 066,80

118 715

134 834,12

145 529,49

143 414,24

Výdaje

114 506,80

121 087

142 194,12

142 613,49

136 914,24

Saldo

- 1 440,00

- 2 372

- 7 360,00

2 916,00

6 500

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle výsledků hospodaření 2006 - 2010
Z tabulky č. 20 lze vypozorovat, že v období 2006 – 2008 byl rozpočet schválen jako
schodkový, zatímco v letech 2009 a 2010 je možné hovořit o schváleném přebytkovém
rozpočtu. Jak příjmy, tak výdaje vykazují až do roku 2009 rostoucí tendence. Oproti
roku 2008 se výdaje v roce 2009 zvýšily nepatrně, nicméně právě nárůst příjmů v témže
roce způsobuje schválený přebytkový rozpočet. Rok 2010 vykazuje výraznější snížení
výdajů, než-li snížení příjmů, a proto kladné saldo schváleného rozpočtu narůstá.
Tabulka č. 21: Vývoj upraveného rozpočtu (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Příjmy

177 688,65

174 090

161 017,30

209 534,83

204 667,48

Výdaje

243 458,36

243 131

220 274,89

265 170,29

328 889,92

Saldo

- 65 769,71

- 69 041

- 59 257,59

- 55 635,46

- 124 222,44

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle výsledků hospodaření 2006 - 2010
Analýza upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 21) podává informaci o tom, že v letech
2006 – 2008 zaznamenal upravený rozpočet ještě větší schodek než schválený rozpočet,
nejmarkantnější propad z těchto let vykazuje rok 2006, kdy se záporné saldo zvýšilo
o dalších 64,3 milionů korun. Roky 2009 a 2010, které se ukazovaly ve vývoji
schváleného

rozpočtu

jako

přebytkové, jsou
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v plnění

upraveného

rozpočtu

klasifikovány jako schodkové. Absolutně největší propad a rozdíl mezi schodky
registruje rok 2010 v částce 130,7 milionů korun.
Tabulka č. 22: Vývoj skutečného plnění (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Příjmy

192 712,47

184 119

173 072,76

192 646,59

186 063,51

Výdaje

197 390,43

197 163

168 053,00

180 126,78

204 801,03

Saldo

- 4 676,96

- 13 044

5 019,76

12 519,81

- 18 737,52

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle výsledků hospodaření 2006 - 2010
Tabulka č. 22 obsahuje zajímavé informace. V letech 2008 a 2009, kdy světem zmítala
ekonomická krize, město Stříbro vytvořilo kladné saldo skutečného plnění, ačkoliv
v rámci upraveného rozpočtu se jednalo o saldo záporné. Jak lze vyčíst z výsledku
hospodaření, město v této době dokázalo snížit výdaje na dopravu oproti upravenému
rozpočtu o 50 % v roce 2008 a o 72 % v roce 2009. Jednalo se například o ušetření
prostředků vyhrazených na zimní údržbu komunikací nebo o odložení opravy některých
ulic, se kterými se v rozpočtu počítalo. Dále se jednalo o pokles výdajů na kulturu
o 55 % v roce 2008 a o 49 % v roce 2009, v jejichž rámci proběhla redukce vydaných
prostředků například na údržbu Minoritského kláštera nebo Kostela Nanebevzetí Panny
Marie. Údaje z tabulky č. 22 demonstruje obrázek č. 5.
Obrázek č. 5: Struktura skutečných příjmů a výdajů v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč)
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Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle výsledků hospodaření 2006 – 2010

44

6.1

Analýza rozpočtových příjmů

Tato kapitola bude porovnávat plnění jednotlivých složek příjmů ve vazbě na
schválený, upravený a skutečný rozpočet.
Tabulka č. 23: Plnění celkových rozpočtových příjmů (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Schválený rozpočet

113 066,80

118 715

134 834,12

145 529,49

143 414,24

Upravený rozpočet

177 688,7

174 090

161 017,30

209 534,83

204 667,48

Skutečné plnění

192 713,5

184 119

173 072,76

192 646,59

186 063,51

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle výsledků hospodaření 2006 - 2010
V celém sledovaném období město docílilo větších skutečných příjmů, než schválilo
v rozpočtu (viz tabulka č. 23). Největší rozdíl mezi schválenými příjmy a těmi skutečně
dosaženými je možno vypozorovat v roce 2006, kde město skutečně obdrželo
o 79,6 milionů korun více, což tvořilo nárůst příjmů o 70 %. Tento nárůst byl zapříčiněn
především dramatickým zvýšením kapitálových příjmů o 954 % oproti schválenému
rozpočtu. Jednalo se hlavně o prodej pozemků a bytů ve vlastnictví obce, se kterým
město nepočítalo. V tomto roce dále zvýšení skutečných příjmů vyvolal růst daňových
příjmů o 22 %, kde příjmy z místních a správních poplatků narostly nečekaně o 54 %
oproti schválenému rozpočtu.
Tabulka č. 24: Struktura skutečných příjmů (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Daňové příjmy

71 780

81 258

89 255

82 176

84 422

Nedaňové

15 687

16 029

20 542

21 986

20 779

Kapitálové

18 543

3 666

12 189

19 242

6 178

Dotace

86 703

83166

51 087

69 242

74 684

Celkem

192 713

184 119

173 073

192 646

186 063

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle výsledků hospodaření 2006 - 2010
Tabulka č. 24 zobrazuje strukturu skutečných příjmů města Stříbra v letech 2006 –
2010. Jak lze vypozorovat, nejvýznamnější příjmové položky města tvoří daňové příjmy
a dotace. Položka dotace zahrnuje jak investiční, tak neinvestiční dotace. V letech 2006
a 2007 mají dotace největší podíl na příjmech města, přičemž například v roce 2006
dotace ze státního rozpočtu činily celkem 15,8 milionů korun vyčleněných na správu a
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školství. Je nutné zdůraznit, že dotace ze státního rozpočtu vykazují v průběhu let
rostoucí charakter. Investiční dotace v roce 2006 činily 49,5 milionů korun, kde
markantní část této sumy pokrývají investiční dotace na výstavbu 36 bytových jednotek
v Revoluční ulici a víceúčelového hřiště s umělou ledovou plochou.
Pro ilustraci je zde zařazen obrázek č. 6, který v procentech ukazuje již zmíněnou
strukturu příjmů v roce 2006.
Obrázek č. 6: Struktura příjmů v roce 2006 (v %)
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Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle výsledků hospodaření 2006 - 2010
6.1.1 Daňové příjmy
Jak již bylo řečeno výše, daňové příjmy mají obrovský význam v rozpočtu města
Stříbra. Skládají se z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daně z příjmů
fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daně z příjmů fyzických osob podle
zvláštní sazby, daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů právnických osob za
obec, daně z přidané hodnoty, správních a místních poplatků, výtěžku z výherních
hracích přístrojů a daně z nemovitostí.
Tabulka č. 25: Plnění rozpočtu daňových příjmů (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Schválený rozpočet

