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1. Úvod 

 

 

     Ke své bakalářské práci jsem si zvolil téma Místní rozpočet s vyuţitím evropských 

fondů - Případová studie města Hranice. Pojem rozpočet je v dnešní době ekonomické krize 

slovo značně frekventované. Hovoří se o nutnosti provádět úspory. Častým tématem je 

nedostatečné vyuţití strukturálních fondů Evropské unie. Tato otázka mne zaujala a rozhodl 

jsem se ji nahlédnout u města Hranice, místa mého bydliště. Místní rozpočty jsou součástí 

rozpočtové soustavy, která se v dnešní době neomezuje jen na hranice naší republiky, ale 

jsme součástí uskupení zvaného Evropská unie. Město Hranice je místem bohatým na 

turistické moţnosti. Jiţ dříve jsem absolvoval vyšší odbornou školu, kde jsem vystudoval 

obor cestovní ruch a poloţil jsem si otázku, zda-li město Hranice nečerpá evropské peníze 

případně i tímto směrem.    

       

    V mé práci nejdříve přiblíţím teoretická východiska. Představím pojmy veřejná správa, 

veřejné finance a obec. V další kapitole se budu zabývat hospodařením obce a rozeberu 

rozpočet jako nástroj hospodaření. Předposlední kapitola se zaměří na moţnosti čerpání 

finančních prostředků z evropských fondů. V závěrečné části uvedu případovou studii 

města Hranice. 

  

     Cílem práce je představit místní rozpočet města Hranice. Soustředit se budu na  

příjmovou stránku rozpočtu. Celkové analýze podrobím příjmy za rok 2006, 2007 a 2008. 

Východiska a členění praktické části bude navazovat na část teoretickou. Dle rozpočtové 

skladby příjmy rozdělím na daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery.  

     U jednotlivých druhů příjmů vymezím jejich vývoj za sledované období. Důleţité bude 

sledovat případné daňové úpravy. Pracovat budu s údaji ve schváleném, upraveném a 

závěrečném účtu a určím plnění rozpočtu.  

 

     Výzkumná otázka, kterou v závěru práce zhodnotím: Jakou roli hrají evropské fondy 

pro rozpočet města Hranice a do jakých oblastí jsou směřovány evropské peníze. Otázku 

zodpovím vypracováním přehledu celkového mnoţství rozpočtovaných peněz z Evropské 

unie, které město obdrţelo ve sledovaném období. Pokusím se určit, kolik z celkových 
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rozpočtovaných příjmů tvoří domácí zdroje a strukturální fondy Evropské unie. Pro rozbor 

bude zásadní rozpočtová třída přijaté dotace. Vymezím operační programy, z kterých město 

čerpalo a na jaké účely město peníze vynaloţilo. Při analýze budu spolupracovat hlavně 

s finančním odborem a s oddělením projektového řízení a strategického rozvoje městského 

úřadu Hranice. 

      

     K zodpovězení výzkumné otázky si zvolím výzkumné metody. Pracovat budu formou 

studia dokumentu, dále sekundární analýzou pramenů a osobním rozhovorem na městském 

úřadu v Hranicích. Zdrojem mých informací bude odborná literatura, právní legislativa, 

internetové stránky a interní prameny města Hranice.  
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2. Teoretická východiska 

 

 

2.1. Veřejná správa 

           

     Veřejná správa je souhrn záměrných činností, kterými se zabezpečují úkoly na 

jednotlivých vládních úrovních ve veřejném zájmu. Rozlišujeme čtyři vládní úrovně: 

centrální vládu se sídlem v Praze, krajskou vládu na úrovni jednotlivých krajů a místní 

vládu, kterou tvoří jednotlivé obce. Nadnárodní vláda Evropská unie je tvořena členskými 

státy včetně České republiky.  

     Veřejná správa je ústřední součástí neziskového veřejného sektoru. Protipólem 

veřejného sektoru je ziskový soukromý sektor, který tvoří hlavně domácnosti a firmy.  

Veřejný sektor vytváří symbiózu se soukromým sektorem v tzv. smíšené ekonomice.  

     U veřejné správy můţeme vymezit pět základních funkcí: 

    

    a) normativní funkce zajišťuje tvorbu právní legislativy. 

 

    b) ochranná (bezpečnostní) funkce spočívá v zajištění a organizování vnitřní a       

        vnější bezpečnosti.  

 

    c) ekonomicko-regulační se týká usměrňování vývoje ekonomiky.  

 

    d) plánovací funkce je prováděna pomocí rozpočtů, veřejného dluhu a     

        veřejných výdajů.  

 

    e) hospodářsko-organizační slouţí k přerozdělování, tvorbě a pouţití bohatství. 

 

     Hlavní úkol veřejné správy spočívá v zabezpečení veřejných statků a sluţeb. Pro občany 

není výhodné, aby se jich stát zbavoval, protoţe veřejné statky slouţí celé společnosti.  

Veřejné statky mohou mít povahu národních statků, ale při zohlednění prostorového 

aspektu se na úrovni samosprávy setkáme hlavně s lokálními či regionálními statky.  
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K jejich zajištění se uţívají i státní či nestátní neziskové organizace nebo veřejné zakázky u 

soukromého sektoru.  

     Veřejná správa zahrnuje vydávání správních aktů. Stát ji vykonává svými orgány přímo 

jako státní správu nebo přenechává určitý druh záleţitostí na nestátní veřejnoprávní 

korporace, aby je spravovaly na samosprávném principu. Je zde rozdíl oproti 

centralistickému pojetí státu, kde byl nositelem veřejné správy pouze stát. Proto se 

uplatňuje také hledisko geografické a členění na ústřední, územní či místní správu.  

 

     U státní správy je typická vertikální hierarchická struktura a podřízenost niţších orgánů 

orgánům vyšším. Na vrcholu správní hierarchie se nachází ústřední orgány státní správy. 

Jedná se o sloţky státní moci, které vykonávají správu na věcně vymezeném úseku 

fungování společnosti. Není jim nadřízen ţádný jiný úřad, ale zpravidla pouze vláda. 

Příkladem ústředního orgánu státní správy je ministerstvo. Nyní je v České republice dle 

zákona č. 2/1969 čtrnáct ministerstev, v jejichţ čele je člen vlády. K dalším ústředním 

orgánům státní správy (přímo řízené vládou) patří např. Bezpečnostní informační sluţba 

nebo Český statistický úřad.  

     Mezi ostatní orgány podřízené přímo ministerstvům náleţí např. Česká správa 

sociálního zabezpečení nebo Česká obchodní inspekce.  

     Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy zajišťují v okruhu své působnosti 

úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech, jakoţ i 

úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních integračních 

seskupeních a mezinárodních organizacích. Jejich činnost podléhá ústavním zákonům, 

zákonům a usnesením vlády. V rámci své působnosti zpracovávají koncepce rozvoje a 

řešení stěţejních otázek, připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů a za svá 

odvětví předkládají podklady potřebné pro sestavení návrhu státního rozpočtu. Vyjadřují se  

k návrhům, které předkládají vládě ostatní ústřední orgány státní správy v případě, ţe se 

týkají okruhu jejich působnosti. Činnost ministerstev a dalších ústředních orgánů státní 

správy řídí, kontroluje a sjednocuje vláda, která jako svůj poradní orgán zřizuje Legislativní 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Centralismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_rozpo%C4%8Det
http://cs.wikipedia.org/wiki/Legislativn%C3%AD_rada_vl%C3%A1dy
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radu. Zřízení ústředních orgánů státní správy a vymezení jejich působnosti a vzájemných 

vztahů podléhá tzv. kompetenčnímu zákonu
1
.   

     Mezi státní orgány a úřady vykonávající státní správu mimo její organizační strukturu 

patří Rada České televize pro rozhlasové a televizní vysílání a Úřad pro ochranu osobních 

údajů. 

     V případě regionální a místní státní správy jsou základem instituce, které nemají 

charakter ústředních orgánů. Rozlišujeme, zda se jedná o územní orgány veřejné správy se 

všeobecnou působností, které vykonávají veškerou státní správu v určitém územním 

obvodu (do konce roku 2002 činnost zastávaly okresní úřady, jejichţ kompetence v 

současnosti přešli na samosprávné orgány krajů a obcí) a se specializovanou (omezenou) 

působností, zde bych zmínil např. úřady práce a katastrální úřady. Ve stejné územně 

administrativní jednotce můţe být vykonávána státní správa i samospráva jedním orgánem 

či dvěma od sebe oddělenými orgány.  

     Dále je státní správa vykonávaná veřejnými sbory tedy Policií České republiky a jejími 

útvary a sborem poţární ochrany. 

     V posledním případě se jedná o státní správu propůjčenou soukromým osobám. Mám na 

mysli autorizované fyzické nebo právnické osoby např. autorizovaní architekti či stanice 

technické kontroly nebo zmocněnec fyzické osoby k výkonu správního dozoru (lesní stráţ). 

     

    Veřejná samospráva bývá označována jako výsledek delegování správy na nestátní 

subjekty. Je tedy výrazem decentralizace. Dochází také k dekoncentraci a tedy přesunu 

kompetencí ze státu na územní samosprávu v rámci výkonu státní správy. Principem 

subsidiarity rozumíme snahu o zvýšení efektivnosti, prohloubení demokratických principů 

a tedy rozhodování na co moţná nejniţší úrovni. Samospráva můţe mít podobu zájmové či 

profesní samosprávy. V České republice mezi ně patří např. Česká advokátní komora, 

Exekutorská komora nebo Česká lékařská komora.  

     Územní samospráva vznikala přirozeně v podobě obcí či měst a uměle z vůle státu jako 

vyšší stupeň územní samosprávy na regionální úrovni. V České republice došlo k jejímu 

obnovení aţ začátkem 90. let 20. století. Za příklad zde slouţilo fungování samosprávy za 

                                                           
 

1
 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_advok%C3%A1tn%C3%AD_komora
http://cs.wikipedia.org/wiki/Exekutorsk%C3%A1_komora
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A1_komora
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první republiky. Územní uspořádání samosprávy je ovlivněno tradicí, národnostními 

poměry, momentálním politickým uspořádání a jinými faktory.  

     V České republice je v současné době dvoustupňový systém územní samosprávy na 

úrovni obcí a krajů, ale i státní správy, kde první stupeň je tvořen obecními úřady a druhý 

stupeň tvoří krajské úřady. Vedle pojmu územní správa se uţívá i pojem místní správa, jenţ 

označuje nejniţší úroveň územní veřejné správy. Rozlišujeme systém angloamerický, kde u 

niţších správních jednotek převládá samospráva. Systém francouzský, kde na stejné úrovni 

funguje vícestupňová územní samospráva a tzv. dekoncentráty. V České republice se uţívá 

tzv. smíšený systém územní správy, kde jednotky územní samosprávy vykonávají vlastní 

samosprávu a v mezích zákona i státní správu, v rámci tzv. přenesené působnosti.  

     Územní samospráva je reprezentantem pluralitního demokratického systému, kde 

rozhodování je zaloţeno na veřejné volbě buď přímou volbou (referendem) nebo nepřímou 

(zastupitelská demokracie). K fungování územní samospráva jsou nutné legislativní a 

ekonomické předpoklady, které ji zajistí určitou finanční autonomii. Zásadním bodem  

bylo schválení Evropské charty místní samosprávy, která potvrdila postavení územní 

samosprávy.  Česká republika chartu ratifikovala v roce 1998.  

      

 

2.2. Veřejné finance 
      

     Finance znamenají tvorbu, rozdělování a uţití peněţních fondů. Peněţní fondy můţeme 

rozdělit dle subjektů, které je tvoří. Rozlišujeme fondy soukromé (podnikové fondy, 

peněţní fondy domácností) nebo veřejné rozpočty.  

     Úkolem veřejných financí je zajistit zdroje financování netrţních aktivit státu či územní 

samosprávy a hospodárné a efektivní vyuţívání finančních prostředků ve veřejném sektoru.  

Odpovědné orgány státní správy a samosprávy provádí selekci veřejných potřeb, protoţe ty 

vţdy budou přesahovat reálné moţnosti zdrojů
2
 . Jejich cílem by mělo být vytřídit dané 

potřeby i s ohledem na budoucí generace, aby nedocházelo k preferování poţadavků 

generace současné na úkor generací příštích.  

                                                           
 

2
 http://www.ceses.cuni.cz/CESES-20-version1-sesit05_06_ochrana.pdf., str. 18, 18. 2. 2010.  

http://www.ceses.cuni.cz/CESES-20-version1-sesit05_06_ochrana.pdf
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     Finanční zřízení státu můţeme chápat jako poměr, ve kterém vůči sobě stojí korporace 

územní samosprávy (včetně státu). Úprava finančně-hospodářských vztahů mezi těmito 

korporacemi zahrnuje po stránce výdajové rozvrţení úkolů a po stránce příjmové hlavně 

rozdělení daňové oblasti mezi jednotlivé nositele veřejné moci
3
.  

      

     U veřejné politiky je potřebné hledat nástroje, které umoţní sledovat její účinnost a 

efektivnost. Jedním z vhodných nástrojů je veřejný rozpočet, poněvadţ jeho 

prostřednictvím jsou realizovány a finančně kryty cíle veřejných politik
4
. Veřejný rozpočet 

je obecné označení rozpočtu bez ohledu na to, na jaké vládní úrovni se sestavuje
5
.  

     U veřejného rozpočtu můţeme definovat tři základní funkce: 

  

     a) alokační, která je projevem postavení státu a územní samosprávy a zabezpečuje a 

financuje pro občany veřejné statky a sluţby. 

 

     b) redistribuční funkce je spojena s přerozdělováním části hrubého domácího produktu 

přes veřejné rozpočty a hlavně přes státní rozpočet. Snahou zde je zmírnit důchodové a 

sociální nerovnosti. 

 

     c) stabilizační funkci bych vymezil jako aktivní zasahování státu do fungování 

hospodářského mechanismu a to hlavně prostřednictvím výdajů státního rozpočtu pro 

veřejný sektor.  

 

     Kaţdá vládní úroveň sestavuje odpovídající rozpočet a společně tvoří základ soustavy 

veřejných rozpočtů. Rozpočtovou soustavu můţeme určit jako soustavu peněţních fondů, 

které jsou provázány rozpočtovými vztahy a řízeny orgány a institucemi, jeţ se starají o 

tvorbu, rozdělování a uţití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů na 

centralizované i decentralizované vládní úrovni. Zásadní postavení zde zaujímá 

ministerstvo financí či finanční úřady.   

                                                           
 

3 
Marková, Finanční hospodaření územních samosprávných celků, str. 9, Univerzita Karlova Právnická fakulta, 2008, ISBN 

978-80-87146-08-8. 
4
 http://www.ceses.cuni.cz/CESES-20-version1-sesit05_06_ochrana.pdf, str. 4, 18. 2. 2010. 

5
 Peková, Pilný, Veřejná správa a finance veřejného sektoru, str. 137, ASPI Publishing s. r.o., 2002, ISBN 80-86395-21-9. 

http://www.ceses.cuni.cz/CESES-20-version1-sesit05_06_ochrana.pdf
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     Soustavu peněţních fondů dělíme na dvě základní části:  

 

     1) soustava veřejných rozpočtů:  

      

     a) nadnárodní rozpočet – rozpočet Evropské unie.  

      

     b) ústřední rozpočet v zemi. Je nejvýznamnější a o objemu a struktuře státního rozpočtu 

rozhoduje parlament. Ovlivňuje tak objem a strukturu rozpočtů niţších vládních úrovní. 

Rád bych zde také zmínil, ţe ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany jsou 

hrazeny české příspěvky do společně financovaných rozpočtů Severoatlantické aliance 

(NATO). 

      

     c) rozpočty územní samosprávy to znamená krajů a obcí. Zařazuji sem i specifický druh 

rozpočtu a to rozpočty dobrovolných svazků obcí.  

 

     d) návrh rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti.  