58 780

63 414

73 917

80 248

78 045

Upravený rozpočet

65 432,6

74 694

81 911,5

89 690,7

86 962,4

Skutečné plnění

71 780,9

81 258

89 255

82 176,4

84 422,3

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle výsledků hospodaření 2006 - 2010
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Dle tabulky č. 25 se skutečné daňové příjmy vyskytovaly vždy ve větším objemu
prostředků oproti schválenému rozpočtu. V roce 2007 byl tento rozdíl největší a činil
17,84 milionů korun, což představovalo nárůst o 28 %. Rok 2008 vykazoval absolutně
největší daňové příjmy v hodnotě 81,258 milionů korun, nicméně v roce 2009 přišel
propad daňových příjmů oproti roku 2008 o více než 7 milionů korun. Příčinou tohoto
poklesu mohla být ekonomická krize, která způsobila snížení téměř všech daňových
příjmů s výjimkou daně z nemovitostí. V této oblasti město využilo možnosti stanovit si
místní koeficient, kterým se násobí již vypočtená daň a který mohou obce používat od
roku 2008 a zvýšit si tak své příjmy. Město Stříbro vydalo dne 24. 4. 2008 s účinností
od 1. 7. 2008 obecně závaznou vyhlášku, ve které upravuje jak koeficient, kterým se
násobí základní sazba daně, tak stanovuje místní koeficient. Stříbro se tak stalo jedním
z 389 obcí, které zavedly místní koeficient již v roce 2009 (Deník veřejné správy,
2012).
Dle této vyhlášky město stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně,
u pozemků podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve
znění pozdějších předpisů a u staveb podle § 11 odst. 3 písm. a), b) výše zmíněného
zákona, v následující výši:


katastrální území Stříbro vyjma části Máchovo údolí

koeficient 2



katastrální území Těchlovice

koeficient 1,6



katastrální území Milíkov u Stříbra, Lhota u Stříbra Jezerce, Otročín, Butov

a Stříbro – část Mácho údolí

koeficient 1,4

Dále se touto vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovil podle
§ 12 zákona č. 338/1992, o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů jeden
místní koeficient ve výši 2 (Obecně závazná vyhláška č. 02/2008 o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí) .
Díky těmto úpravám se v roce 2009 podařilo zvýšit příjem z daně z nemovitostí
o 1,8 milionů korun oproti roku 2008, což v procentním vyjádření činilo meziroční
nárůst o 38,27 %.
DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Tabulka č. 26 poskytuje přehled o struktuře daní z příjmů fyzických osob, které město
Stříbro obdrželo v rámci sdílených daní. Dle Deníku veřejné správy (2012) jde
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u podnikajících fyzických osob o daň, která by měla být motivační, a její výnos má obec
odměňovat za aktivity, které vytváří na podporu podnikatelského prostředí.
Tabulka č. 26: Struktura daní z příjmů fyzických osob (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

ze závislé

12 601

14 165

14 310

13 409

13 587

SVČ

3 069

3 200

3 455

1 115

1 184

zvláštní sazba

698

799

1 097

1 094

1 106

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle výsledků hospodaření 2006 - 2010
Dle těchto dat je zřejmé, že všechny položky daní z příjmů fyzických osob mají až do
roku 2009 rostoucí charakter. V tomto roce došlo k propadu všech složek této daně,
nejvíce však ze samostatné výdělečné činnosti, jež se snížila o dramatických 67,73 %.
Příčinou byl především pokles počtu drobných podnikatelů nejen ve Stříbře, ale v celé
ČR v důsledku ekonomické recese. Dle Českého statistického úřadu (2012) v roce 2009
zaniklo v ČR 90 361 živnostníků, což mělo mimo jiné za následek nejmenší přírůstek
celkového počtu firem od roku 2004.
DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
Tabulka č. 27: Struktura daní z příjmů právnických osob (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

DPPO

12 907

14 511

18 776

13 494

13 446

DPPO za obec

6 477

10 192

7 815

9 206

8 547

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle výsledků hospodaření 2006 - 2010
Jak lze vypozorovat z tabulky č. 27, rok 2009 je charakteristický tím, že se, jako většina
daňových příjmů, markantně snížily i příjmy z daně z příjmů právnických osob. Tento
pokles roku 2008 představoval 28,13 %, tedy 5,3 milionů korun. Tyto prostředky pak
v municipálním rozpočtu schází a město musí ušetřit jinde, například na kultuře, kde
Stříbro dlouhodobě dosahuje polovičních výdajů oproti upravenému rozpočtu.
Za tento stav mohou dva faktory, a sice vývoj počtu právnických osob a výše sazby
daně z příjmů právnických osob, která má dlouhodobě klesající tendenci nejen v ČR, ale
po celém světě. Trend s globálním snižováním výše sazby daně z příjmů právnických
osob naznačuje obrázek č. 7.
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Obrázek č. 7: Vývoj průměrné celosvětové daně z příjmů právnických osob
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Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle Corporate and Indirect Tax Survey 2011)
Co se týče vývoje počtu právnických osob, dle Deníku veřejné správy (2012) v roce
2009 zaniklo v ČR 7 808 těchto osob.
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
Daň z přidané hodnoty je významným příjmem rozpočtu obcí, který řadíme do
kategorie stabilních příjmů. Od roku 2001, kdy se DPH stala sdílenou daní, prakticky
stále meziročně roste, což je možné vidět i na příkladu města Stříbra (viz tabulka č. 28).
Její výnos představoval polštář, který zabránil ještě větším výkyvům v době
hospodářské recese. Daň z přidané hodnoty tvoří v průměru více než třetinu sdílených
daňových příjmů a vzhledem k nižšímu inkasu daní z příjmů její význam v posledních
letech ještě roste. Jelikož obce získávají pětinu celostátního výnosu, je jisté, že jakékoliv
změny v konstrukci této daně se rozpočtů územních samospráv dotýkají. Snaha řešit
financování důchodů zvýšením inkasa daně z přidané hodnoty může tedy ohrozit
stabilitu obecních rozpočtů (Deník veřejné správy, 2012).
Tabulka č. 28: Vývoj podílu na dani z přidané hodnoty (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