 

     e) rozpočty organizačních sloţek státu a příspěvkových organizací  

 

     2) soustava mimorozpočtových fondů na centralizované i decentralizované úrovni.  

Mezi mimorozpočtové státní fondy, které jsou většinou účelové, v současné době patří: 

Státní fond ţivotního prostředí, Státní fondy rozvoje bydlení, Státní fond dopravní 

infrastruktury, Státní fond kultury, Statni fond pro podporu a rozvoj české kinematografie,  

Státní zemědělský intervenční fond a Pozemkový fond.  

     Do této kategorie řadíme dále rozpočty zdravotních pojišťoven, které můţeme souhrnně 

ekonomicky chápat jako zvláštní mimorozpočtový (parafiskální) fond zdravotního pojištění 

(tzn. povinného pojištění). Na centrální úrovni působí i účelové vládni agentury např: 

Exportní banka či Česká konsolidační agentura.  

     I na samosprávné úrovni mohou byt zakládány mimorozpočtové fondy. Na úrovni obcí 

můţe existovat např. památkový fond.  

 

     Peněţní fondy se tvoří, rozdělují a pouţívají na principu nenávratnosti, neekvivalence a 

nedobrovolnosti. Tím se odlišují od peněţních fondů v ostatních článcích finanční soustavy 
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např. od úvěrových
6
. V České republice je oblast hospodaření s rozpočtovými prostředky a 

vazeb uvnitř rozpočtové soustavy upravena zákony o rozpočtových pravidlech
7
.  

     Na rozdělení daňového výnosu v rámci rozpočtové soustavy či mimorozpočtových 

fondů má vliv model fiskálního federalismu. Určuje objem jednotlivých veřejných rozpočtů 

v rozpočtové soustavě a rozsah přerozdělovacích procesů mezi veřejnými rozpočty 

případně i mezi mimorozpočtovými fondy v rozpočtové soustavě a to formou stanoveného 

rozdělení vybraného daňového výnosu prostřednictvím sdílených a svěřených daní či 

formou dotačních vazeb. Model fiskálního federalismu, který se dnes uţívá v  České 

republice, označujeme jako kombinovaný model fiskálního federalismu s decentralizačními 

prvky. Kaţdá vládní úroveň má své vlastní příjmy, které jsou doplněny o dotace z  vyššího 

rozpočtu
8.
 

     V rozpočtovém hospodaření se uplatňují obecné rozpočtové zásady:  

     a) kaţdoročního sestavování a schvalování rozpočtu. 

     b) zásada reálnosti a pravdivosti rozpočtu.  

     c) zásada úplnosti rozpočtu a jednotnosti rozpočtu. 

     d) zásada dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtu.  

     e) zásada publicity.  

     f) zásada účelovosti a propadávání nevyuţitých finančních prostředků. 

     e) zásada efektivnosti a hospodárnosti.      

      

     U jednotlivých veřejných rozpočtů jsou patrné etapy rozpočtového procesu od sestavení 

návrhu aţ po následnou kontrolu po skončení rozpočtového období. Za plnění rozpočtu 

jsou odpovědny výkonné orgány státu, obce či kraje, které také průběţně kontrolují plnění 

rozpočtu a předkládají zprávu voleným orgánům parlamentu či zastupitelstvu. 

Nyní jiţ zaměřím pozornost na hlavní téma mé práce, které se týká financování obcí. 

 

 

 

                                                           
 

6
 Peková, Pilný, Veřejná správa a finance veřejného sektoru, str. 126, ASPI Publishing s. r.o., 2002, ISBN 80-86395-21-9. 

7
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

8
 Provazníková, Financování měst, obcí a regionů, str. 41, GRADA Publishing a.s., 2007, ISBN 978-80-247-2097-5. 
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2.3. Obec 
 

     Pro obce byl zásadní rok 1989, který znamenal nejen změnu společenského systému, ale 

ve vztahu k obcím znamenal moţnost jejich samostatného rozhodování a hospodaření.    

     Obec je základní územně samosprávní celek a je vţdy součástí vyššího územního 

samosprávného celku, v případě České republiky kraje
9
. Jedná se o veřejnoprávní korporaci 

a hospodaří s vlastním majetkem. Disponuje vlastními finančními prostředky, vystupuje 

v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících
10

. 

Obec spravuje záleţitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, za předpokladu, ţe 

nejsou svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce či o 

působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům a záleţitosti, které do 

samostatné působnosti obce svěří zákon
11

. U většiny obcí je stejný rozsah samostatné 

působnosti. Rozdíl je však v rozsahu přenesené působnosti při výkonu státní správy. Dle 

rozsahu výkonu státní správy v přenesené působnosti rozlišujeme obce se základním 

rozsahem přenesené působnosti a obce s širším rozsahem přenesené působnosti (na území 

druhých obcí). 

 

     Městem je obec, která má alespoň 3000 obyvatel. Pokud se sloučí dvě nebo více obcí, z 

nichţ alespoň jedna je městem, je obec po sloučení městem. V situaci, kdy se město rozdělí 

na dvě nebo více obcí, pak obec, které zůstane název dosavadního města nebo část jeho 

názvu a má alespoň 3 000 obyvatel, je i nadále městem. Speciálním typem měst jsou tzv. 

statutární města. V České republice se od roku 1990 jejich počet postupně navyšoval a 

v současné době je jich celkem 24. De facto se jím stala i Praha, třebaţe se tak oficiálně 

neoznačuje. Hlavní město Praha je zvláštním případem, protoţe je zároveň i samostatným 

krajem. Většina statutárních měst je dnes sídlem krajských úřadů.  Území statutárních měst 

se můţe členit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy.  

                                                           
 

9
 Edice ÚZ, č. 689, str. 6, Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, Sagit a.s., 2008. 

10
 Marková, Finanční hospodaření územních samosprávných celků, str. 25 - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, Univerzita Karlova Právnická fakulta, 2008, ISBN 978-80-87146-08-8. 

11
 Edice ÚZ, č. 689, str. 45, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Sagit a.s., 2008. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
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     Pro municipální
12

 úroveň samosprávy je typická malá velikost a jejich velký počet. 

V České republice převaţují obce do 1000 obyvatel. Řada zemí podporuje z ekonomických 

důvodů slučování a sdruţování obcí. Spolupráce mezi obcemi se můţe uskutečnit na 

základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí. Obce mohou být členy 

mezinárodních sdruţení místních orgánů
13

.   

 

     Obec je samostatně spravována svými orgány. Voleným orgánem je zastupitelstvo, které 

svým rozhodnutím svěřuje vlastní realizaci výkonným orgánům. Členové zastupitelstev 

jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního 

práva
14

. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Mezi výkonné orgány obce patří rada 

obce, starosta a obecní úřad (u statutárního města primátor a magistrát). Starosta zastupuje 

obec navenek, stojí v čele obecního úřadu, je volen ze členů zastupitelstva a odpovídá za 

výkon své funkce zastupitelstvu
15

. Obecní úřad plní úkoly v oblasti samostatné působnosti, 

které mu uloţilo zastupitelstvo obce nebo rada a v přenesené působnosti vykonává státní 

správu. Povinnosti můţe obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou 

vyhláškou. Poradní a kontrolní orgány jsou zřizovány jako orgány obce a rady. Jedná se  

o výbory nebo komise. Dle zákona je povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor. Občané se 

mohou zapojit do práce v iniciativních a poradních orgánech. Sloţitost organizační 

struktury je dána velikostí obce. Státní dozor nad činností obcí má Ministerstvo vnitra a 

zčásti kraje, které omezené dozorové kompetence vykonávají jako státní správu 

v přenesené působnosti.                   

 

 

 

                                                           
 

12
 http://www.municipal.cz/. Z latinského slova "municipium", které znamená město spravované samostatně. 

"Municipal" se překládá jako obecní, městský, komunální, 1. 2. 2010. 

13
 Peková, Pilný, Veřejná správa a finance veřejného sektoru, str. 97, ASPI Publishing s. r.o., 2002, ISBN 80-86395-21-9. 

14
 Edice ÚZ, č. 689, str. 6, Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, Sagit a.s., 

2008. 

15
 Marková, Finanční hospodaření územních samosprávných celků, str. 26, Univerzita Karlova Právnická fakulta, 2008, 

ISBN 978-80-87146-08-8. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Prim%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magistr%C3%A1t
http://www.municipal.cz/
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3. Hospodaření obce 

      

      

     Financování municipalit a regionů je určitou sub-disciplínou veřejných financí.  Objem 

rozpočtů územních samospráv v České republice se kaţdoročně zvyšuje a roste jejich podíl 

na rozpočtech veřejných. 

     Pojem finanční hospodářství obcí i krajů znamená snahu obce či kraje opatřit si 

prostředky, aby mohly plnit veřejné úkoly, jeţ jim byly svěřené. Nyní je plná ekonomická 

soběstačnost územních svazků nereálná a potřebné finanční prostředky do územních 

rozpočtů plynou hlavně z ústředních rozpočtů případně speciálních fondů.   

 

 

3.1. Rozpočet 

 

     Rozpočet obce patří mezi územní rozpočty. Můžeme ho vymezit jako: 

 

      a) decentralizovaný peněžní fond. Územní rozpočet je vytvářen, rozdělován a 

pouţíván, stejně jako ostatní rozpočty v rozpočtové soustavě
16

. Rozpočet a rozpočtový 

proces vytváří nástroj zabezpečení a financování obecní politiky, který dává do souladu 

plánované příjmy a výdaje obce. Jedná se o tokovou veličinu a během rozpočtového období 

běţně dochází k časovému nesouladu mezi vývojem příjmů a vývojem výdajů územního 

rozpočtu.  

  

     b) rozpočet jako účetní bilance, která bilancuje příjmy a výdaje za rozpočtové období.  

 

     c) rozpočet jako finanční plán. Úkolem zde je zajistit solventnost obce realizací výdajů, 

které jsou kryty příjmy, jeţ lze reálně očekávat, existujícími rezervami či půjčkami. 

Finanční plán obsahuje krátkodobý rozpočet či střednědobou a dlouhodobou rozpočtovou 

prognózu.  

                                                           
 

16
 Provazníková, Financování měst, obcí a regionů, str. 53, GRADA Publishing a.s., 2007, ISBN 978-80-247-2097-5. 



 

13 
 

 

     d) nástrojem obecní a regionální politiky. To znamená rozpočet jako nástroj koncepce 

ekonomického a sociálního rozvoje daného území. Slouţí ke splnění volebních programů.  

Rozpočtová omezení či neustálý tlak na zvyšování efektivnosti se projevují při sestavování 

územních rozpočtů.  

 

Na úrovni obcí se můţeme setkat s odlišnými postupy finančního plánování:  

 

     a) tradičním způsobem rozpočtu je tzv. přírůstkový způsob. Vychází z rozpočtu za 

minulé období a ze skutečných údajů v minulém období. Tato data se při sestavování 

rozpočtu na další období upravují obvykle o určitý procentní podíl, který se odvíjí od 

předpokládaných změn objemu činnosti i změn cenových (např. vliv inflace). Předností této 

techniky sestavování rozpočtu je především její jednoduchost. Nevýhodou je však relativně 

malá váha cílově plánovaných změn a nebezpečí, ţe celý systém rozpočtování bude zaloţen 

na přetrvávajících nedostatcích z minulosti.  

      

     b) dalším přístupem je fixně stanovený limitovaný rozpočet. Je pouţíván hlavně 

ústřední vládou. U obcí a krajů lze tento přístup uplatnit při zajištění realizace sluţeb 

prostřednictvím jiných organizací.  

      

     c) alternativním přístupem jsou formy tzv. výkonnostního rozpočtování: metoda 

nulové základny, rozpočtování dle výsledku nebo metoda programového rozpočtování. 

Společným prvkem těchto tří přístupů je přesun pozornosti v procesu rozpočtování od 

analýzy vstupů, k výstupům a výsledkům, na jejichţ dosaţení byly veřejné prostředky 

přiděleny
17

. V porovnání s klasickými přístupy tvorby rozpočtu, jeţ kladou důraz na 

kontrolní funkci rozpočtu, tak alternativní způsoby se orientují spíše na jeho řídící a 

plánovací funkce.  

      

     V současné době se u nás sestavuje jednotný rozpočet bez členění na běţný a kapitálový, 

kde jsou příjmy a výdaje členěny dle rozpočtové skladby. Můţe být vyrovnaný, deficitní a 

                                                           
 

17
 Provazníková, Financování měst, obcí a regionů, str. 60, GRADA Publishing a.s., 2007, ISBN 978-80-247-2097-5. 
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přebytkový. Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření běţného 

roku se převádí k pouţití v dalším roce ke krytí rozpočtových výdajů nebo se převádí do 

peněţních fondů. Schodek hospodaření se uhrazuje z finančních prostředků z minulých let 

nebo se kryje z návratných zdrojů splatných z rozpočtu v následujících letech
18

. 

 

 

3.2. Rozpočtový proces 

 

     Jedná se o souhrn činností, které jsou nezbytné k řízení hospodaření obce v daném 

rozpočtovém období. Rozpočet se v České republice sestavuje na jeden kalendářní rok. 

Rozpočtový proces však zpravidla zahrnuje dobu 1,5 aţ 2 roky. 

     Sestavení návrhu rozpočtu představuje nejsloţitější etapu rozpočtového procesu, má-li 

být rozpočet reálným finančním plánem. Proběhne analýza minulosti a zohledňuje se 

skutečný vývoj příjmů a výdajů od začátku roku do doby, kdy se začne pracovat na návrhu 

rozpočtu, tzn. většinou za tři čtvrtletí běţného roku. Provede se odhad plnění příjmů a 

výdajů v závěrečné části roku. Při sestavování návrhu rozpočtu na další rok se bere v úvahu 

očekávaná inflace, daňové změny a další faktory. Následuje plánování příjmů a výdajů 

rozpočtu na další rok. Sestavení návrhu rozpočtu provádí finanční odbor. Podkladem pro 

návrh rozpočtu je rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled se sestavuje na 2 aţ 5 let 

následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Slouţí pro střednědobé finanční 

plánování
19

. Obec jej sestavuje alespoň ve 4 základních ukazatelích: celkové příjmy, 

celkové výdaje, celkové pohledávky a celkové závazky. Zpracování rozpočtového výhledu 

zajišťuje zkvalitnění řízení hospodaření. V zákoně se uvádí, ţe rozpočet obce vychází 

z rozpočtového výhledu
20

, ale zastupitelstvo můţe schválit roční rozpočet odlišný. 

Sestavování rozpočtu navazuje na údaje z rozpisu platného státního rozpočtu nebo 

rozpočtového provizoria
21

. Dále jsou zde vazby na rozpočty krajů či svazků obcí. 

                                                           
 

18
 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_4026. html, zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, 2. 1. 2010. 

19
 Provazníková, Financování měst, obcí a regionů, str. 68, GRADA Publishing a.s., 2007, ISBN 978-80-247-2097-5. 

20
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

21
 Provazníková, Financování měst, obcí a regionů, str. 64, GRADA Publishing a.s., 2007, ISBN 978-80-247-2097-5. 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_4026.%20html
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V případě, ţe se obec podílí na realizaci projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské 

unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních 

prostředků účelově určených na spolufinancování projektu Evropské unie. 

     Projednání rozpočtu probíhá ve finančním výboru a v radě obce a schválení rozpočtu 

má na starosti zastupitelstvo. Pokud se nepodaří schválit návrh rozpočtu do začátku 

rozpočtového období, tak se do schválení rozpočtu hospodaří dle tzv. rozpočtového 

provizoria. Návrh rozpočtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání 

v zastupitelstvu zveřejněn vhodným způsobem na úřední desce a v elektronické podobě.   

     Za plnění rozpočtu jsou odpovědné výkonné orgány obce a také průběţně informují 

zastupitelstvo obce. Ty se snaţí najít účinná opatření pro odstranění negativních vlivů. 

Zákon obsahuje taxativní výčet příčin, při kterých je nutné provést změny v rozpočtu. Jedná 

se o změny organizační, metodické a věcné. Neplánovanou rozpočtovou potřebu lze 

uhrazovat změnou rozpočtu, rozpočtovým opatřením (přesuny mezi jednotlivými druhy 

příjmů a výdajů rozpočtu) nebo uţitím prostředků z mimorozpočtových zdrojů. 

Je nutné rozlišovat pokladní a účetní plnění rozpočtu. Pokladní plnění rozpočtu se 

uskutečňuje na účtech peněţního ústavu.  

     Přezkoumání hospodaření
22

. Kontrola hospodaření se přezkoumává krajským úřadem 

nebo pomocí auditorské společnosti. Kromě pravidelných vnitřních kontrolních 

mechanismů
23

 se setkáme i s kontrolou vnější, kterou u územně samosprávných celků můţe 

provádět Ministerstvo financí prostřednictvím místně příslušných územních finančních 

orgánů a to hlavně u poskytnutých dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, ale i z 

prostředků Evropské unie. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok je 

nezbytnou součástí projednání závěrečného účtu.  

     Po skončení rozpočtového období se sestavuje závěrečný účet24
. Jedná se o přehled 

skutečného plnění příjmů a výdajů. Závěrečný účet obce je schvalován ve voleném orgánu 

nejpozději do 30.6. Nejméně 15 dnů před projednáním musí být zveřejněn, aby se případně 

občané mohli vyjádřit.  

                                                           
 

22
 Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve 

znění pozdějších předpisů. 

23
 Zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

24
 Peková, Pilný, Veřejná správa a finance veřejného sektoru, str. 170, ASPI Publishing s. r.o., 2002, ISBN 80-86395-21-9. 
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3.3. Rozpočtová skladba 

      

     Kaţdá úroveň rozpočtů disponuje v rámci rozpočtové soustavy rozdílnými druhy příjmů 

a výdajů. Pro zaručení porovnatelnosti příjmů a výdajů jak prostorově tak časově slouţí 

jednotné členění příjmů a výdajů veřejných rozpočtů. Rozpočtová skladba se uţívá pro 

dlouhodobou analýzu vývoje rozpočtů. V České republice rozpočtovou skladbu, která 

odpovídá mezinárodním standardům, upravuje vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 

Sb.  

     Příjmy a výdaje rozpočtová skladba třídí jako tzv. peněţní operace
25

. Peněţními 

operacemi označujeme příjem peněţních prostředků na bankovní účty (obsahuje čtyři třídy: 

daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace) a výdaj peněţních 

prostředků z bankovních účtů (běţné výdaje zahrnuje do třídy č. 5 a do 6. třídy kapitálové 

výdaje). Umoţňuje třídění příjmů a výdajů (brutto princip26
) nenávratné a návratné povahy 

a tím lze důkladněji analyzovat hospodaření a krytí schodku rozpočtu. Třída 8 označuje 

financování a součástí této třídy jsou poloţky vyjadřující změnu stavu finančních 

prostředků na bankovních účtech.  

     Platná rozpočtová skladba vyuţívá čtyři základní druhy třídění příjmů a výdajů:  

 

     a) při třídění příjmů a výdajů z hlediska odpovědnostního je jednotkou třídění kapitola. 

Tato metoda je povinná jen u státního rozpočtu. 

  

     b) základní druhové, které je závazné pro územní samosprávu. Při třídění příjmů a 

výdajů z hlediska druhového jsou jednotkami třídění rozpočtové třídy, seskupení poloţek, 

podseskupení poloţek a jednotlivé poloţky. 

      

     c) z hlediska odvětvového (vychází z účelů). Při třídění příjmů a výdajů z hlediska 

odvětvového jsou jednotkami třídění rozpočtové skupiny, oddíly, pododdíly a paragrafy.  

      

                                                           
 

25
 Provazníková, Financování měst, obcí a regionů, str. 102, GRADA Publishing a.s.,2007,ISBN 978-80-247-2097-5. 

26
 http://business.center.cz/business/pojmy/p1240-brutto-princip.aspx, uvádění jednotlivých položek v rozvaze v 

pořizovací ceně (brutto), 2. 1. 2010. 

http://business.center.cz/business/pojmy/p1240-brutto-princip.aspx
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     d) konsolidační třídění umoţňuje vyloučit duplicity na základě interních transferů mezi 

fondy a korekci příjmů a výdajů při započítávání příjmů a výdajů. Při třídění příjmů a 

výdajů z hlediska konsolidačního se příjmy a výdaje třídí na záznamové jednotky.  

 

     V praxi dotčené subjekty pouţívají dle potřeb další třídění peněţních operací např. 

organizaci nebo u poskytnutých dotací se vyskytuje účelový znak či správce dotace. 

     Probíhají i finanční operace, které se neřídí rozpočtovou skladbou. Jedná se o vedení 

účtů cizích či sdruţených prostředků, podnikatelská činnost a fond kulturních a sociálních 

potřeb.  

 

 

3.4. Příjmy rozpočtu 

       

     Dle druhového třídění se jedná o nenávratně inkasované prostředky na bankovní účet, 

opětované i neopětované, z domácí ekonomiky i ze zahraničí, včetně přijatých darů a dotací 

a přijaté splátky půjček za účelem rozpočtové politiky
27

. Nezahrnuje ta inkasa, jeţ 

představují vypůjčené finanční prostředky a přijaté splátky půjček.  

     Příjmy místních rozpočtů můţeme rozdělit na běţné a kapitálové. Běţné příjmy se 

kaţdoročně opakují
28

. Mohou být dle charakteru daňové nebo nedaňové.  

     Kapitálové příjmy jsou jednorázové, většinou se pravidelně neopakují, týkají se 

financování dlouhodobých potřeb v oblasti pořízení investic. 

     Přijaté transfery jsou neinvestičního a investičního charakteru. 

     

 

3.4.1. Daňové příjmy 

 

     Jedná se povinné, neopětované příjmy plynoucí z daní, pojistného sociálního a 

zdravotního pojištění, doplatků včetně daní a také sankcí za pozdní či nesprávné placení.  

                                                           
 

27
 Provazníková, Financování měst, obcí a regionů, str. 107, GRADA Publishing a.s., 2007, ISBN 978-80-247-2097-5. 

28
 Marková, Finanční hospodaření územních samosprávných celků, str. 50, Univerzita Karlova Právnická fakulta, 2008, 

ISBN 978-80-87146-08-8. 
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Jejich celý výnos nebo jeho část je zvláštním zákonem určen do rozpočtu obce. Můţeme 

sem zařadit i výnos z poplatků, které jsou prováděné municipalitou, kde výnos místních 

poplatků náleţí do rozpočtu obce celý. Daně spravuje a vybírá místně příslušný finanční 

úřad, který tento daňový výnos posílá obci na její účet.  

     Daňový výnos je v České republice nerovnoměrně rozloţen. To má za následek velké 

rozdíly v míře finanční soběstačnosti mezi obcemi. Obce v České republice mají omezenou 

daňovou pravomoc a to z důvodu omezení daňové konkurence.  

 

a) Výlučné daně 

 

     Představují redukovanější formu lokálních daní z hlediska obecních pravomocí. Zákon 

určuje, jaké daně vybírané celostátně plynou do rozpočtu obcí či regionů. Daňový základ a 

sazby daní mohou obce ovlivnit jen málo či vůbec
29

.  

     Můţeme sem zařadit výnos daně z nemovitostí. Příjemcem je ta obec, na jejímţ území se 

nemovitost nachází. Daň platí hlavně vlastníci pozemků, staveb, bytů nebo samostatného 

nebytového prostoru. Obec můţe ovlivnit velikost daně z nemovitostí jen omezeně a to 

tam, kde se upravuje výše daně pomocí koeficientů, kterými se násobí základní sazba daně. 

Přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je dáno počtem obyvatel obce podle posledního 

sčítání lidu. U jednotlivých částí obce můţe obec obecně závaznou vyhláškou koeficient 

zvýšit o jednu kategorii nebo sníţit o jednu aţ tři kategorie podle členění koeficientů. 

Nejvyšší koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0. Obecně závaznou vyhláškou pro 

všechny nemovitosti mohou obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. 

Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, 

staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, s výjimkou 

orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocného sadu a trvalého travního porostu
30

.  

     Mezi výlučné daně patří i daň z příjmu právnických osob a to v případech, kdy 

poplatníkem je příslušná obec s výjimkou daně vybírané sráţkou podle zvláštní sazby.  

 

 

 

                                                           
 

29
 Provazníková, Financování měst, obcí a regionů, str. 74, GRADA Publishing a.s., 2007, ISBN 978-80-247-2097-5. 

30
 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_3116.html, zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění 

pozdějších předpisů, 5. 2. 2010. 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_3116.html
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b) Sdílené daně 

 

     Územní samosprávy sdílí společně se státem stejnou daňovou základnu. Obce nemají 

moţnost ji ovlivnit. Je stanoven procentní podíl na celostátním hrubém výnosu daní, který 

je jejich příjmem. Do celostátního hrubého výnosu daně se nezahrnují částky vybrané na 

pokutách a částky pouţité na úhradu nákladů daňového řízení.  

     Sdílené daně nerespektují zásadu původu daně a to můţe někdy na obce působit 

nemotivačně. Smyslem těchto daní je hlavně vyrovnání fiskální nerovnováhy mezi různými 

samosprávami.  

 

Podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu: 

 

a) daň z přidané hodnoty  

 

b) daň z příjmu fyzických osob (FO) ze závislé činnosti a funkčních poţitků. Procento 

z 21,4% podílu daně z příjmů FO placené sráţkou a z 60% celostátního hrubého výnosu 

daně z příjmů FO samostatně výdělečně činných. 

 

c) daň z příjmů právnických osob (PO) s výjimkou, kdy jejím poplatníkem je kraj nebo 

 v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec. 

 

30 % z celostátního výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné 

činnosti (SVČ), které mají na území obce bydliště. Motivační prvek obcí.  

 

1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

a z funkčních poţitků podle podílu počtu zaměstnanců v obci k počtu zaměstnanců v České 

republice odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů s výjimkou daně z příjmů 

fyzických osob vybírané sráţkou podle zvláštní sazby
31

. Motivační prvek obcí.  

 

                                                           
 

31
 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým 

státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. 
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     Procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna (dále 

ostatní obce), podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní, se vypočítá jako 

součet: 

a)  poměru celkové výměry katastrálních území obce k celkové výměře katastrálních území 

všech obcí. 

b)  poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí.  

Oba poměry jsou vyjádřené v procentech a násobené koeficientem 0,03.  

c)  poměru násobku postupných přechodů, který je vypočítán pro obec pomocí koeficientů 

postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů vypočítaných za ostatní 

obce. Poměr je vyjádřen v procentech a vynásoben koeficientem 0,94 a dále násoben 

celkovým procentem, kterým se na části celostátního hrubého výnosu daní podílejí ostatní 

obce.  

     Při stanovení počtu obyvatel obce a výměry katastrálních území obce se vychází ze 

stavu k 1. lednu běţného roku. Ministerstvo financí vyhlásí vyhláškou vţdy s účinností od 

1. září běţného roku celková procenta, kterými se jednotlivé obce podílejí na části 

celostátního hrubého výnosu daní. 

 

c) Seskupení poloţek 13 dle druhového třídění rozpočtové skladby 

Daně a poplatky z vybraných činností a sluţeb 

 

Platby na úseku péče o životní prostředí 

 

     Právní úprava ochrany zemědělského půdního fondu stanovuje při odnětí půdy jejímu 

účelu odvody
32

. Výnos odvodů je 40% příjmem rozpočtu obce a 60% náleţí Státnímu 

fondu ţivotního prostředí. Dle lesního zákona
33

 je zaveden poplatek za odnětí plnění funkcí 

lesa. Obci, v jejímţ katastrálním území k odnětí došlo, náleţí opět 40%. Zbytek Státnímu 

fondu ţivotního prostředí. Dále je zde poplatek za ukládání odpadů na skládkách a platí ho 

původci odpadu osobě provozující skládku, která má povinnost odvést poplatek obci. Při 

platbě úhrad za činnost spojenou s těţbou surovin
34

 se úhrada platí hlavně za dobývací 

                                                           
 

32
 Zákon č. 334/1992 sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

33
 Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

34
 Zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 



 

21 
 

prostor. O úhradu z vydobytých nerostů se dělí obec a státní rozpočet (po 50%). Poplatky 

za znečišťování ovzduší závisí na tom, kolik a jakých škodlivin je do ovzduší vypouštěno. 

Příjmem obcí jsou poplatky od malých znečišťovatelů.   

   

Místní poplatky 

 

     Jedná se o jedinou platbu daňového charakteru, o jejímţ zavedení rozhoduje hlavně 

sama obec. Legislativa obsahuje výčet místních poplatků, které mohou obce vybírat. 

Významná role připadá regulačním rysům či ochranným prvkům u jednotlivých poplatků
35

. 

Správu poplatků vykonává obec a zavedení poplatků stanoví obec závaznou vyhláškou, ve 

které upraví podrobnosti jejich vybírání.  

 

Místní poplatky dle zákona 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

 

a) poplatek ze psů.  

b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. 

c) poplatek za uţívání veřejného prostranství. 

d) poplatek ze vstupného. 

e) poplatek z ubytovací kapacity. 

f) poplatek za povolení k vjezdu motorových vozidel do vybraných míst a částí měst. 

g) poplatek z provozu výherních hracích přístrojů. 

h) poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a  

odstraňování komunálních odpadů. 

i) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku moţností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace. 

 

 

 

 

                                                           
 

35
 Marková, Finanční hospodaření územních samosprávných celků, str. 62, Univerzita Karlova Právnická fakulta, 2008, 

ISBN 978-80-87146-08-8. 
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Správní poplatky36 

 

     Mezi vlastní příjmy obcí patří poplatky za správní úkony, které by měly krýt náklady 

spojené s poskytováním správních úkonů zajišťovaných v rámci tzv. přenesené působnosti 

různým subjektům
37

. Orgány obcí mají velmi omezenou pravomoc ve stanovení správních 

poplatků. Úkony, které jsou zpoplatněny, jsou určeny v poloţkách sazebníku poplatků.   

 

 

3.4.2. Nedaňové příjmy 

 

     Můţeme je definovat jako příjmy, které neplynou z povinnosti dané zákonem, ale 

z určité aktivity obce či jiných subjektů ve prospěch obce. 

      

1) Příjmy z vlastního podnikání a odvody přebytků organizací s přímým vztahem:  

 

a) zisk z vlastních výdělečných podniků či podíl na zisku podniků s majetkovým vkladem 

obce.    

b) příjmy od vlastních neziskových organizací. 

c) příjmy z pronájmu obecního majetku. Jsou závislé na tom, jaký majetek obce vlastní. 

Nejvýznamnějším majetkem je půda.  

d) příjmy z nakládání s dočasně volnými prostředky. Zahrnuje např. příjmy z úroků při 

nákupu cizích dluhopisů nebo investování do obchodovatelných cenných papírů.    

e) odvody přebytků ústřední banky, příspěvkových organizací a ostatní odvody přebytků 

organizací s přímým vztahem. 

 

2) Přijaté sankční platby a vratky transferů. Jsou obtíţně plánovatelné, nahodilé a malé. 

Obce mohou ukládat pokuty subjektům v tzv. přestupkovém řízení
38

. 

 

                                                           
 

36
 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.   

37
 Marková, Finanční hospodaření územních samosprávných celků, str. 70, Univerzita Karlova Právnická fakulta, 2008, 

ISBN 978-80-87146-08-8. 

38
 Peková, Pilný, Veřejná správa a finance veřejného sektoru, str. 195, ASPI Publishing s. r.o., 2002, ISBN 80-86395-21-9.  
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3) Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy. Zahrnuje 

příjmy z prodeje majetku pořízeného z neinvestičních prostředků.  Příjmy z prodeje 

majetku pořízeného původně z investičních prostředků, který byl prodán jako druhotná 

surovina, materiál ke šrotování, demoliční materiál apod. Dále přijaté pojistné náhrady, 

vratky prostředků z Národního fondu pro vyrovnání kursových rozdílů nebo např. příjmy za 

vyuţívání výhradních práv k přírodním zdrojům. A také příjmy, které mají nepravidelný 

charakter, jedná se o dary nebo sbírky. 