DPH

20 836

21 980

26 938

27 279

28 597

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle výsledků hospodaření 2006 - 2010
Dle tabulky č. 28 město Stříbro v roce 2008 inkasovalo na dani z přidané hodnoty
o 4,96 milionů korun více než v předešlém roce. Na meziročním nárůstu, který činil
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22,56 %, se výrazným způsobem podílelo navýšení snížené sazby daně z přidané
hodnoty z 5 % na 9 % od 1. 1. 2008.
6.1.2 Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy spolu s kapitálovými příjmy (viz kapitola 6.1.3) poskytují obcím
největší prostor pro rozhodování o jejich výši.
Tabulka č. 29: Plnění rozpočtu nedaňových příjmů (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Schválený rozpočet

13 792

12 398

13 086,4

15 706,5

14 553

Upravený rozpočet

15 228,3

13 254

17 088,6

18 191,5

18 580,7

Skutečné plnění

15 686,8

16 029

20 541,5

21 985,7

20 778,8

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle výsledků hospodaření 2006 - 2010
Na základě tabulky č. 29, která naznačuje, jak město Stříbro dosahovalo skutečných
nedaňových příjmů vzhledem k rozpočtu, lze konstatovat, že město ve sledovaném
období pokaždé obdrželo prostředky ve větším objemu, než schválilo v rozpočtu.
V roce 2006 se na tomto stavu podepsalo zvýšení příjmu za řidičské oprávnění o 329 %
oproti upravenému rozpočtu, nicméně od roku 2007 byl tento příjem zařazen do
daňových příjmů. Dále na tento stav působily zvýšené příjmy za služby v domě
s pečovatelskou službou a za poskytování veřejného WC v nárůstu o 700 %, odměna za
tříděný odpad v nárůstu o 41 %, příjmy za služby od obcí v rámci sboru dobrovolných
hasičů v nárůstu o 70 % a příjmy z pokut v nárůstu o 60 % oproti upravenému rozpočtu.
V roce 2007 se jednalo o zvýšení příjmů z pronájmu ledové plochy a příjmů z pokut
o 59 %, stejně tak o navýšení příjmů z úroků a kurzových zisků o 153 % oproti
upravenému

rozpočtu.

Největší

rozdíl

mezi

příjmy schválenými

v rozpočtu

a skutečností zaznamenal rok 2008, a sice 7,5 milionů korun. V tomto roce měl na
zvýšené inkaso nedaňových příjmů vliv z velké části růst příjmů z pronájmu
nebytových prostor, bytů, lesů, parkovacích ploch a hrobů, který činil 3,5 milionů korun
ve srovnání se schváleným rozpočtem. S využitím výsledků hospodaření města Stříbra
za sledované období lze podobným způsobem analyzovat i rok 2009 a 2010.
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6.1.3 Kapitálové příjmy
Tabulka č. 30: Plnění rozpočtu kapitálových příjmů (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Schválený rozpočet

1 760

250

550

2 200

3 200

Upravený rozpočet

9 848,7

532

8 528,7

7 510

3 200

Skutečné plnění

18 542,7

3 666

12 188,97

19 242,4

6 178,5

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle výsledků hospodaření 2006 - 2010
Tabulka č. 30 dává možnost sledovat, že město Stříbro stejně jako u daňových
a nedaňových příjmů, tak i v případě těch kapitálových je schopno získat tyto příjmy
v podstatně větší výši, než bylo stanoveno ve schváleném či upraveném rozpočtu.
Největší rozdíl mezi schváleným rozpočtem a skutečným plněním je viditelný v roce
2009, kdy tento rozdíl činil 17,04 milionů korun, v procentuálním vyjádření tedy
navýšení o 774,65 %. Do těchto čísel se promítlo především navýšení příjmů za prodej
pozemků a za prodej bytů. Co se týče příjmů z prodeje pozemků, v roce 2009 město
Stříbro obdrželo ve skutečnosti o 3,16 milionů korun více, než bylo schváleno
v rozpočtu. Prodalo totiž 6500 m2 v areálu bývalých kasáren společnosti AUTO
LEPIČ, s. r. o. za účelem vybudování stanice technické kontroly. Dále město získalo
prostředky ve výši 12,54 milionů korun za prodej bytů.
6.1.4 Dotace
Tabulka č. 31: Plnění rozpočtu dotací (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Schválený rozpočet

38 734,8

42 653

47 280,7

47 375

47 616,2

Upravený rozpočet

87 179,1

85 610

53 488,4

94 142,6

95 924,4

Skutečné plnění

86 703,19

83 166

51 087,3

69 242,1

74 684

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle výsledků hospodaření 2006 - 2010
Jak již bylo výše zmíněno (viz komentář k tabulce č. 24), největší objem dotací
zaznamenal rok 2006 a 2007. Stojí za povšimnutí, že v žádném roce ze sledovaného
období nebylo dosaženo stoprocentního plnění ve vazbě na upravený rozpočet (viz
tabulka č. 31), neboť skutečně obdržené prostředky byly vždy v menší výši. V roce
2006 se jednalo o 99% plnění, v roce 2007 o 97% plnění, v roce 2008 o 96% plnění,
v roce 2008 dokonce jen o 74% plnění a v roce 2010 o 78% plnění.
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Za nesoulad mezi upraveným rozpočtem a skutečným plněním v roce 2009 mohou
přijaté prostředky z Norských fondů ve výši 2,1 milionů korun, přičemž město počítalo
s objemem prostředků ve výši 28,5 milionů korun. V případě Norských fondů se tedy
jednalo o 7% plnění. Státy Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko
a Norsko) prostřednictvím svého finančního mechanismu přispívaly v letech 2004 2009 státům přistupujícím do EHP na projekty spojené především s uchováním
evropského kulturního dědictví, dále na ochranu životního prostředí, rozvoj lidských
zdrojů, zdravotnictví a péči o dítě, podporu udržitelného rozvoje nebo vědecký výzkum
a vývoj. 3