 

4) Přijaté splátky půjčených prostředků. Pouze jde-li o splátky půjčených prostředků 

původně poskytnutých za účelem rozpočtové politiky. Půjčenými prostředky se pro účely 

rozpočtové skladby míní finanční prostředky přijaté nebo vydané jako návratné finanční 

výpomoci, půjčky, úvěry a cena vlastních dluhopisů. Zahrnuje splátky půjčených 

prostředků od podnikatelských subjektů, od podniků ve vlastnictví státu, od obecně 

prospěšných společností a podobných subjektů, od veřejných rozpočtů ústřední úrovně, 

územní úrovně, od obyvatelstva nebo splátky za úhradu dluhů nebo dodávek aj.  

 

 

3.4.3. Kapitálové příjmy 

  

     Dle druhového třídění rozpočtové skladby zahrnuje:  

 

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku: příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě 

drobného); příjmy z prodeje pozemků; příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí; 

uplatní se také při prodeji pozemku patřícího k prodávané budově, jestliţe cenu nelze 

rozdělit a ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. 

 

Ostatní kapitálové příjmy: přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku, pouze jde-li o 

dobrovolný a neopětovaný peněţní dar nikoli z veřejného rozpočtu nebo od cizího státu či 

mezinárodní organizace a zároveň je-li tento dar účelově určen na kapitálové výdaje; přijaté 

příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku; opětované příspěvky od fyzických a 

právnických osob na investiční účely a ostatní investiční příjmy jinde nezařazené. 
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Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů: v případě jde-li o akt rozpočtové politiky a 

nikoliv o nástroj řízení likvidity, kdy patří na poloţky třídy 8.  

 

    V poslední době se význam těchto příjmů zvyšuje. Majetkovou agendu města vede odbor 

obecního majetku a bytového hospodářství. O nabytí a převodu nemovitých věcí včetně 

vydání nemovitostí dle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku 

obce rozhoduje zastupitelstvo obce
39

. Rozhoduje-li zastupitelstvo obce o nemovitostech, 

musí své záměry zveřejnit minimálně 15 dní předem na úřední desce obce nebo jiným 

způsobem, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předloţit své nabídky. Kdyţ obec záměr 

nezveřejní, tak je právní úkon od počátku neplatný. 

 

 

3.4.4. Přijaté transfery 

 

     Dotace jsou peněţní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo 

Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel
40

. Je 

zde snaha o zmírnění vertikální fiskální nerovnováhy a pomocí dotací zabezpečit 

rovnováhu územních rozpočtů. Jedná se tedy o rozdělení společné částky mezi ústřední 

vládou a niţšími články. Účelem je i zabezpečení horizontální fiskální rovnováhy. Čím je 

větší podíl dotací, tím se zvyšuje kontrola ze strany ústřední vlády.  

     Dotace můţeme rozdělit na běžné (neinvestiční přijaté dotace) a kapitálové (investiční) 

dotace. Nárokové dotace se získají bez nutnosti ţádání. Pokud obec musí o dotace ţádat, 

splnit určitá kritéria, jedná se o dotace nenárokové. Dotace podmiňující finanční spoluúčast 

obce nebo jsou dotace bez spoluúčasti. U dotací se spoluúčastí je můţeme dělit na 

rovnocennou podmíněnou účelovou dotaci či nerovnocennou podmíněnou účelovou dotaci, 

kde stát poskytuje fixní částku bez ohledu na obec a její vlastní zdroje. Na konkrétní akce 

se poskytují specifické účelové dotace. Podléhají ročnímu zúčtování se státním rozpočtem 

                                                           
 

39
 Edice ÚZ, č. 689, Sagit a.s., 2008, str. 54, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

40
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném 

znění. 
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republiky a nevyčerpané prostředky se musí vrátit. Všeobecné dotace jsou většinou 

nepodmíněné. Subjekt ji můţe pouţít dle svého uváţení.  

     Obcím jsou přidělovány dotace na základě jejich definování a schválení v zákoně o 

státním rozpočtu na příslušný rok. Obce mají na tyto dotace nárok i v případě neplnění 

státního rozpočtu a jsou tedy stabilním a předvídatelným příjmem obcí a krajů.  

     Většina z nich je poskytována v rámci tzv. souhrnného finančního vztahu státního 

rozpočtu obcím v úhrnech po jednotlivých krajích
41

. Z účelových dotací, které jsou přísně 

zúčtovatelné, zmíním např: dotace na místo v domovech důchodců, jejichţ zřizovateli jsou 

obce, dotace na místo v ústavech sociální péče, příspěvek na školství, dotace na lůţko ve 

vybraných zdravotnických zařízeních nebo dotace na dávky sociální péče. Dále dotace 

z kapitoly všeobecná pokladní správa (VPS) státního rozpočtu, kterou spravuje 

Ministerstvo financí. Zde se jedná o dotace, které nelze předem zahrnout do určité kapitoly 

státního rozpočtu např. dotace na protiradonová opatření, prevence drogových závislostí 

nebo na volby. Z této kapitoly je moţné poskytovat územním rozpočtům i mimořádné 

dotace podle vývoje jeho plnění a potřeby. Představují uţití rezerv státního rozpočtu anebo 

vyplývají z rozpočtových změn hlavně mezi resortním rozpočtem a rozpočtem obce, které 

jsou doprovázeny rozpočtovým opatřením. Z kapitoly VPS můţou být obcím poskytovány i 

návratné finanční výpomoci. Obcím jsou dále poskytovány nenárokové dotace 

z rozpočtových kapitol určitých ministerstev. Tyto dotace jsou obcím vypláceny v rámci 

grantových programů a obce ţádají o jejich přidělení. Určitým typem jsou také dotace 

přijímané od úřadů práce v rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti. U dotací ze státních 

mimorozpočtových fondů se nejčastěji jedná o dotace ze Státního fondu ţivotního prostředí. 

Dotace na podporu bytové výstavby jsou vypláceny ze Státního fondu rozvoje bydlení či na 

opravy komunikací ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Náleţí sem také převody 

z vlastních fondů obce, které mohou plynout do rozpočtu obce z účelových peněţních fondů 

např. z fondů rezerv, které se tvoří z přebytků běţného rozpočtu. Tyto finanční prostředky 

se mohou pouţít v případě hrozících schodku hospodaření nebo při zabezpečování 

neplánovaných potřeb. Převody z fondů vlastní hospodářské činnosti nebo ostatních 

vlastních fondů. Pravidla hospodaření nedovolují provést přesun finančních prostředků 

mezi účelovými fondy během rozpočtového období. Výhodou těchto fondů je, ţe naspořené 

                                                           
 

41
 Provazníková, Financování měst, obcí a regionů, str. 133, GRADA Publishing a.s., 2007, ISBN 978-80-247-2097-5. 
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prostředky lze na konci roku převést do následujícího, ale příliš mnoho rozpočtových fondů 

omezuje volnost orgánů. Obce získávají i dotace od krajů, jak v samostatné působnosti 

kraje, tak přerozdělením některých dotací, které kraje získaly ze státního rozpočtu, od 

regionálních rad nebo dobrovolných svazků obcí.  

         

 

3.5. Výdaje 

 

1) Z rozpočtu obce se hradí hlavně
42

:  

 

a)  závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uloţených 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, jestliţe 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 náleţejících jejich 

vlastníkům. 

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. 

 

2) Obec ze svého rozpočtu hradí i splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných výpomocí 

a splátky jistiny vlastních dluhopisů jejich vlastníkům. 

 

                                                           
 

42
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
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Můžeme se setkat s několika hledisky členění výdajů územních samospráv: 

  

a) dle druhové rozpočtové skladby, které je závazné a funkční. Mezi výdaje řadíme 

nenávratné platby na běţné i kapitálové účely, opětované i neopětované a poskytované 

návratné půjčky za účelem realizace rozpočtové politiky. Výdaje jsou do značné míry 

určovány příjmovou stránkou rozpočtů územních samospráv a rozsahem odpovědnosti i 

pravomocemi obcí za zabezpečení veřejných statků a sluţeb.  

 

b) podle infrastruktury: ekonomické a sociální. Výdaje na ekonomickou infrastrukturu 

zahrnují výdaje na výrobní účely. Hlavně pro obecní podniky zabezpečující sluţby. 

Zahrnuje např. výdaje na výstavbu a údrţbu veřejných komunikací, parků, kanalizací či na 

budování průmyslových zón atd. Výdaje na sociální infrastrukturu obsahují výdaje na 

vzdělání a péči o zdraví, na sociální peněţní transfery či výdaje na provoz sociálních 

zařízení.  

 

c) podle funkcí veřejných financí: alokační, redistribuční a stabilizační. 

 

d) podle rozpočtového plánování: plánované a neplánované. U plánovatelných výdajů se 

jedná o výdaje, které lze poměrně přesně stanovit předem. Většinou se jedná o běţné 

výdaje a mají mandatorní charakter. Územní celek je musí vynaloţit ze zákona, i kdyţ 

dojde k neplnění příjmů rozpočtu. K mandatorním výdajům lze zařadit výdaje spojené 

s provozem samostatné a přenesené působnosti, výdaje na splácení úroků nebo na placení 

daní. Neplánované výdaje jsou nahodilé povahy a lze je obtíţně odhadnout. Patří sem i 

výdaje sankčního charakteru. Mezi výdaje financované v rámci samostatné působnosti obcí 

řadíme: školství, sociální péči, zdravotnické sluţby, kulturu a rekreaci, veřejnou bezpečnost 

a obecní policii, sanitární sluţby, pouliční osvětlení, hřbitovy a parky, vodovody a 

kanalizace, územní plánování, místní komunikace a městská doprava či obecní byty. 

Odpovědnost je mnohdy sdílena s ústřední vládou s vyuţitím dotací.  

      

     U jednotlivých výdajů obcí jsou patrné výrazné rozdíly. Tyto rozdíly vyplývají 

v technické vybavenosti, v rozvoji infrastruktury či bytové výstavbě. Důleţitá je i poloha 

daného místa či stav ţivotního prostředí. Sloţení a efektivnost výdajů ovlivňuje i velikost 

obce. Existuje i problém externalit, kdy některé obce financují výdaje pro jiné obce.  
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Zadluženost obcí 

 

     Dluh obcí na počátku 90. let minulého století skoro neexistoval. Poté se však neustále 

zvyšoval, coţ souviselo s moţností rozšiřovat své příjmy úvěrem či půjčkou. Zadluţenost 

se týká hlavně větších obcí a měst. Po vstupu do Evropské unie měla vliv na vývoj 

obecního dluhu skutečnost, ţe řada projektů financovaných z evropských zdrojů vyţaduje 

spoluúčast obce.  

     Obce by měly pravidelně hodnotit své hospodaření a lépe předcházet nadměrnému 

zadluţování. Dlouhodobě hodnotí stav českých municipalit např. společnost CCB-Czech 

Credit Bureau, a. s. Schopnost obce dostát svým finančním závazkům, je vyjádřena 

pomocí ratingových stupňů. Obce v České republice získávají úvěry poměrně snadno, 

protoţe představují pro peněţní ústavy méně rizikové klienty. Ministerstvo financí ani  

nikdo jiný nemá moţnost ovlivnit výši navrţeného schodku rozpočtu obce. Tato záleţitost 

je plně v kompetenci zastupitelstva v samostatné působnosti. Příslušné zákony však 

obsahují ustanovení, která nepřímo přispívají k omezování nadměrné zadluţenosti, protoţe 

úroveň zadluţení územních celků se promítá v míře zadluţení celého státu. Ministerstvo 

financí na základě usnesení vlády České republiky z roku 2008 č. 1395 o monitoringu 

hospodaření obcí kaţdoročně provede výpočet soustavy informativních a monitorujících 

ukazatelů za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace. Obce, jejichţ ukazatel 

celkové likvidity bude v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých 

návratných finančních výpomocích k celkovým aktivům bude vyšší neţ 25 % včetně, 

budou osloveny dopisem ministra financí a poţádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a 

o stanovisko zastupitelstva obce
43

. Špatné hospodaření můţe mít vliv na poskytování 

prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů.    

 

 

3.5.1. Běžné výdaje 

 

     Dle přílohy vyhlášky č. 323/2002 o rozpočtové skladbě se jedná o opakující se výdaje, 

ze kterých se financují běţné potřeby v příslušném rozpočtovém roce. Běţné výdaje jsou 

                                                           
 

43
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_monitoring_hospodareni_obci.html, 12. 2. 2010. 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_monitoring_hospodareni_obci.html
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objemově největší skupinou výdajů obecních rozpočtů
44

. Zahrnuje neinvestiční nákupy 

v podobě opětovaných výdajů za zboţí a sluţby neinvestiční povahy a náklady související 

s pracovní silou, to znamená mzdy, pojistné atd. Dále neinvestiční transfery a tedy 

neopětované výdaje na neinvestiční účely charakteru dotací a příspěvků mimo rozpočtovou 

jednotku. Obsahují neinvestiční transfery podnikatelským subjektům, neziskovým 

organizacím, veřejnoprávním subjektům a mezi peněţními fondy téhoţ subjektu, 

obyvatelstvu (např. sociální dávky), do zahraničí, neinvestiční půjčené prostředky v podobě 

návratně poskytovaných prostředků jiným subjektům na neinvestiční účely, převody 

Národnímu fondu a ostatní neinvestiční výdaje. 

 

 

3.5.2. Kapitálové výdaje 

      

     Jedná se o dlouhodobé financování hlavně investičních potřeb, které přesahují období 

jednoho rozpočtového roku. Zahrnuje Investiční nákupy a související výdaje v podobě 

opětovaných výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku, akcií a 

majetkových účastí. Investiční transfery obsahují neopětované výdaje typu dotací a 

příspěvků na investiční účely poskytovaných podnikatelským subjektům, neziskovým a 

podobným organizacím, veřejným rozpočtům ústřední, územní úrovně, příspěvkovým 

organizacím, investiční převody vlastním fondům, obyvatelstvu a do zahraničí, investiční 

půjčky, převody Národnímu fondu a ostatní kapitálové výdaje.  

     U všech projektů by měly kapitálové výdaje zahrnovat: celkové náklady projektu, 

celkové náklady do konce předchozího roku, daného roku a očekávané výdaje v  průběhu 

následujícího roku a identifikaci zdrojů, ze kterých se bude projekt financovat.   
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Marková, Finanční hospodaření územních samosprávných celků, str. 97, Univerzita Karlova Právnická fakulta, 2008, 

ISBN 978-80-87146-08-8. 
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3.6. Financování 

 

     Dle rozpočtové skladby se zachycuje ve třídě 8 a vyjadřuje, jakým způsobem jsou 

příjmové a výdajové operace financovány
45

. Je zde přímá návaznost na zajištění salda 

územního rozpočtu. Saldo rozpočtu je rozdíl mezi příjmy a výdaji. 

 

Příjmy – Výdaje = přebytek (+) nebo schodek (-) nebo (+) financování
46

 

      

     Rozpočet můţe být schválen jako schodkový jen v případě, ţe schodek bude moţné 

uhradit: 

 

a)  finančními prostředky z minulých let. 

 

b)  smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo výnosem 

z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku (dále jen "návratné 

zdroje")
47

. 

      

     Daňové příjmy přicházejí na účet rozpočtu obce v průběhu rozpočtového období, a tak 

se obce mohou dostat na počátku roku do obtíţné finanční situace. Pokud nemají své 

finanční rezervy, jsou nuceny vyuţít prostředky návratného charakteru.                

      

     Třída 8 tedy zachycuje návratné přijaté finanční prostředky a výdaje na splátky jistin 

dříve přijatých půjček a vydaných dluhopisů, které souvisejí s likviditou, to znamená 

zabezpečením finančních zdrojů a se zhodnocením dočasně volných finančních prostředků 

v rámci finančního investování apod. Patří sem také tzv. opravné poloţky k peněţním 

operacím, operace mimorozpočtové, dlouhodobé přijaté a vydané půjčky. Dále zahrnuje 

přírůstek termínovaných závazků, splátky jistiny závazků, pokles stavu hotovosti či 

                                                           
 

45
 http://business.center.cz/business/pojmy/p1241-netto-princip.aspx, uvádění jednotlivých položek v rozvaze pouze v 

zůstatkové ceně (netto), 2. 1. 2010. 

46
 Provazníková, Financování měst, obcí a regionů, str. 110, GRADA Publishing a.s., 2007, ISBN 978-80-247-2097-5.  

47
 Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.   

http://business.center.cz/business/pojmy/p1241-netto-princip.aspx
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přírůstek poskytovaných půjček a uskutečněných finančních investic ve sledovaném 

období, kde cílem je optimalizace likvidity.  

     Návratné finanční prostředky mohou být poskytnuty obci od domácích či zahraničních 

peněţních ústavů či od jiných subjektů. 
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4. Možnosti čerpání z Evropských fondů 

  

      

     Evropská unie vznikla v roce 1993 z Evropského společenství (ES) na základě 

Maastrichtské smlouvy. Tato smlouva navazovala na evropský integrační proces, který 

probíhal od padesátých let 20. století. Česká republika se na základě rozhodnutí Evropské 

rady stala členem Evropské unie (EU) 1. května 2004. Okamţikem svého vstupu získala 

naše země přístup k nástrojům strukturální politiky Evropské unie
48

. 

     Rozpočet Evropské unie je určen k financování politiky EU, administrativních výdajů 

evropských institucí a na další účely. Je zde zřetelná koncentrace výdajů do dvou hlavních 

kategorií, kterými jsou společná zemědělská politika a strukturální fondy. Evropský 

rozpočet na rozdíl od národních rozpočtů musí být vyrovnaný, nepřipouští se tedy 

rozpočtové deficity
49

. Je pouze doplňkovým zdrojem a funguje souběţně s národními 

rozpočty členských zemí.  

     Snahou Evropská unie je prostřednictvím politiky soudrţnosti zajistit rovnoměrný 

hospodářský a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Zmírnit 

rozdíly v ţivotní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi Evropské unie. 

Společně s důrazem na udrţitelný růst, inovace a konkurenceschopnost je cílem vytváření 

otevřené, flexibilní a soudrţné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti. Souhrnně se 

toto úsilí označuje pojmem evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), 

či krátce kohezní politika
50

.  

 

 

4.1. Řízení fondů Evropské unie 

 

     Příprava, realizace a vyhodnocení čerpání prostředků z fondů Evropské unie zaměstnává 

mnoţství subjektů na evropské, národní i regionální úrovni: instituce EU, národní 

ministerstva, regionální samosprávné celky, pověřené agentury a úřady a další. Důleţité je, 

                                                           
 

48
 Vilamová, Jak získat finanční zdroje z Evropské unie, str. 7, GRADA Publishing a.s., 2004, ISBN 80-247-0828-0.  

49
 Fiala, Pitrová, Evropská unie, str. 645, CDK, 2003, ISBN 80-7325-015-2. 

50
 Koheze znamená soudržnost.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_spole%C4%8Denstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/2004
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ţe celková zodpovědnost za realizaci politiky hospodářské a sociální soudrţnosti leţí na 

jednotlivých členských státech. 

     Při sjednávání střednědobého plánu výdajů evropského rozpočtu, tzv. finanční 

perspektivy (finanční perspektiva 2007-2013), se na vrcholné úrovni v Evropské radě, která 

se skládá z nejvyšších představitelů členských států (prezidenti, premiéři), určuje mnoţství 

prostředků na nejrůznější politiky Evropské unie a tedy i na politiku hospodářské a sociální 

soudrţnosti. Po dosaţení jednomyslná shody v Evropské radě musí Evropská komise (EK) 

připravit návrh evropské legislativy v podobě nařízení, která vymezují pravidla pro 

vyuţívání prostředků z evropského rozpočtu rozdělovaných prostřednicím jednotlivých 

fondů. Nařízení jsou schvalována Evropským parlamentem a Radou EU. Dne 31. července 

2006 byla v Úředním věstníku EU publikována nařízení ke strukturálním fondům a Fondu 

soudrţnosti pro období 2007—2013.  

     Následně Rada Evropské unie schvaluje Strategické obecné zásady Společenství 

(SOZS), které vymezují priority rozvoje EU a slouţí jako orientační rámec pro členské 

státy při přípravě národních strategických referenčních rámců a operačních programů.  

Jednotlivé členské státy vypracují své Národní rozvojové plány (NRP) a Národní 

strategické referenční rámce (NSRR), které charakterizují prioritní rozvojové oblasti a k 

nim vymezují cíle, jichţ hodlají dosáhnout pomocí prostředků z fondů EU. NSRR 

vymezuje soustavu operačních programů (OP), které chce členský stát vyuţívat pro čerpání 

z fondů EU. Kaţdý členský stát předloţí NSRR a soustavu všech OP ke schválení Evropské 

komisi, která má za politiku HSS odpovědnost na evropské úrovni. Komise vyhodnocuje 

soulad NSRR a OP s nařízeními a Strategickými obecnými zásadami Společenství. 

Po schválení NSRR a OP Evropskou komisí můţe být zahájeno čerpání z evropských 

fondů, které je jiţ plně v rukou členských států
51

. Evropská komise průběh monitoruje, 

vyhodnocuje a zasílá peníze z fondů EU na speciální účet, který je pro tyto účely zřízen v 

kaţdém členském státě. Pokud Komise zjistí problémy, je oprávněna po členských státech 

vymáhat zdůvodnění a nápravu pod pohrůţkou zastavení čerpání, případně dokonce 

navrácení neoprávněně vyčerpaných prostředků zpět do evropského rozpočtu. 

                                                           
 

51
 http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU, 6. 3. 2010.  

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/a124d741-6db0-409b-bc11-01e1d0894b4a/Financni-perspektiva-2007—2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/a124d741-6db0-409b-bc11-01e1d0894b4a/Financni-perspektiva-2007—2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/6223bacc-da02-4f67-9575-a489bdb382d8/Narizeni-ke-strukturalnim-fondum-a-Fondu-soudrznos
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/baba0790-c40d-4727-9230-b89540103c68/Strategicke-obecne-zasady-Spolecenstvi---ceska-ver
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/baba0790-c40d-4727-9230-b89540103c68/Strategicke-obecne-zasady-Spolecenstvi---ceska-ver
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/8f1552fc-d149-4a99-9638-2903d6e7dcc3/Narodni-rozvojovy-plan-Ceske-republiky-2007—2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/197f55c7-ffeb-4f5c-ab81-26237ef6eaf1/Narodni-strategicky-referencni-ramec-CR-2007—2013-
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/197f55c7-ffeb-4f5c-ab81-26237ef6eaf1/Narodni-strategicky-referencni-ramec-CR-2007—2013-
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/8b5f0a85-95b3-46e7-a818-e196638caa7d/Programy-2007-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU
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     V členských státech se při řízení operačních programů i realizaci projektů vychází z pěti 

základních principů politiky HSS: principu programování, partnerství, koncentrace, 

doplňkovosti a principu monitorování a vyhodnocování. Realizátoři projektů i 

administrátoři operačních programů musí respektovat horizontální priority, které procházejí 

napříč všemi podporovanými aktivitami: rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. 

 

 

4.1.1. Řízení fondů Evropské unie v České republice 

 

     Kaţdý členský stát Evropské unie zřizuje subjekt, který má na starosti přípravu 

Národního rozvojového plánu a Národního strategického referenčního rámce, a který vede 

vyjednávání s Evropskou komisí. Tímto subjektem je v České republice Ministerstvo pro 

místní rozvoj (MMR), v jehoţ rámci je zřízen Národní orgán pro koordinaci (NOK), který 

slouţí jako koordinační a metodický orgán odpovědný vládě České republiky za realizaci  

NSRR. Národní orgán pro koordinaci je oficiálním partnerem vůči Evropské komisi v 

otázce celkové realizace politiky hospodářské a sociální soudrţnosti, vytváří jednotný 

rámec implementačního prostředí pro řízení, realizaci, kontrolu, monitorování a evaluaci 

operačních programů. Jeho úkolem je např. vytvářet celorepublikovou informační kampaň 

o fondech EU v České republice, vyhodnocovat průběh čerpání za všechny operační 

programy nebo zpracovávat metodiky a manuály platné pro všechny operační programy 

apod.  

     Jako rozcestník pro získávání komplexních a spolehlivých informací o fondech EU v 

České republice slouţí portál fondy Evropské unie - http://www.strukturalni-fondy.cz. 

 

 

4.2. Regiony soudržnosti 

 

     Jednotlivé členské státy Evropské unie prošly samostatným vývojem územněsprávního 

členění, které respektuje přirozené potřeby státní správy a obyvatel. V Evropské unii  

existuje 27 různých systémů správního členění, coţ omezuje moţnosti vzájemného 

statistického a ekonomického srovnávání regionů pro účely evropské politiky hospodářské 

a sociální soudrţnosti. 

 

      

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/6fa7277c-ea4f-4521-bbbb-8319e275dad4/Rizeni-fondu-EU
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/c5fb9171-176b-4ac5-a59e-cf2ef51c2de1/Horizontalni-priority
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/423fa534-3cce-42fe-846e-20930cda066a/Narodni-organ-pro-koordinaci
http://www.strukturalni-fondy.cz./
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     Evropská unie proto zavedla dělení na územní statistické jednotky, tzv. NUTS52
.  

Jednotná nomenklatura územních statistických jednotek byla zavedena v roce 1988 

Evropským statistickým úřadem EUROSTAT. Dle počtu obyvatel jsou zde definovány tři 

hlavní úrovně regionálního členění území: NUTS I, NUTS II, NUTS III. Česká republika 

statistické jednotky NUTS přijala usnesením vlády č. 707/1998
53

. 

 

Úroveň Doporučený minimální počet obyvatel Doporučený maximální počet obyvatel 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS II 800 000 3 000 000 

NUTS III 150 000 800 000 

(Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU, 8. 3. 2010.) 

     

     Tradičními historickými územními jednotkami České republiky jsou kraje, které 

odpovídají úrovni NUTS III, avšak kvůli vstupu do Evropské unie bylo zapotřebí zavést 

mezi stát a kraje ještě jeden stupeň členění odpovídající úrovni NUTS II: regiony 

soudržnosti
54

. Regiony soudrţnosti se skládají z jednoho či více českých krajů a jsou 

řízené regionálními radami regionů soudrţnosti.  

 

Regiony soudržnosti v České republice: Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 

Jihozápad, Střední Čechy, Střední Morava, Moravskoslezsko a Praha. 

 

                                                           
 

52
 Vilamová, Jak získat finanční zdroje z Evropské unie, str. 37, GRADA Publishing a.s., 2004, ISBN 80-247-0828-0. 

53
 Marková, Finanční hospodaření územních samosprávných celků, str. 19, Univerzita Karlova Právnická fakulta, 2008, 

ISBN 978-80-87146-08-8. 

54
 Zákon č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU
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(Mapa znázorňuje rozdělení 14 krajů (NUTS III) do 8 regionů soudržnosti (NUTS II). 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU, 9. 3. 2010.) 

 

      

     Existují také dvě niţší úrovně územněsprávního statistického členění NUTS IV a NUTS 

V (označovány někdy jako LAU I a LAU II). Tyto místní administrativní jednotky však jiţ 

nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů EU. Jednotka NUTS IV odpovídá v České 

republice počtem obyvatel i rozlohou úrovni okresů. Jednotka NUTS V je na úrovni obcí a 

Evropská unie zahrnuje do této kategorie i tzv. mikroregiony55
. 

 

Členění území České republiky: 

 

Úroveň Název Jednotek 

NUTS I Stát 1 

NUTS II 
Regiony 

soudrţnosti 
8 

NUTS III Kraje 14 

LAU I Okresy 
76 + 15 praţských 

obvodů 

                                                           
 

55
 Mikroregiony můžeme definovat jako dobrovolné sdružení, za jehož vznikem stojí zájem jednotlivých obcí řešit 

záležitosti týkající se více obcí společně. Vznik je iniciován regionální agenturou; obvykle zahrnuje 10 - 30 obcí. Např. 

Mikroregion Hranicko - http://www.regionhranicko.cz/mikroregion-hranicko. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU
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LAU II Obce 6 249 

(Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU, 8. 3. 2010.) 

 

 

4.2.1. Cíle regionální politiky 

 

     V období 2007—2013 sleduje regionální politika tři cíle: 

 

1) Cíl Konvergence usiluje o podporu hospodářského a sociálního rozvoje regionů na 

úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem na obyvatele niţším neţ 75 % průměru 

tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Je zacílen i na státy, jejichţ hrubý národní 

důchod na obyvatele je niţší neţ 90 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. 

Cíl Konvergence je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), 

Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudrţnosti (FS) a v České republice zahrnuje 

všechny regiony soudrţnosti s výjimkou hlavního města Prahy. Z obecného pravidla, ţe 

jsou operační programy cíle Konvergence určeny pro všechny regiony s výjimkou hlavního 

města Praha, se vymykají projekty spolufinancované z Fondu soudrţnosti v OP Doprava a 

OP Ţivotní prostředí. Pro Českou republiku je na cíl Konvergence vyčleněno 25,88 mld. € 

(cca 730,00 mld. Kč)
56

. 

 

2) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost se soustředí na podporu regionů na 

úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle 

Konvergence. Je financovaný z ERDF a ESF a v České republice zahrnuje hlavní město 

Praha. Pro Českou republiku je na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

vyčleněno 419,09 mil. € (cca 11,73 mld. Kč).  

 

3) Cíl Evropská územní spolupráce usiluje o podporu přeshraniční spolupráce regionů na 

úrovni NUTS III, které se nacházejí podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních 

hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic vzdálených od sebe 

                                                           
 

56
 http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU, přepočet dle směnného kursu  

1 EUR = 28,20 CZK, 9. 3. 2010.  

http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU
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obecně nejvýše 150 kilometrů. V jeho kompetenci je dále podpora meziregionální a 

nadnárodní spolupráce regionů. Prostředky získává z ERDF a v České republice zahrnuje 

všechny regiony. Pro Českou republiku je na cíl Evropská územní spolupráce vyčleněno  

389,05 mil. € (cca 10,97 mld. Kč). 

 

 

4.3. Fondy Evropské unie 

 

     Fondy Evropské unie jsou hlavním nástrojem realizace evropské politiky hospodářské a 

sociální soudrţnosti. Slouţí k přerozdělování finančních prostředků určených ke sniţování 

ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. 

 

     Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy
57

: 

 

Strukturální fondy:     

 

a) Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF). Z tohoto fondu jsou podporovány  

investiční projekty (zmíním např. výstavba silnic a ţeleznic, podpora inovačního potenciálu 

podnikatelů, rozvoj a obnova sportovních areálů vyuţitelných pro cestovní ruch či 

rekonstrukce kulturních památek atd). 

 

b) Evropský sociální fond (ESF). Financuje neinvestiční projekty (zmíním např. 

rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postiţením či 

stáţe studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru atd). 

 

Fond soudržnosti (FS). Od strukturálních fondů se odlišuje podporou rozvoje chudších 

států a ne regionů. Soustředí se na investiční projekty se zaměřením na dopravní 

infrastrukturu většího rozsahu (zmíním např. dálnice a silnice I. třídy, vodní doprava nebo 

řízení letecké dopravy atd.) a ochranu ţivotního prostředí. 