6.2

Analýza rozpočtových výdajů

V rámci této podkapitoly se práce věnuje nejprve zhodnocení celkových výdajů a poté
analýze běžných a kapitálových výdajů.
Tabulka č. 32: Plnění celkových rozpočtových výdajů (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Schválený rozpočet

114 506,8

121 087

142 194,1

142 613,5

136 914,2

Upravený rozpočet

243 458,4

243 131

220 274,9

265 170,3

328 889,2

Skutečné plnění

197 390,4

197 163

168 053

180 126,8

204 801

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle výsledků hospodaření 2006 - 2010
Ve sledovaném období město schvalovalo rozpočet s nižšími výdaji, než jaké byly ve
skutečnosti (viz tabulka č. 32). Zároveň však částky skutečného plnění výdajů byly
vždy nižší, než v upraveném rozpočtu. Viditelný je tento rozdíl především v roce 2010,
kdy skutečné výdaje nedosáhly o 124,09 milionů korun na výdaje upraveného rozpočtu.
Toto plnění představovalo 62,27 % upraveného rozpočtu. Největším vlivem na tento
rozdíl působil nesoulad v položce úvěru na rekonstrukci náměstí v rámci kapitálových
výdajů.
Níže uvedená tabulka č. 33 upravuje strukturu skutečných výdajů města Stříbra ve
sledovaném období v návaznosti na jejich členění na běžné a kapitálové.

3

Programy finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska
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Tabulka č. 33: Struktura skutečných výdajů (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Běžné výdaje

114 309,4

134 243

142 293,4

156 984,6

162 873,7

Kapitálové výdaje

83 081

62 920

25 759,6

23 142,2

41 927,3

Celkem

197 390,4

197 163

168 053

180 126,8

204 801

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle výsledků hospodaření 2006 - 2010
Z tabulky č. 33 lze vypozorovat, že běžné výdaje, které zaujímají významné místo ve
výdajích města, rok od roku rostou. Naproti tomu kapitálové výdaje vykazují až na
výjimku roku 2010 klesající charakter. V případě běžných výdajů město vynakládá
každý rok více prostředků na komunální rozvoj, ochranu životního prostředí, sociální
zabezpečení a sociální péči. V neposlední řadě město Stříbro podporuje bezpečnost
svých občanů a veřejný pořádek. Pokud se běžné výdaje obce zvyšují vysokým
tempem, je třeba někde prostředky ušetřit.

Město Stříbro volí cestu snižování

kapitálových výdajů, tedy výdajů na financování dlouhodobých investičních potřeb.
Jedná

se

především

o

redukci

kapitálových

výdajů

spojených

s dopravou,

s tělovýchovou a bydlením. Vývoj běžných a kapitálových výdajů ve sledovaném
období demonstruje obrázek č. 8.
Obrázek č. 8: Vývoj skutečných výdajů v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč)
41 927,30

162 873,70

2010

23 142,20
2009

156 984,60
25 759,60

2008

142 293,40

běžné výdaje
kapitálové výdaje

2007
2006

134 243

62 920

114 309,40

83 081

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle výsledků hospodaření 2006 - 2010
6.2.1 Běžné výdaje
Běžné výdaje jsou spojeny hlavně s provozem a běžným chodem obce. Řadí se sem
náklady na materiál, energii, služby, platy atd. Tyto výdaje obcí zaznamenaly ve
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sledovaném období poměrně značné výchylky, díky některým změnám v transferech
příspěvkovým organizacím (Deník veřejné správy, 2012).
Ve městě Stříbře se v roce 2006 běžné výdaje podílely na celkových výdajích 58 %,
v roce 2007 68 %, v roce 2008 85 %, v roce 2009 87 % a v roce 2010 tento podíl klesl
dokonce pod úroveň roku 2008 a to na 80 %.
Dle tabulky č. 34 je možné posoudit, do jaké míry skutečné běžné výdaje odpovídaly
těm schváleným, respektive běžným výdajům v upraveném rozpočtu. V každém roce
byl rozpočet města schválen s nižším objemem běžných výdajů, než jakých bylo
dosaženo ve skutečnosti. Na druhou stranu skutečné výdaje byly ve srovnání s těmi
v upraveném rozpočtu vždy nižší.
Největší odchylku v prostředcích, se kterými se počítalo v upraveném rozpočtu a těmi
skutečnými vykazuje rok 2008, tedy plnění ve výši 85 % upraveného rozpočtu. Na
úspoře 25,34 milionů korun se podílela redukce běžných výdajů například na dopravu,
především pak neuskutečnění opravy Mánesovy ulice, která byla vyčíslena na 7 milionů
korun. Dále se pak zde podílela 55% úspora výdajů na kulturu v hodnotě 11,55 milionů
korun, kde hlavní roli zaujímají prostředky, které byly následně obdrženy z Norských
fondů. Na této položce se jednalo o snížení výdajů částkou 9,75 milionů korun.
Tabulka č. 34: Plnění rozpočtu běžných výdajů (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Schválený rozpočet