      

                                                           
 

57
 http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU, 9. 3. 2010.  

http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU
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     Na programové období 2007—2013 můţe Česká republika z evropských fondů vyuţít 

celkem 26,69 miliard eur. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc přibliţně čtyři 

miliardy eur, protoţe Evropská unie financuje maximálně 85 procent výdajů z aktivit 

uskutečněných v rámci regionální politiky. Jednotlivé členské země si dojednají s 

Evropskou komisí operační programy, které představují mezistupeň mezi třemi hlavními 

evropskými fondy (ERDF, ESF, FS) a konkrétními příjemci finanční podpory v členských 

státech a regionech. Pro aktuální období si Česká republika vyjednala 26 operačních 

programů.  

      

Tematicky je zaměřeno osm operačních programů:  

 

- OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Obsahuje 6 prioritních os: adaptabilita; 

aktivní politiky trhu práce; sociální integrace a rovné příleţitosti; veřejná správa a 

veřejné sluţby; mezinárodní spolupráce a technická pomoc. Pro OPLZZ je z fondů 

EU určeno celkem 1,84 mld. €. Z českých veřejných zdrojů bude financování 

programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €
58

. 

  

- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Obsahuje 5 prioritních os: 

počáteční vzdělávání; terciární vzdělávání, výzkum a vývoj; další vzdělávání; 

systémový rámec celoţivotního vzdělávání a technická pomoc.  Pro OPVK je 

z fondů EU určeno celkem 1,83 mld. €. Z českých veřejných zdrojů bude  

financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €. 

  

- Integrovaný operační program (IOP). Obsahuje 6 prioritních os: modernizace 

veřejné správy; zavádění informačních a komunikačních technologií v územní 

veřejné správě; zvýšení kvality a dostupnosti veřejných sluţeb; národní podpora 

cestovního ruchu; národní podpora územního rozvoje a technická pomoc. Pro IOP je 

z fondů EU určeno celkem 1,58 mld. €. Z českých národních veřejných zdrojů bude 

                                                           
 

58
 http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Lidske-zdroje-a-

zamestnanost, 10. 3. 2010. 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Lidske-zdroje-a-zamestnanost
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Lidske-zdroje-a-zamestnanost
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financování programu navýšeno o dalších 0,28 mld. €.  Z českých národních 

soukromých zdrojů je zajištěno celkem 0,13 mld. €. 

 

- OP Technická pomoc (OPTP). Obsahuje 8 prioritních os, z nichţ čtyři jsou určeny 

pro cíl Konvergence a čtyři pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

Pro oba cíle jsou prioritní osy obsahově shodné: podpora řízení a koordinace; 

monitorování; administrativní a absorpční kapacita a publicita. Pro OPTP je z fondů 

EU určeno celkem 0,25 mld. €. Z českých veřejných zdrojů bude financování 

programu navýšeno o dalších 0,044 mld. €. 

 

- OP Doprava (OPD). Obsahuje 7 prioritních os: modernizace ţelezniční sítě TEN-

T
59

; výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T; modernizace ţelezniční 

sítě mimo síť TEN-T; modernizace silnic I. třídy mimo síť TEN-T; modernizace a 

rozvoj praţského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze; podpora 

multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy a technická 

pomoc. Pro OPD je z fondů EU určeno celkem 5,77 mld.  €. Z českých veřejných 

zdrojů bude financování programu navýšeno o dalších 1,01 mld. €. 

 

- OP Životní prostředí (OPŽP). Obsahuje 8 prioritních os: zlepšování 

vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní; zlepšování kvality 

ovzduší a sniţování emisí; udrţitelné vyuţívání zdrojů energie; zkvalitnění nakládání 

s odpady a odstraňování starých ekologických zátěţí; omezování průmyslového 

znečištění a sniţování environmentálních rizik; zlepšování stavu přírody a krajiny; 

rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu a 

technická pomoc. Pro OPŢP je z fondů EU určeno celkem 4,92 mld. €. Z českých 

veřejných zdrojů bude financování programu navýšeno o dalších 0,87 mld. €. 

 

- OP Podnikání a inovace (OPPI). Obsahuje 7 prioritních os: vznik firem; rozvoj 

firem; efektivní energie; inovace; prostředí pro podnikání a inovace; sluţby pro 

rozvoj podnikání a technická pomoc. Pro OPPI je z fondů EU určeno celkem 3,04 

                                                           
 

59
 Transevropská dopravní síť. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/b942baff-6b60-4771-8e51-55e093e4605f/OP-Doprava
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f9317e66-a22a-48e2-8238-f20ae93b4c6d/OP-Zivotni-prostredi
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/665a13aa-e1ff-484d-ab28-84e90b454c89/OP-Podnikani-a-inovace
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mld. €. Z českých veřejných zdrojů bude financování programu navýšeno o dalších 

0,54 mld. €. 

 

- OP Výzkum a vývoj pro inovace (OPVaVpI). Obsahuje 5 prioritních os: evropská 

centra excelence; regionální VaV centra; komercializace a popularizace VaV;   

infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým 

dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity a technická 

pomoc. Pro OPVaVpI je z fondů EU určeno celkem 2,07 mld. €. Z českých 

veřejných zdrojů bude financování programu navýšeno o dalších 0,36 mld. €. 

 

Sedm operačních programů je zaměřeno zeměpisně. Obsahuje regionální operační 

programy (ROP) určené pro celé území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy:  

 

- ROP NUTS II Severozápad 

- ROP NUTS II Severovýchod 

- ROP NUTS II Střední Čechy 

- ROP NUTS II Jihozápad 

- ROP NUTS II Jihovýchod 

- ROP NUTS II Moravskoslezsko 

- ROP NUTS II Střední Morava  

      

     Cílem regionálních operačních programů je zvýšit konkurenceschopnost regionů, 

urychlit jejich rozvoj a přispět ke zvýšení atraktivity regionů pro investory. Jednotlivé ROP 

jsou řízeny samostatně Regionální radou (RR), která reaguje na potřeby příslušného 

regionu soudrţnosti. Mezi hlavní témata můţeme obecně zařadit: dopravní dostupnost a 

obsluţnost, rozvoj území, regionální rozvoj podnikání nebo rozvoj cestovního ruchu. Pro  

regionální operační programy cíle Konvergence je z fondů EU určeno celkem 4,6 mld. €. 

Z českých veřejných zdrojů bude financování programů navýšeno o dalších 0,82 mld. €. 

 

 

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/977e2e36-937e-4432-afe7-165afd87e676/OP-Vyzkum-a-vyvoj-pro-inovace
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
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Operační programy Praha: 

  

- OP Praha Konkurenceschopnost (OPPK). Obsahuje 4 prioritních osy: dopravní 

dostupnost a rozvoj informačních a komunikačních technologií; ţivotní prostředí; 

inovace a podnikání a technická pomoc. Pro OPPK je z fondů EU určeno celkem 

0,23 mld. €. Z českých veřejných zdrojů bude financování programu navýšeno o 

dalších 0,041 mld. €. 

 

- OP Praha Adaptabilita (OPPA). Obsahuje 4 prioritní osy: podpora a rozvoj 

znalostní ekonomiky; podpora vstupu na trh práce; modernizace počátečního 

vzdělávání a technická pomoc. Pro OPPA je z fondů EU určeno celkem 0,11 mld. €. 

Z českých veřejných zdrojů bude financování programu navýšeno o dalších 0,019  

mld. €. 

 

     Realizace projektů obou operačních programů je podmíněna územím hl. m. Prahy. 

Účastníci projektů OP Praha adaptabilita musí být z Prahy, pracovat pro praţské 

zaměstnavatele nebo v Praze studovat. Realizátoři projektů (např. vzdělávací instituce) 

mohou ovšem být z jakéhokoliv regionu ČR
60

. 

 

Evropská územní spolupráce: 

 

- OP Přeshraniční spolupráce se týkají vţdy hraničních regionů NUTS III sousedících 

s regiony v jiném členském státu. Česká republika má operační program pro 

přeshraniční spolupráci s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem.  

 

a) OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika (OP ČR – 

Polsko). Obsahuje 4 prioritní osy: posilování dostupnosti, ochrana ţivotního 

prostředí a prevence rizik; zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a 

cestovního ruchu; podpora spolupráce místních společenství a technická pomoc. Pro  

                                                           
 

60
 http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU, 8. 3. 2010.  

  

http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU
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OP ČR – Polsko je z fondů EU určeno celkem 0,22 mld. €. Z českých a polských 

veřejných zdrojů bude financování programu navýšeno o dalších 0,039 mld. €. 

 

b) OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko (OP ČR – 

Sasko). Obsahuje 4 prioritní osy: rozvoj rámcových společenských podmínek 

v dotačním území; rozvoj hospodářství a cestovního ruchu; zlepšení situace přírody a 

cestovního ruchu a technická pomoc. Pro OP ČR – Sasko je z fondů EU určeno 

celkem 0,21 mld. €. Z českých a německých veřejných zdrojů bude financování 

programu navýšeno o dalších 0,037 mld. €. 

 

c) OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko (OP ČR – 

Bavorsko). Obsahuje 2 prioritní osy: hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě a 

rozvoj území a ţivotního prostředí. Pro OP ČR – Bavorsko je z fondů EU určeno 

celkem 0,12 mld. €. Z českých a německých veřejných zdrojů bude financování 

programu navýšeno o dalších 0,020 mld. €. 

 

d) OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko (OP ČR – Rakousko). 

Obsahuje 3 prioritní osy: socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer 

knowhow; regionální dostupnost a udrţitelný rozvoj a technická pomoc. Pro OP ČR 

– Rakousko je z fondů EU určeno celkem 0,11 mld. €. Z českých a rakouských 

veřejných zdrojů bude financování programu navýšeno o dalších 0,019 mld. €.   

 

e) OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovenská republika (OP ČR – 

SR). Obsahuje 3 prioritní osy: podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje 

příhraničního regionu a spolupráce; rozvoj dostupnosti příhraničního území a 

ţivotního prostředí a technická pomoc. Pro OP ČR – SR je z fondů EU určeno 

celkem 0,093 mld. €. Z českých a slovenských veřejných zdrojů bude financování 

programu navýšeno o dalších 0,016 mld. €.         

 

- OP Meziregionální spolupráce (OPMS) je společný pro všechny členské státy EU a 

také Norsko a Švýcarsko. Obsahuje 3 priority: inovace a znalostní ekonomika; 

ţivotní prostředí a ochrana před riziky a technická pomoc. Pro OPMS je z fondů EU 

určeno celkem 0,32 mld. €. Z veřejných zdrojů zúčastněných států bude financování 
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programu navýšeno o dalších 0,084 mld. €. České veřejné zdroje se budou na 

financování programu podílet 0,017 mld. €.  

        

- OP Nadnárodní spolupráce (OPNS). Evropská unie je rozdělena do několika zón, 

přičemţ Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OPNS sdílíme s 

Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí 

Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny. Pro OPNS je z fondů EU určeno celkem 

0,25 mld. €. Pro Českou republiku je vyčleněno celkem 0,037 mld. €. Z národních 

veřejných a soukromých zdrojů zúčastněných států zóny Střední Evropa bude 

financování programu navýšeno o dalších 0,052 mld. €. 

 

- OP ESPON 2013. Geografické pokrytí zahrnuje všechny členské státy EU a 

partnerské státy (Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island). Obsahuje 5 

prioritních os: aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a 

soudrţnosti: posouzení evropských územních trendů, perspektiv a dopadů politik; 

cílená analýza zaloţená na poptávce uţivatelů: evropská perspektiva rozvoje různých 

typů území; vědecká základna a nástroje: územní indikátory a data, analytické 

nástroje a vědecká podpora; kapitalizace, vlastnictví a účast: výstavba kapacit, dialog 

a síťové propojení a technická pomoc: analytická podpora komunikace. Pro OP 

ESPON 2013 je z fondů EU určeno celkem 0,034 mld. €. Z veřejných zdrojů 

zúčastněných států bude financování programu navýšeno o dalších 0,011 mld. €.  

 

- OP INTERACT II se zaměřuje např. na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů 

programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Obsahuje 2 

prioritní osy: rozvoj a dodáni sluţeb a technická pomoc. Je určen pro všechny 

členské státy Evropské unie. Pro OP INTERACT II je z fondů EU určeno celkem 

0,034 mld. €. Z veřejných zdrojů bude financování programu navýšeno o dalších 

0,011 mld. €. 

 

     Jednotlivé subjekty, které mají zájem o finanční podporu z fondů EU, musí předloţit 

projekt řídicímu orgánu operačního programu. Řídicími orgány u tematicky zaměřených 

operačních programů jsou resortní ministerstva. Řídícími orgány územně vymezených 

operačních programů jsou regionální rady regionů soudrţnosti. Řídícím orgánem OP Praha 
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Adaptabilita a OP Praha Konkurenceschopnost je Magistrát hl. města Prahy - odbor fondů 

EU. Některé činnosti můţe řídicí orgán delegovat na zprostředkující subjekty, kterými jsou 

často instituce s regionálními pobočkami (např. úřady práce nebo CzechInvest), ale bývají 

to i různé odbory na ministerstvech.  

     Mezi další orgány kaţdého operačního programu patří Monitorovací výbor, který dohlíţí 

na realizaci OP. Centrálním orgánem, který zajišťuje tok prostředků z fondů EU do České 

republiky je odbor Národního fondu Ministerstva financí ČR. Realizátoři projektů dostávají 

pomocí zprostředkujícího subjektu, případně řídícího orgánu finance přímo ze státního 

rozpočtu, který projekty předfinancovává. Teprve následně ţádá Platební a certifikační 

orgán Evropskou komisi o převedení prostředků z rozpočtu EU na svůj účet a tyto 

prostředky jsou poté převedeny do příslušné rozpočtové kapitoly ministerstva, které 

odpovídající platby předtím předfinancovalo
61

. Za provádění auditů k ověření účinného 

fungování řídícího a kontrolního systému realizace podpory z fondů EU odpovídá 

Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu fungující v rámci Ministerstva 

financí.   

 

 

4.3.1. Realizace projektu 

  

     Příjem nemalých částek z evropských fondů je podmíněn dostatečným počtem kvalitně 

zpracovaných projektů
62

. Jednotlivé projekty mohou předkládat obce, kraje, ministerstva, 

podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná 

centra a další. Kaţdý projekt musí odpovídat záměrům operačního programu, z něhoţ 

chcete čerpat prostředky. Příjemci musí vţdy prokázat a konkrétně doloţit obecnou 

prospěšnost svého záměru. Operační programy přijímají projektové ţádosti v rámci tzv. 

výzev, které můţeme označit jako časově vymezené úseky určené k podání ţádosti o 

dotaci. Projektová ţádost představuje zásadní dokument, který vlastně rozhodne o úspěchu 

ţadatele o finanční prostředky z evropských fondů. Je vyplňována v elektronické podobě.  

K projektové ţádosti se dokládají přílohy, které vyţaduje konkrétní operační program.  

 

                                                           
 

61
 http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Rizeni-fondu-EU, 8. 3. 2010. 

62
 Vilamová, Jak získat finanční zdroje z Evropské unie, str. 121, GRADA Publishing a.s., 2004, ISBN 80-247-0828-0.  

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/orgstru_20074.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/orgstru_19970.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/orgstru_19970.html
http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Rizeni-fondu-EU
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Mezi obecné přílohy projektové ţádosti můţeme zařadit: 

 

- Logický rámec, který popisuje záměry projektu. 

  

- Studie proveditelnosti hodnotí uskutečnitelnost a ţivotaschopnost projektu.  

 

- Analýza nákladů a přínosů vymezuje pozitivní a negativní aspekty projektu. 

 

- Rozpočet projektu je nutnou součástí kaţdé ţádosti o získání prostředků z 

fondů Evropské unie.  

 

Vyhodnocování předloţených projektů vychází v zásadě ze dvou hledisek: 

 

     a) Formálního. Rozhodující je dodrţení všech formálních náleţitostí projektu  

po administrativní i legislativní stránce. Důleţitým hlediskem je i kvalifikační způsobilost 

či odborná zdatnost příjemce podpory
63

.    

 

     b) Věcného. Výbor pro monitorování programu určí výběrová kritéria (např. nákladové 

či finanční), aby byl zajištěn výběr nejlepších návrhů pro podporu ze strukturálního 

fondu
64

. V úvahu se bere umístění námětu projektu, úroveň sociálních a ekonomických 

nedostatků oblasti. 

 

S úspěšným ţadatelem je uzavřena smlouva o financování. 

 

Na co si dát pozor při realizaci projektu: 

 

- Administrativa. Subjekt musí vyhotovovat monitorovací zprávy a ţádosti o platbu. 

  

- Financování. Náklady projektu se ţadatelům většinou proplácejí aţ zpětně. 

 

                                                           
 

63
 Vilamová, Čerpáme finanční zdroje Evropské unie, str. 68, GRADA Publishing a. s., 2005, ISBN 80-247-1194-X. 

64
 Vilamová, Jak získat finanční zdroje z Evropské unie, str. 142, GRADA Publishing a.s., 2004, ISBN 80-247-0828-0. 
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- Zajištění udržitelnosti projektu. Evropské normy vyţadují, aby výsledky dosaţené 

projektem určitou dobu přetrvaly. 

    

- Veřejná podpora. V EU obecně platí zákaz podpory podnikání z veřejných rozpočtů, 

která by mohla ovlivnit negativně hospodářskou soutěţ. Toto pravidlo respektují 

také evropské fondy, ale v jejich rámci existují výjimky. Je důleţité vědět, zda  

projekt tzv. zakládá nedovolenou veřejnou podporu, i kdyţ se na něj vztahuje 

výjimka, protoţe projekty zakládající a nezakládající veřejnou podporu se liší 

způsobem financování. 
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5. Město Hranice 

 

 

5.1. Profil města Hranice 
 

 

 
      

     Město Hranice bylo zaloţeno na konci 13. století. Leţí v prostoru Moravské brány mezi 

Oderskými vrchy a Podbeskydskou pahorkatinou převáţně na pravém břehu řeky Bečvy. 

V historii se zde vystřídala řada významných šlechtických rodů. Mezi vlastníky patřil rod 

Pernštejnů a do poloviny 19. století Dietrichštejnové. V průběhu 19. století se město stalo 

důleţitým průmyslovým a kulturním centrem. Od roku 1843 zde procházela ţeleznice 

z Vídně do Krakova a v druhé polovině 19. století byl ve městě vybudován prestiţní areál 

rakousko-uherských vojenských škol.   

     Počet obyvatel města Hranice se v současné době pohybuje okolo 20 000. Leţí 

v nadmořské výšce 250 m. a katastrální území města včetně místních částí zaujímá přes 52 

km². Mezi místní části patří Drahotuše, Lhotka, Rybáře, Slavíč, Středolesí, Uhřínov, 

Valšovice a obec Velká. K partnerským zahraničním městům náleţí slovenský Hlohovec, 

nizozemské město Leidschendam-Voorburg a polské Konstancin-Jeziorna
65

. Je zde tradice 

výroby čerpadel, stavebních materiálů a elektroniky.  

     V Hranicích a okolí se nachází několik chráněných území. K nejznámějším patří 

Národní přírodní rezervace Hůrka, kde předmětem ochrany je geomorfologicky významné 

krasové území s nejhlubší propastí v České republice. Přírodními rezervacemi jsou rovněţ 

Malá a Velká Kobylanka, Dvorčák a Bukoveček, který je součástí naučné stezky Valšovice. 

                                                           
 

65
  www.mesto-hranice.cz, 22. 3. 2010. 

http://www.mesto-hranice.cz/
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Národní přírodní památkou jsou od roku 2003 Zbrašovské aragonitové jeskyně. Nacházejí 

se v Teplicích nad Bečvou a jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi hydrotermálního 

původu v České republice. K velkým turistickým lákadlům patří lázně Teplice nad Bečvou 

s minerálními prameny nebo nedaleký hrad Helfštýn. Na Hranicku můţete zavítat např. do 

kina, Zámeckého klubu, městského muzea či jsou zde četné sportovní moţnosti. Po okolí 

vedou četné cyklotrasy a turistické stezky. Z významných osobností Hranicka zmíním např.  

J.H.A. Gallaše či Heliodora Píku.     

 

 

5.2. Rozpočtové příjmy 

 

     Cílem této kapitoly je přiblíţit příjmovou stránku rozpočtu města Hranice. Určit podíl 

daňových, nedaňových, kapitálových příjmů a přijatých dotací. Vymezit na kolik se na 

příjmech podílí zdroje ze strukturálních fondů Evropské unie. Pracovat budu s výkazy pro 

hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a 

závěrečnými účty za rok 2006, 2007 a 2008. Závěrečný účet za rok 2009 bude hotov 

v červnu tohoto roku, a tak s ním zatím nemůţu pracovat. 

 

 

5.2.1. Daňové příjmy 

 

     Analýza bude vycházet z teoretické části a tedy rozdělení na výlučné daně, sdílené daně 

a seskupení poloţek 13, která zahrnuje daně a poplatky z vybraných činnosti a sluţeb. U 

některých daňových výnosů je třeba rozlišit období roku 2006 a 2007 od roku 2008, kdy 

došlo ke změnám v rozpočtovém určení daní. 

 

 

a) Výlučné daně 

 

     Zahrnuje daň z nemovitostí a daň z příjmu právnických osob a to v případech, kdy 

poplatníkem je příslušná obec s výjimkou daně vybírané sráţkou podle zvláštní sazby. 
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Druh daně 
2006 2006 2006 

% 
2007 2007 2007 

% 
2008 2008 2008 

% 
SR

66
 UR

67
 PR

68
 SR UR PR SR UR PR 

Z nemovitostí 9 700 9 700 10 124 104 10 000 10 000 10 035 100 10 000 10 000 10 311 103 

Z příjmů PO 
za obce 

- 10 330 10 330 100 - 26 099 26 099 100 - 13 954 13 954 100 

Celkem 9 700 20 030 20 454 102 10 000 36 099 36 134 100 10 000 23 954 24 265 101 

(Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; částky jsou 

zaokrouhlené na celé tis. Kč; procentuální plnění rozpočtu zaokrouhleno na celá procenta a vyjadřuje poměr PR/UR; 

vlastní výpočet) 

 

     U výlučných daní ve sledovaných obdobích nedošlo ke změnám a do rozpočtu obce 

plynulo 100% z obou daní.  

     Daň z nemovitostí vykázala za všechny období téměř stejné příjmy. Plnění rozpočtu 

k 31. 12. dosahovalo hodnot upraveného rozpočtu. 

     Daň z příjmů PO za obce vykazuje kolísavý charakter. Hodnota za rok 2006 byla v roce 

2007 překročena o 15 769 000 Kč (153%). Rok 2008 znamenal sníţení příjmů z daně o 

12 145 000 Kč (53%). Plnění rozpočtu bylo ve shodě s upraveným rozpočtem.    

 

b) Sdílené daně 

 

     Zde jiţ musím být opatrnější, protoţe došlo ke změnám. Musíme zde odlišit daňové 

změny roku 2006 a 2007 od rozpočtového období 2008. 

 

1) Daňové období 2001 – 2007. Závěrečný účet za rok 2006 a 2007. 

 

     Podíl na 20,59% z celostátního výnosu. Kaţdé jednotlivé obci z uvedené procentní části 

připadla částka stanovená podle koeficientu velikostní kategorie obce a počtu obyvatel. 

Město Hranice náleţelo do 7. kategorie s počtem obyvatel 10.001 aţ 20.000 a koeficient 

velikostní kategorie zde byl 0,7016
69

.  

      

 

                                                           
 

66
 SR - schválený rozpočet.  

67
 UR - upravený rozpočet.   

68
 PR - plnění rozpočtu.  

69
 http://www.mfcr.cz, 2. 1. 2010. 
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a) daň z přidané hodnoty. 

 

b) daň z příjmu fyzických osob (FO) ze závislé činnosti a funkčních požitků. Procento 

z 20,59% podílu daně z příjmů FO placené sráţkou a z 60% celostátního hrubého výnosu 

daně z příjmů FO samostatně výdělečně činných (SVČ). 

 

c) daň z příjmů právnických osob s výjimkou, kdy jejím poplatníkem je kraj nebo 

 v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec. 

 

Ostatní sdílené daně zůstali stejné pro obě období. 

 

     Koeficient velikostní kategorie obce byl často předmětem kritiky. Toto kritérium 

zahrnovalo 14 velikostních kategorií a ke kaţdé kategorii byl přidělen určitý přepočítávací 

koeficient. První problém spočíval právě s těmito koeficienty, které neměly reálné 

opodstatnění a byly vytvořeny bez nějaké uţší vazby na skutečné podmínky. Druhým 

problémem byly skokové přechody mezi velikostními kategoriemi. Kritizovaná rozhraní, 

kde docházelo k největším nerovnostem při rozdělování, byly hranice 100, 10 000 a 100 

000 obyvatel. Docházelo zde často k „nakupování občanů― některých měst při snaze 

překročit velikostní kategorii a získat tak do obecního rozpočtu nemalé finanční prostředky. 

S velikostními kategoriemi souvisely i velké rozdíly v koeficientech velikostních kategorií 

mezi největšími a nejmenšími obcemi, kdy docházelo k diskriminaci obcí s nízkým počtem 

obyvatel. Další problematickou oblastí byla také vysoká váha koeficientů velikostních 

kategorií při přerozdělování celkových daňových příjmů obcí. Tento koeficient ve své 

podstatě ani nemůţe odráţet skutečné náklady obce spojené se samostatnou působností.  

 

2) Daňové období 2008 – 2009. Zahrnuje závěrečný účet za rok 2008. Platí zde údaje, 

které jsem zmínil ve své teoretické části práce a tedy podíl na 21,4% z celostátního hrubého 

výnosu. 

 

Druh daně 
2006 2006 2006 

% 
2007 2007 2007 

% 
2008 2008 2008 

% 
SR UR PR SR UR PR SR UR PR 

Z přidané 
hodnoty 

(DPH) 
59 400 59 400 61 012 103 63 000 65 430 64 242 98 70 400 70 400 72 975 103 

Z příjmů PO 35 200 35 200 37 795 107 38 800 40 550 42 411 105 42 440 47 440 50 992 107 
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Z příjmů FO 
ze závislé 
činnosti 

31 500 31 500 34 933 111 35 400 35 400 39 035 110 40 000 40 000 36 247 91 

Z příjmů FO 
ze SVČ 

12 500 19 630 17 589 90 6 000 6 000 8 221 137 3 000 4 000 6 495 162 

Z příjmů z 
kapitálových 

výnosů
70

 
1 700 1 700 2 041 120 1 800 1 800 2 336 130 1 400 1 400 2 938 210 

Celkem 140 300 147 430 153 370 104 145 000 149 180 156 245 105 157 240 163 240 169 647 104 

(Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; částky jsou 

zaokrouhlené na celé tis. Kč; procentuální plnění rozpočtu zaokrouhleno na celá procenta a vyjadřuje poměr PR/UR; 

vlastní výpočet) 

 

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti se skládá z daně z příjmů FO ze závislé činnosti dle 

počtu zaměstnanců. 

   

Druh daně 

 
 

PR 2006 
 
 

PR 2007 
 

PR 2008 
 

Z příjmů FO 
ze závislé 
činnosti 

31 009 34 545 32 199 

Z příjmů FO 
ze závislé 

činnosti dle 
počtu zam. 

3 924 4 490 4 048 

Celkem 34 933 39 035 36 247 

(Zdroj: Závěrečný účet 2006,2007 a 2008; částky jsou zaokrouhlené na celé tis. Kč; vlastní výpočet) 

 

Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti se skládá z daně z příjmů FO ze SVČ 

přímo pro obec a z daně z příjmu FO ze SVČ z podílu státu. Odvádí se na základě daňového 

přiznání.  

 

Druh daně 

 
 

PR 2006 
 
 

PR 2007 
 

PR 2008 
 

Z příjmů FO 
ze SVČ přímo 

pro obec 
13 687 5 534 3 765 

                                                           
 

70
 Účtuje se na položku 1113 dle druhového třídění rozpočtové skladby. Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných 

kapitálových výnosů.   
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Z příjmů FO 
ze SVČ 

z podílu státu 
3 902 2 687 2 730 

Celkem 17 589 8 221 6 495 

(Zdroj: Závěrečný účet 2006,2007 a 2008; částky jsou zaokrouhlené na celé tis. Kč; vlastní výpočet) 

 

     Daň z přidané hodnoty vykazuje stoupavý charakter. V roce 2007 se zvýšila o 3 230 000 

Kč (5%) a v roce 2008 dokonce o 8 733 000 Kč (14%). Za růstem daně můţeme spatřovat 

rostoucí ekonomický rozvoj města. Plnění rozpočtu je téměř shodné s upraveným 

rozpočtem.   

     Daň z příjmů právnických osob vykazuje stoupavý charakter. V roce 2007 se zvýšila o 

4 616 000 Kč (12%) a v roce 2008 o 8 581 000 Kč (20%). Plnění rozpočtu převyšovalo 

upravený rozpočet v rozmezí 5-7%. 

     Daň z příjmů FO ze závislé činnosti vykazuje kolísavý charakter. V roce 2007 byl 

příjem z daně vyšší o 4 102 000 Kč (12%). V roce 2008 byl příjem z daně o 2 788 000 Kč 

(7%) niţší patrně z důvodu omezení počtu pracovních míst. Plnění rozpočtu převyšovalo 

upravený rozpočet v roce 2006 a 2007 v rozmezí 10-11%. V roce 2008 však do hodnot 

upraveného rozpočtu scházelo 9%.   

     Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti vykazuje klesající charakter. V roce 

2007 byl příjem z daně o 9 368 000 Kč (53%) niţší neţ v roce 2006. V roce 2008 příjem 

z daně klesl o 1 726 000 Kč (21%). Můţeme zde vyvozovat klesající podnikatelskou 

aktivitu. Plnění rozpočtu vţdy nesouhlasilo s upraveným rozpočtem. V roce 2006 niţší 

plnění v rozsahu 10%. V roce 2007 plnění rozpočtu vyšší o 37% a v roce 2008 dokonce o 

62% vyšší plnění. 

     Daň z příjmů z kapitálových výnosů vykazuje stoupající charakter. V roce 2007 byl 

příjem z daně o 295 000 Kč (14%) vyšší neţ v roce 2006. V roce 2008 byl příjem z daně o 

602 000 Kč (26%) vyšší neţ v roce 2007. Plnění rozpočtu bylo vţdy vyšší, neţ se 

očekávalo. V roce 2008 byl nárůst plnění dokonce o 210%. 

 

     K 1. 1. 2008 vstoupila v platnost novela zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení 

výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. 

Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě kritéria výměry katastrálního území obce, 

prostého počtu obyvatel obcí a násobku postupných přechodů. 
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     Novela zavedla pouze 4 kategorie velikosti obcí. Dále byl zrušen skokový přechod a 

nově byl zaveden klouzavý (progresivní) přechod mezi velikostními kategoriemi. Město 

Hranice náleţí do 3. kategorie velikosti obcí s koeficientem postupného přechodu 1,3872. 

Došlo k výraznému zvýšení příjmů malých obcí a k odstranění ne zcela spravedlivých 

rozdílů v daňových příjmech velikostně srovnatelných měst a obcí. Problémem však 

zůstávají kritéria pro přerozdělení podílu obcí na sdílených daních, které zcela neodráţejí 

reálný stav. 

 

c) Seskupení poloţek 13 dle druhového třídění rozpočtové skladby 

Daně a poplatky z vybraných činností a sluţeb 

 

Platby na úseku péče o životní prostředí 

 

     U města Hranice zahrnují poplatky za znečišťování ovzduší, odvody za odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; částky jsou 

zaokrouhlené na celé tis. Kč; vlastní výpočet) 

 

     Platby na úseku péče o životní prostředí vykazují obdobné hodnoty za roky 2006 a 

2008. V roce 2007 si můţeme všimnout silného navýšení odvodů za odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu. 