105 644,3

115 187

126 254,2

135 052,2

135 750,3

Upravený rozpočet

132 150,6

154 175

167 629,7

179 519,9

187 214,4

Skutečné plnění

114 309,4

134 243

142 293,4

156 984,6

162 873,7

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle výsledků hospodaření 2006 - 2010
6.2.2 Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje představují především investiční nákupy a transfery. Odchylky těchto
výdajů v jednotlivých letech jsou dle Deníku veřejné správy (2012) částečně způsobeny
výší kapitálových dotací ze státních prostředků.
V roce 2006 se běžné výdaje podílely na celkových výdajích 42,09 %, v roce 2007
31,91 %, v roce 2008 15,33 %, v roce 2009 12,85 % a v roce 2010 se jejich klesající
tendence změnila na podíl 20,47 % celkových výdajů.
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Tabulka č. 35 poskytuje přehled o skutečném plnění schváleného a upraveného
rozpočtu kapitálových výdajů. Jako v případě běžných výdajů, i kapitálové výdaje byly
schvalovány v nižším objemu, než byla skutečnost.
Co se týká plnění schváleného rozpočtu, největší absolutní rozdíl se vytvořil v roce
2006, kdy skutečné výdaje převyšovaly ty schválené o 78,06 milionů korun. Na toto
vysoké číslo měly vliv výdaje na rekonstrukci pěší zóny v Benešově ulici a přilehlých
ulic v hodnotě 17,24 milionů korun, které ve schváleném rozpočtu nebyly zahrnuty.
Dále se tu významně podílely výdaje spojené s vybudováním hřiště s ledovou plochou
a opět nezahrnuté ve schváleném rozpočtu v částce 17,5 milionů korun, které bylo poté
částečně financováno z dotace ve výši 12,5 milionů korun. Nemalý vliv na nesoulad
schválených a skutečných kapitálových výdajů v roce 2006 měla plynofikace Jižního
předměstí v hodnotě 7,66 milionů korun a stavba bytů v ulicích Revoluční a Prokopa
Holého v částce 17,67 milionů korun.
Tabulka č. 35: Plnění rozpočtu kapitálových výdajů (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Schválený rozpočet

5 020

2 565

15 000

6 938,6

650

Upravený rozpočet

109 900,1

87 213

52 532,9

85 416,4

141 164,2

Skutečné plnění

83 081

62 920

25 759,6

23 142,2

41 927,3

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle výsledků hospodaření 2006 - 2010
Relativně největší diference mezi schválenými a skutečnými kapitálovými výdaji však
bylo dosaženo v roce 2010, kdy lze hovořit o 6450% plnění schváleného rozpočtu
kapitálových výdajů. V tomto roce město počítalo ve schváleném rozpočtu pouze
s nákupem pozemků v hodnotě 650 tisíc korun, nikoliv však například s investicemi na
nákup auta sboru dobrovolných hasičů v rámci protipožární ochrany či na demolici
bývalých kasáren.
Rok 2010 též zaznamenal velmi značné absolutní snížení skutečných kapitálových
výdajů vůči upravenému rozpočtu. Řečí čísel se jednalo o propad téměř 100 milionů
korun. Tento stav způsobil hlavně nesoulad mezi předpokládaným a skutečným
čerpáním úvěru na rekonstrukci náměstí.
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Relativně nejnižší plnění výdajů vzhledem k upravenému rozpočtu vykazoval rok 2009,
tedy plnění ve výši 27 %. Působil zde především rozpor položky Norských fondů,
z kterých byla následně financována kulturní činnost.
6.3

Financování

Tato podkapitola a hlavně tabulka č. 36 dává přehled o tom, z jakých prostředků je
pokrýváno saldo příjmů a výdajů města Stříbra ve sledovaném období, tedy z čeho je
financován schodek hospodaření či jak je nakládáno s přebytkem. Na financování mají
vliv splátky půjček či disponibilita volných prostředků.
V letech 2008 a 2009 vykázalo město Stříbro přebytek, v letech 2006, 2007 a 2010 pak
deficitní rozpočet.
Tabulka č. 36: Financování v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Saldo příjmů a výdajů

- 4 677

- 13 044

5 020

12 520

- 18 738

Splátky půjček

- 3 712

0

- 1 340

- 2916

- 2916

Půjčky, úvěry a ost.
fondy
Volné prostředky

0

9 997

9 991

0

1 122

8 389

3 047

- 13 671

- 9 604

20 532

Financování celkem

4 677

13 044

- 5020

- 12 520

18 738

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle výsledků hospodaření 2006 - 2010
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7

Analýza zadluženosti obce

Dle Provazníkové (2009) je příčinou rostoucí zadluženosti obcí fakt, že většina
kapitálových výdajů směřuje na projekty, které jsou však neziskové v tom smyslu, že
jejich realizace nepřinese žádné generování peněz na splacení dluhu.
Dnešním problémem většiny obcí je nutnost investovat do infrastruktury, a pokud
nemají dostatek vlastních prostředků, musejí se zadlužit. Příčinou rostoucího zadlužení
obcí může být i tlak na splnění určitých norem dané po vstupu naší republiky do EU,
například v případě výstavby čističek odpadních vod. Dále se jedná o předfinancování
určitých projektů, které jsou následně hrazeny z fondů EU.

7.1

Ukazatel dluhové služby

V letech 2004 – 2009 Ministerstvo financí sledovalo zadlužení obcí pouze pomocí
ukazatele dluhové služby, jehož hodnotu každé obci tato instituce počítá na základě dat
ze systému ARIS 4. Od roku 2010 je tento ukazatel součástí Monitoringu hospodaření
obcí, stejně tak jako další informativní a monitorující ukazatelé.
Těm obcím, které překročí stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve výši 30 %, tuto
skutečnost Ministerstvo financí oznamuje dopisem s tím, že by měly přijmout taková
opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročily. Přitom po těchto
obcích požaduje, aby do 3 měsíců zdůvodnily překročení ukazatele dluhové služby
a oznámily Ministerstvu financí, jaká opatření budou přijata (Ministerstvo financí ČR,
2012).
Tabulka č. 37 znázorňuje konstrukci výpočtu ukazatele dluhové služby města Stříbra ve
sledovaném období. V letech 2006 – 2009 je pro sestavení tabulky využito sestav města
pro určení dluhové služby, v roce 2010 jsou použity informace z výkazu Monitoring
hospodaření obce.
Tabulka č. 37: Konstrukce ukazatele dluhové služby (v tis. Kč)

4

Číslo

Název položky

2006

2007

2008

2009

2010

řádku
1

Příjmy celkem

120 483,43

115 058,28

128 153,18

123 351,18

187 719,43

ARIS = Automatizovaný rozpočtový informační systém
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Číslo

Název položky

2006

2007

2008

2009

2010

řádku
2

Úroky

146,57

240,91

603,58

481,54

274,73

Splátka jistin a

3712

0

1340

2 916

2916

3858,57

240,91

1943,58

3 397,54

3190,73

3,20 %

0,21 %

1,52 %

2,75 %

1,7 %

3

dluhopisů
4

Dluhová služba
(ř. 2 + ř. 3)
Ukazatel

5

dluhové služby
(ř. 4 / ř. 1)

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle sestav pro výpočet dluhové služby 2006 – 2009 a dle
sestavy pro monitoring hospodaření obce 2010
Do celkových příjmů se zahrnují daňové a nedaňové příjmy po konsolidaci 5, dále pak
dotace souhrnného finančního vztahu. Zároveň tato skupina tvoří dluhovou základnu.
Dluhová služba obsahující úroky a splátky jistin či leasingu se poměřuje ke skutečnému
objemu dluhové základny za kalendářní rok (viz. vzorec).
(dluhová služba / dluhová základna) x 100 = ukazatel dluhové služby (v %)
Zdroj: Ministerstvo financí ČR, 2012
Dle tabulky č. 37 lze konstatovat, že v porovnání se zmíněným stropem 30 % ukazatel
dluhové služby pro město Stříbro ve sledovaném období vykazuje příznivé hodnoty.
Problémem je však vypovídací schopnost tohoto ukazatele. Vysoké hodnoty mohou být
způsobeny předfinancováním projektů, které jsou následně hrazeny z dotací. Naproti
tomu, pokud se obec s věřitelem dohodne na odloženém splácení o několik let, do
ukazatele se promítají pouze placené úroky a výsledek ukazatele je tak optimističtější.
Ministerstvo financí proto od roku 2010 sleduje další ukazatele, které se společně
s ukazatelem dluhové služby seskupují v dokumentu Monitoring hospodaření obce.

7.2

Monitoring hospodaření obce

Níže uvedená tabulka č. 38 obsahuje vybrané ukazatele, které jsou součástí monitoringu
hospodaření obce a slouží jako výchozí data k výpočtu dalších ukazatelů, z nichž
některé jsou pro Ministerstvo financí též informativní a některé monitorující. Jelikož
Příjmy po konsolidaci jsou příjmy, které jsou snížené o položky, jež zdánlivě patří do příjmů obce, ale
pouze jejím prostřednictvím procházejí např. některé dotace vyšších rozpočtů pro organizace sídlící na
území obce.
5
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v letech 2006 – 2009 se vykazoval pouze ukazatel dluhové služby, data v následující
tabulce byly pro tyto roky přejaty z účetních rozvah města Stříbra dle konstrukce
výkazu Monitoring hospodaření obce.
Tabulka č. 38: Informativní ukazatele monitoringu hospodaření obce (v tis. Kč)
Název položky

2006

2007

2008

2009

2010

Počet obyvatel

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Aktiva celkem

917 897,2

1 452 518,2

1 457 351,5

1 455 333,1

1 515 312

Cizí zdroje

7 167,3

22 911,6

29 995

37 829

113 553

Stav na BÚ

49 773,9

45 422,5

59 560,2

68 280

47 770

0

9 997

18 648,4

15 732,4

13 938

Oběžná aktiva

62 337,3

59 817,7

75 188,6

88 698,9

136 645

Krátkodobé

5787,2

8171,6

6 603,6

8 753,6

83 403

Úvěry a komun.
dluhopisy

závazky

Zdroj: vlastní zpracování 2012 dle sestavy pro monitoring hospodaření obce 2010 a dle
rozvah 2006 - 2009
Dalším informativním ukazatelem sledovaným Ministerstvem financí je ukazatel
zadluženosti, což je součet úvěrů a komunálních dluhopisů a přijatých návratných
finančních výpomocí. Poslední zmíněná položka je ve sledovaném období nulová, proto
ve výchozí tabulce č. 38 chybí.
Tabulka č. 39: Zadluženost (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Zadluženost

0

9 997

18 648,4

15 732,4

13 938

Zdroj: vlastní výpočty 2012 dle sestavy Ministerstva financí pro Monitoring
hospodaření obcí
Tabulka č. 39 ukazuje, že krizové roky 2008 a 2009 vedly ke zvýšenému úvěrovému
zadlužení obce.
Informativní charakter má též ukazatel podílu zadluženosti na cizích zdrojích, jehož
vývoj zachycuje tabulka č. 40.
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Tabulka č. 40: Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Zadluženost / CZ * 100

0

43,63

62,17

41,59

12,27

Zdroj: vlastní výpočty 2012 dle sestavy Ministerstva financí pro Monitoring
hospodaření obcí
Ukazatel cizích zdrojů na jednoho obyvatele je konstruován na základě počtu
8 000 obyvatel v každém roce sledovaného období. Jeho vývoj sleduje tabulka č. 41.
Tabulka č. 41: Cizí zdroje na 1 obyvatele (v tis. Kč)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

CZ / Počet obyvatel

0,9

2,86

3,75

4,73

8,5

Zdroj: vlastní výpočty 2012 dle sestavy Ministerstva financí pro Monitoring
hospodaření obcí
Z tabulky je zřejmý vzrůstající trend podílu cizích zdrojů na jednoho obyvatele.
MONITORUJÍCÍ UKAZATELÉ
Dvěma nejdůležitějšími ukazateli, kterým je třeba dle Ministerstva financí věnovat
pozornost, jsou podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům a celková likvidita.
Tabulka č. 42: Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

CZ / CA * 100

0,78

1,58

2,06

2,6

7,49

Zdroj: vlastní výpočty 2012 dle sestavy Ministerstva financí pro Monitoring
hospodaření obcí
Poměr zadlužení k celkovému majetku obce je vyjádřen ukazatelem podílu cizích
zdrojů k celkovým aktivům. Tabulka č. 42 naznačuje v průběhu let viditelný vzrůstající
trend ukazatele, nicméně sledovaná je hodnota 25 % a více, tudíž hodnoty města Stříbra
jsou v normě. Za zvýšeným % může stát povinné předfinancování projektů, na něž má
obec přislíbenou podporu z fondů EU.
Tabulka č. 43: Celková likvidita
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

OA / KZ

10,77

7,32

11,39

10,13

1,64
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Zdroj: vlastní výpočty 2012 dle sestavy Ministerstva financí pro Monitoring
hospodaření obcí
Celková likvidita stanovuje poměr, kterým je obec schopna krýt své krátkodobé
závazky. Za kritický interval tohoto ukazatele jsou považovány hodnoty od 0 do
1 včetně. Dle vývoje ukazatele v tabulce č. 43 by se mohlo zdát, že došlo k výraznému
zhoršení v oblasti likvidity, ovšem není tomu tak. Hlavní příčinou je změna ve struktuře
rozvahy a způsobu účtování především o transferech s účinnosti od 1. 1. 2010. Z tohoto
důvodu nejsou údaje z roku 2010 dost dobře srovnatelné s předchozím obdobím.
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8

Zhodnocení a návrhy opatření

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnotit hospodaření města Stříbra na základě
provedené analýzy a navrhnout opatření ke zlepšení.
V rámci porovnání skutečných příjmů a výdajů vyplynulo, že ve sledovaném období
město hospodařilo s přebytky pouze v letech 2008 a 2009, tedy v době, kdy by to
vzhledem k ekonomické krizi nikdo neočekával. V ostatních letech se muselo město
vypořádávat se záporným saldem rozpočtu, což následně snížilo rezervu ve volných
prostředcích na běžném účtu. Město se pak tuto nelichotivou situaci snažilo řešit
snižováním výdajů na dopravu a kulturu.
Další slabou stránkou je fakt, že město je vysoce závislé na provozních dotacích ze
státního rozpočtu (dotace na výkon státní správy nebo financování školství).
S přihlédnutím k zadluženosti státu lze navíc v budoucnu očekávat pokles objemu
těchto prostředků.
Jako negativum je též možno identifikovat rostoucí výši pohledávek během
sledovaného období, ve kterých má město vázáno příliš mnoho financí, jež by se daly
využít v jiných oblastech. Tento stav je ovšem ve velké míře spojen s nutným
předfinancováním určitých projektů a následným získáním peněz z fondů EU.
Nelichotivá je pro rozpočet obce i novela zákona o dani z přidané hodnoty, na jejímž
základě se zvyšování sazeb dotkne také samosprávy, a to v příjmech i výdajích. Na
straně výdajů je situace taková, že veřejný sektor se u většiny svých činností nachází
v pozici konečného příjemce, tedy skutečného poplatníka daně. Hlavním problémem
v této oblasti je však nejistota při odhadování zdrojů, které obec získává z daňových
příjmů. Přitom nejistota daňového inkasa se v poslední době stále zvyšuje. Hospodaření
města Stříbra může být proto z důvodu nadhodnoceného odhadu přírůstku DPH
ohroženo. Ke zvyšování sazeb DPH dochází v souvislosti se získáním zdrojů na
penzijní reformu z dodatečného výnosu z DPH, která bude účinná od roku 2013,
nicméně ke snížení podílů obcí na této sdílené dani dochází již od roku 2012 (Deník
veřejné správy, 2012).
Na tomto místě je třeba ještě zmínit, že výdajové možnosti obcí při budování své
infrastruktury a vliv vývoje cen na tuto oblast by měly u představitelů samosprávy budit
minimálně stejný zájem jako sledování rozpočtového určení daní. Oblast investic zajímá
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každého primátora, starostu a zastupitele nejvíce, protože je důležitá ve vztahu
k občanům - voličům. Je totiž nutné umět porovnat, co si obce za prostředky, které mají
k dispozici, skutečně mohou pořídit (Deník veřejné správy, 2012). Analýza dále
ukázala, že město je poměrně málo zadlužené.
Pozitivním jevem je také zavedení poplatku za každý provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí na základě
obecně závazné vyhlášky, kterou vydalo zastupitelstvo města Stříbra dne 11. 10. 2010.
Sazba takového poplatku činí na tři měsíce 5 000 Kč za každý výherní hrací přístroj
nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí. Již od 1. 1. 2004 byla
v účinnosti vyhláška upravující poplatek z výherních hracích přístrojů, ten se však
nevztahoval na jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. Město se
tak snaží bojovat s příliš velkým počtem hracích automatů a s tím související
kriminalitou.
Na tuto skutečnost navazuje realizace městského kamerového dohledového systému
(dále jen MKDS) v roce 2011 ve spolupráci s Policií ČR a za finanční podpory
Plzeňského kraje. Město chce i nadále usilovat o získání dalších finančních prostředků
nutných pro rozšiřování MKDS do ostatních lokalit, které budou vybrány ve spolupráci
s Policií ČR, Městskou policií a výborem pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů
(Městský úřad Stříbro, 2011).
Za silnou stránku města lze považovat i dostačující propagaci obce, která využívá
potenciál historického města, jakým Stříbro skutečně je.
Jednou z variant, jak vylepšit situaci, kdy město Stříbro hospodaří se schodkem
rozpočtu, je zvýšit příjmy obce. V rámci sdílených daňových příjmů je tato možnost do
jisté míry omezená. Podstatně větší vliv má obec na zvýšení inkasa z daní
z nemovitostí, jehož celá výše plyne do rozpočtu obce. Je zcela na uvážení obce, zda
využije místní koeficient a zvýší si tak příjmy z této daně až pětinásobně. Město Stříbro
v současnosti využívá místní koeficient ve výši 2, a proto je zde jistá rezerva do
budoucna. Navýšení místního koeficientu však úzce souvisí s obavou zastupitelů
o znovuzvolení. S výnosem daně z nemovitostí souvisí i velký objem nedoplatků této
daně, s čímž ovšem obec nemůže nic dělat, neboť nemá přístup k informacím týkajících
se těchto nedoplatků.
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Obrovský potenciál má v sobě více než čtyřicetihektarový areál bývalých kasáren, na
který je již připraven projekt kompletní revitalizace. Ten představuje dlouhodobý
program rozvoje pro celé okolí. V budoucnu zde budou stát administrativní a obchodní
objekty, prostory pro volný čas, průmyslové podniky a v neposlední řadě novostavby
pro rezidenční bydlení. To jistě přitáhne do města nové investory i nové obyvatele, a to
povede ke zvýšení daňových příjmů města.
Další variabilitu lze hledat ve výši místních poplatků, například poplatek ze psů
nedosahuje ve Stříbře maximální výše, navíc je obecně závaznou vyhláškou poměrně
hodně diferencován podle místa, kde je pes chován. V této oblasti postrádám také
jakoukoliv kontrolu ze strany obce, zda je poplatek za psa skutečně placen. Proto bych
navrhovala, aby byly v rámci venkovní činnosti městské policie zjišťovány evidenční
čísla psů, pod kterými by měli být psi vedeni na Městském úřadě. V těchto věcech
vidím z vlastní zkušenosti trochu problém vzhledem k tomu, že smyslem poplatku je
získat finanční příspěvek na udržování čistoty veřejných prostranství v obci. Rezervu
v příjmech města je možné hledat i ve výnosu z pronájmu dalšího majetku.
Jako další doporučení lze uvést maximální využívání posledních dotací z EU
a v neposlední řadě počítat ve schváleném rozpočtu s určitou rezervou prostředků.
V oblasti snižování výdajů lze realizovat případné snížení provozních výdajů například
za personální audity. Vedoucí pracovníci by měli nejlépe vědět, jestli se práce určitého
pracovníka nedá rozdělit mezi ostatní. Tato otázka více než s rozpočtem souvisí
s řízením lidských zdrojů.
Dále lze městu doporučit elektronizaci některých služeb s cílem zefektivnit práci
úředníků a tím zajistit kvalitnější služby občanům.
Pozitivní výsledky by jistě mělo i snížení administrativní zátěže. Muselo by dojít k její
optimalizaci tak, aby se snížily náklady s ní spojené, ale zároveň byly plněné
legislativní předpisy. Zastupitelstvo by se mohlo také zaměřit na implementaci
efektivního, transparentního a kontrolního systému řízení organizací zřizovaných
městem.
Větší propracovanost by si jistě zasloužil i systém zpětné vazby od občanů a vzájemné
komunikace (srozumitelně vysvětlit nepopulární rozhodnutí, monitorovat ohlasy
veřejnosti na předchozí práci).
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9

Závěr

V předešlé kapitole bylo zhodnoceno hospodaření města Stříbra v návaznosti na
poskytování veřejných

statků. Následovaly formulace doporučených

opatření

prostřednictvím zvýšení příjmů nebo snížení výdajů.
K provedení analýzy, ze které vycházelo následné hodnocení, bylo využito výsledků
hospodaření města Stříbra pro sledované období, stejně tak rozvah, sestav pro výpočet
ukazatele dluhové služby a sestav pro monitoring hospodaření obce.
Rozpočty v letech 2006 a 2007 zastupitelstvo města schválilo jako schodkové
a následný výsledek hospodaření vykázal ještě větší propad oproti schválenému
rozpočtu. Působily zde výdaje na rekonstrukci pěší zóny v Benešově ulici a přilehlých
ulic, na vybudování hřiště s ledovou plochou a na plynofikaci Jižního předměstí.
Ačkoliv rozpočet roku 2008 byl schválen jako schodkový, bylo dosaženo kladného
výsledku hospodaření 5 milionů korun. Na rozpočtu obce se zatím neprojevily důsledky
ekonomické krize, přestože došlo ke zpomalení ekonomiky. Přestože příjmy obce oproti
předchozímu roku klesly, za kladným saldem hospodaření stojí rapidní snížení výdajů
především na dopravu a kulturu.
V roce 2009 bylo hospodaření schváleno jako přebytkové a přebytkové skutečně bylo.
Za tímto stavem stál především nárůst objemu přijatých dotací a kapitálových příjmů.
Do kapitálových příjmů se v tomto roce promítly přijaté prostředky za prodej pozemků
a prodej bytů.
V roce 2010 byla situace opačná než v roce 2008. Zatímco rozpočet byl chválen jako
přebytkový v návaznosti na rok 2009, ve skutečnosti se jednalo o propad téměř
19 milionů korun. Městu se neplánovaně zvýšily kapitálové výdaje, v jejichž rámci
nepočítalo s investicemi na nákup auta sboru dobrovolných hasičů či na demolici
bývalých kasáren.
Hospodaření města Stříbra lze hodnotit jako uspokojivé vzhledem k tomu, že v oblasti
budování infrastruktury a regionálního rozvoje je závislé na čerpání prostředků ze
státních a evropských fondů, což je spojeno s již zmíněným předfinancováním projektů.
Obec je tak nucena brát si úvěr a splácet úroky, jež následně zatěžují rozpočet.
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ABSTRAKT
ŠTOKOVÁ, K. Hospodaření a financování konkrétní obce. Plzeň: Fakulta ekonomická
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Bakalářská práce je zaměřena na hospodaření obcí jako územně samosprávných celků,
jež v současné době nabývá v České republice na významu díky chystaným změnám ve
financování obcí.
Celá práce je rozčleněna do devíti kapitol. Nejprve se zabývá fungováním obcí v rámci
veřejného sektoru, charakterizuje obec, její působnost a činnosti. Druhá část pojednává
o majetku obce, jeho významu pro územní samosprávy, druzích majetku a hospodaření
s ním. V další kapitole práce řeší problematiku obecního rozpočtu, jeho příjmů
a výdajů.
Praktická část zahrnuje analýzu aktiv a pasiv města Stříbra, analýzu příjmů a výdajů a
v neposlední řadě analýzu zadluženosti.
Cílem bakalářské práce je zhodnotit hospodaření města Stříbra na základě provedené
analýzy, identifikovat pozitivní a negativní kroky města v této oblasti a navrhnout
opatření, která by mohly přispět ke zlepšení situace.

ABSTRACT
ŠTOKOVÁ, K., Economy and funding of a specific municipality. Bachelor Thesis.
Pilsen: Faculty of Economics, University of West Bohemia, 72 p., 2012
Key words: town, budget, economy, revenues, expenses
The Bachelor Thesis is focused on economy of towns as territorially self-governing
units which nowadays gains in importance in the Czech Republic due to planned
changes in funding of towns.
The whole work is divided into nine chapters. At first, the Thesis is dedicated to running
towns in the sphere of the public sector. This part generally describes a town, its
authority and activity. The second part is dealing with property of a town, its great
importance for territorially self-governing units, kinds of property and principles how to
handle it. In the next chapter are explained issues of a town´s budget, its revenues and
expenses.
The analytical part consists of the analysis of assets and liabilities of the town of
Stříbro, the analysis of its revenues and expenses and the analysis of its indebtedness.
The Thesis´s objective is to evaluate economy of the town of Stříbro on the basis of the
executed analysis, to identify town´s strong and weak points in this field as well as to
hand recommendations in to improve current situation.