 

 

 

 

 

 

 

Druh poplatku 
2006 2007 2008 

31.12 31.12. 31.12. 

Poplatky za znečišťování ovzduší 24 28 28 

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 17 566 12 

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2 2 1 

Celkem 43 596 41 
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Místní poplatky 

 

 

Druh poplatku 
2006 2006 2006 

% 
2007 2007 2007 

% 
2008 2008 2008 

% 
SR UR PR SR UR PR SR UR PR 

Za komunální 
odpad od FO

71
 

7 800 7 800 8 116 104 7 900 7 900 8 479 107 8 650 8 650 8 985 104 

Ze psů 450 450 429 95 450 450 523 116 450 450 455 101 

Z ubytovací 
kapacity 

100 100 184 184 150 150 186 124 150 150 268 179 

Lázeňský a 
rekreační 

1 400 1 400 1 304 93 1 300 1 300 1 393 107 1 300 1 300 1 178 91 

Za užívání 
veřejného 

prostranství 
50 50 89 178 100 100 50 50 100 100 66 66 

Z provozu 
výherních hracích 

automat 
1 900 1 900 2 015 106 1 900 1 900 2 586 136 1 900 2 000 2 863 143 

Celkem 11 700 11 700 12 137 104 11 800 11 800 13 217 112 12 550 12 650 13 815 109 

(Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; částky jsou 

zaokrouhlené na celé tis. Kč; procentuální plnění rozpočtu zaokrouhleno na celá procenta a vyjadřuje poměr PR/UR; 

vlastní výpočet) 

 

     Jsou vybírány na základě obecně závazné vyhlášky města. Místní poplatky vykazují 

stoupající charakter. V roce 2007 byl příjem o 1 080 000 Kč (9%) vyšší neţ v roce 2006. 

V roce 2008 byl příjem z místních poplatků o 598 000 Kč (10%) vyšší neţ v roce 2007. 

V roce 2007 si můţeme všimnout mírného zvýšení výběru poplatku za komunální odpad 

z důvodu vymáhání nedoplatků pomocí exekutorského úřadu. V roce 2008 došlo také 

ke zvýšení výběru poplatku za komunální odpad a to z důvodu zvýšení ceny místního 

poplatku. Navyšování příjmů je patrné u poplatku z provozu výherních hracích automatů. 

Plnění rozpočtu bylo vţdy vyšší, neţ se očekávalo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

71
 Poplatek za komunální odpad patří dle druhového třídění rozpočtové skladby na podseskupení položek 133 (Poplatky 

a odvody v oblasti životního prostředí), ale ve všech závěrečných účtech byl při vyhodnocování příjmů z  místních 

poplatků zahrnut do podseskupení položek 134 (Místní poplatky z vybraných činností a služeb).  
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Správní poplatky 

 

Druh 
poplatku 

2006 2006 2006 
% 

2007 2007 2007 
% 

2008 2008 2008 
% 

SR UR PR SR UR PR SR UR PR 

Správní 
poplatky 

6 500 6 600 7 977 121 7 018 7 018 9 378 134 7 250 8 380 9 642 115 

(Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; částky jsou 

zaokrouhlené na celé tis. Kč; procentuální plnění rozpočtu zaokrouhleno na celá procenta a vyjadřuje poměr PR/UR; 

vlastní výpočet) 

 

 

(Zdroj: Závěrečný účet 2006,2007 a 2008; částky jsou zaokrouhlené na celé tis. Kč; vlastní výpočet) 

 

     Výše správních poplatků je určena zákonem. Z tabulky můţeme vyčíst, ţe stabilní 

příjem je z povolení provozu výherních hracích automatů. Přijetím další státní správy došlo 

ke zvýšení správních poplatků hlavně u agend dopravních a osobních dokladů, kde také 

došlo ke změně sazeb. Celkově správní poplatky vykazují stoupající charakter. V roce 2007 

byl příjem ze správních poplatků o 1 401 000 Kč (18%) vyšší neţ v roce 2006. V roce 2008 

byl příjem o 264 000 Kč (3%) vyšší neţ v roce 2007. Plnění upraveného rozpočtu je dáno  

potřebou občanů vyřizovat své záleţitosti a vţdy překročilo očekávané hodnoty.  

 

Ostatní odvody z vybraných zboží a služeb 

 

     Položka 1351 Odvod výtěţku z provozování loterií. Jedná se o odvod části výtěţku 

z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely. Tvoří třetí 

povinnou platbu z provozování výherních hracích přístrojů (VHP). První je poplatek na 

poloţce 1347 (Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj), druhou je správní poplatek 

(poloţka 1361) a zde se řadí příjem ve výši 6% z trţeb na veřejně prospěšné účely
72

. 

                                                           
 

72
 Schneiderová, Rozpočtová skladba v roce 2009, str. 19, REVOS, 2009, ISBN 978-80-903160-8-9. 

Druh poplatku 
2006 2006 

% 
2007 2007 

% 
2008 2008 

% 
SR PR UR PR UR PR 

Rybářské, lovecké lístky 50 113 226 40 118 295 50 97 194 

Matrika, občanky, pasy 1 550 1 581 102 1 650 1 689 102 1 550 1 403 91 

Živnostenský úřad 600 622 103 500 792 158 330 447 135 

Výherní hrací automaty 1 900 1 861 98 1 916 2 363 123 2 020 2 207 109 

Ostatní (především 
stavební úřad) 

300 566 189 310 441 142 300 424 141 

Doprava 2 100 3 234 154 2 602 3 975 153 4 130 5 064 123 
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     Položka 1353 zahrnuje příjmy obcí s rozšířenou působností od ţadatelů o řidičské 

oprávnění za zkoušky z odborné způsobilosti. 

 

Ostatní odvody 
2006 2006 2006 

% 
2007 2007 2007 

% 
2008 2008 2008 

% 
SR UR PR SR UR PR SR UR PR 

Odvod výtěžku 
z provozování 

loterií 
1 000 1 497 1 497 100 - 1 529 1 533 100 1 350 1 816 1 816 100 

Příjmy za zkoušky – 
řidič. opráv. 

- - - - 400 400 592 148 600 600 737 123 

Celkem 1 000 1 497 1 497 100 400 1 929 2 125 110 1 950 2 416 2 553 106 

(Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; částky jsou 

zaokrouhlené na celé tis. Kč; procentuální plnění rozpočtu zaokrouhleno na celá procenta a vyjadřuje poměr PR/UR; 

vlastní výpočet) 

 

     Ostatní odvody z vybraných zboží a služeb vykazují stoupající charakter. V roce 2007 

byl příjem o 628 000 Kč (42%) vyšší neţ v roce 2006. V roce 2008 byl příjem o 428 000 

Kč (20%) vyšší neţ v roce 2007. Plnění rozpočtu se pohybovalo okolo plánované normy. 

 

Daňové příjmy celkem 

 

Daňové příjmy 2006 2007 2008 

Schválený rozpočet 169 200 174 218 188 990 

Upravený rozpočet 187 257 206 026 210 640 

Plnění rozpočtu k 31.12. 195 478 217 695 219 963 

Plnění / Upravený rozpočet 104% 106% 104% 

(Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; částky jsou 

zaokrouhlené na celé tis. Kč; procentuální plnění rozpočtu zaokrouhleno na celá procenta; vlastní výpočet)  

 

     Daňové příjmy vykazují stoupající charakter. V roce 2007 byl příjem z daní o 

22 217 000 Kč (11%) vyšší neţ v roce 2006. V roce 2008 byl příjem z daní o 2 268 000 Kč 

(1%) vyšší neţ v roce 2007. Plnění rozpočtu vţdy v mírných hodnotách překročilo 

upravený rozpočet. Současný systém rozpočtového určení daní umoţňuje obci rozpočtové 

příjmy celkem dobře odhadnout. To je pro obec velmi důleţité, protoţe má moţnost 

odhadovat příjmy a tomu přizpůsobit i náklady tak, aby nedošlo k velkému zadluţení obce.  
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5.2.2. Nedaňové příjmy 

 

     Analýza bude vycházet z teoretické části a tedy rozdělení na seskupení poloţek 21 

Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem, seskupení 

poloţek 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů, seskupení poloţek 23 Příjmy z prodeje 

nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy a seskupení poloţek 24 Přijaté splátky 

půjčených prostředků. 

 

 

Seskupení poloţek 21 

Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 

 

 

Druh příjmu 
2006 2006 2006 

% 
2007 2007 2007 

% 
2008 2008 2008 

% 
SR UR PR SR UR PR SR UR PR 

Příjmy 
z poskytování 

služeb a výrobků 
130 910 1 505 165 3 840 3 840 3 276 85 3 885 3 335 3 865 116 

Příjmy z prodeje 
zboží (již 

nakoupeného za 
účelem prodeje) 

- 10 36 360 - 26 36 138 - 29 96 331 

Ostatní příjmy 
z vlastní činnosti 

- - 270 - -  63 - -  2 593 - 

Ostatní odvody 
příspěvkových 

organizací 
- - - - - - 21 - - 100 100 100 

Příjmy 
z pronájmu 
pozemků 

420 420 616 147 390 390 593 152 440 1 035 1 556 150 

Příjmy 
z pronájmu 
ostatních 

nemovitostí a 
jejich částí 

16 070 22 104 27 857 126 12 340 12 750 17 900 140 10 490 16 039 16 451 103 

Příjmy 
z pronájmu 

movitých věcí 
- 250 314 126 - - 322 - - - 332 - 

Příjmy z úroků 549 1 343 2 103 157 500 1 147 2 173 189 495 2 163 3 295 152 

Celkem 17 169 25 037 32 701 131 17 070 18 153 24 384 134 15 310 22 701 28 288 125 

(Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; částky jsou 

zaokrouhlené na celé tis. Kč; procentuální plnění rozpočtu zaokrouhleno na celá procenta a vyjadřuje poměr PR/UR; 

vlastní výpočet) 
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     Tvoří největší část nedaňových příjmů. Hlavním zdrojem příjmů jsou příjmy na položce 

2132  Pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí. Jedná se pronájmy bytů a nebytových 

prostor. Ne kaţdá stavba je však nemovitostí. Nemovitostí jsou pozemky a stavby spojené 

se zemí pevným základem
73

. Správu majetku má na starosti Ekoltes Hranice, a. s., která je 

obchodní společností v majetku města. V její kompetenci je dále správa hřbitovů, péče 

o zeleň, čištění ulic a chodníků, svoz komunálního odpadu či výroba a distribuce tepla. 

Nedaňový příjem na položce 2132 vykazoval klesající charakter. V roce 2007 byl příjem o 

9 957 000 Kč (36%) niţší neţ v roce 2006. V roce 2008 příjem klesl o 1 449 000 Kč (8%).  

Plnění příjmů bylo překročeno z důvodu, ţe prodej bytového fondu probíhal pomaleji, neţ 

se předpokládalo při sestavování rozpočtu. 

     Položka 2141 Příjmy z úroků závisí na objemu volných zdrojů na účtech měst, které 

jsou vedené u peněţních ústavů. Finanční prostředky jsou často vyuţívány k doplnění 

rezerv města pro rozpočtová opatření. 

     Položka 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací zahrnuje např. odvody příjmů 

z prodeje nemovitého majetku ve správě zřizovatelům. 

     Příspěvkové organizace města Hranice: Mateřské školy - MŠ „Sluníčko― Plynárenská, 

MŠ „Pohádka― Hromůvka, MŠ „Míček― Galašova a MŠ „Klíček― Struhlovsko; Školské 

organizace - ZŠ Hranice 1. Máje, ZŠ Hranice Struhlovsko, ZŠ Gramotovo náměstí, ZŠ a 

MŠ Hranice IV – Drahotuše, Školní jídelna 1. máje Hranice a Dům dětí a mládeţe; 

Kulturní organizace - Městská Knihovna, Městské muzeum a galerie a Městské kulturní 

zařízení; Ostatní - Domov seniorů. 

 

     Nedaňové příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 

vykazují kolísavý charakter. V roce 2007 byl příjem o 8 317 000 Kč (25%) niţší neţ v roce 

2006. V roce 2008 příjem stoupl o 3 904 000 Kč (16%). Plnění rozpočtu vţdy překročilo 

upravený rozpočet. V roce 2006 o 31%, 2007 o 34% a v roce 2008 o 25%.  
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Seskupení poloţek 22 

Přijaté sankční platby a vratky transferů 

 

Druh příjmu 
2006 2006 2006 

% 
2007 2007 2007 

% 
2008 2008 2008 

% 
SR UR PR SR UR PR SR UR PR 

Přijaté sankční 
platby 

1 100 1 100 2 072 188 1 460 2 050 4 311 210 1 460 1 482 2 470 167 

Ostatní příjmy 
z finančního 
vypořádání 

předchozích let od 
jiných veřejných 

rozpočtů 

- - - - - 75 75 100 - 1 150 1 150 100 

Ostatní přijaté 
vratky transferu 

- - - - - 123 159 129 - 2 15 750 

Celkem 1 100 1 100 2 072 188 1 460 2 248 4 545 201 1 460 2 634 3 635 138 

(Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; částky jsou 

zaokrouhlené na celé tis. Kč; procentuální plnění rozpočtu zaokrouhleno na celá procenta a vyjadřuje poměr PR/UR; 

vlastní výpočet)  

 

     Položka 2210 Přijaté sankční platby zahrnuje sankce s výjimkou sankcí přijatých 

v souvislosti s výběrem daní a kompenzací za opoţděné platby v obchodních vztazích
74

.  

Patří sem platby občanů z vybraných blokových pokut a z pokut na místě nezaplacených 

vymáhaných finančním odborem Městského úřadu Hranice. V roce 2006 bylo stráţníky 

vybráno a finančním odborem Městského úřadu vymoţeno celkem 701 000 Kč. V roce 

2007 bylo stráţníky vybráno a finančním odborem Městského úřadu vymoţeno celkem  

1 250 000 Kč. V roce 2008 bylo stráţníky vybráno a finančním odborem Městského úřadu 

vymoţeno celkem 884 364 Kč
75

. Dále sem náleţí ekologické pokuty, pokuty dle vodního 

zákona či pokuty od stavebního a ţivnostenského úřadu. 

     Přijaté sankční platby a vratky transferů vykazují kolísavý charakter. V roce 2007 byl 

příjem o 2 473 000 Kč (119%) vyšší neţ v roce 2006. V roce 2008 byl příjem o 910 000 Kč 

(20%) niţší. Plnění rozpočtu k 31. 12. bylo v roce 2006 překročeno o 88%, v roce 2007 

dokonce o 101% a v roce 2008 o 38%. 
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Seskupení poloţek 23 

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 

 

Druh příjmu 
2006 2006 2006 

% 
2007 2007 2007 

% 
2008 2008 2008 

% 
SR UR PR SR UR PR SR UR PR 

Příjmy z prodeje 
krátkodobého a 

drobného 
dlouhodobého 

majetku 

- - 70 - - - 7 - - - 14 - 

Přijaté 
neinvestiční dary 

- - 7 - - - - - - - 23 - 

Přijaté pojistné 
náhrady 

- - - - - 13 398 3 062 - 58 409 705 

Přijaté 
nekapitálové 
příspěvky a 

náhrady 

960 1 010 2 184 216 990 1 030 3 443 334 1 390 1 642 3 850 234 

Neidentifikované 
příjmy 

- - 36 - - - 103 - - - 35 - 

Ostatní nedaňové 
příjmy jinde 
nezařazené - 

750 2 107 3 840 182 400 400 1 844 461 123 218 659 1 862 283 

Příjmy z úhrad 
dobývacího 
prostoru a 

z vydobytých 
nerostů 

500 500 777 155 700 850 989 116 700 1.404 1 408 100 

Celkem 2 210 3 617 6 914 191 2 090 2 293 6 784 296 125 308 3 763 7 601 202 

(Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; částky jsou 

zaokrouhlené na celé tis. Kč; procentuální plnění rozpočtu zaokrouhleno na celá procenta a vyjadřuje poměr PR/UR; 

vlastní výpočet)  

 

     Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy vykazují kolísavý 

charakter. V roce 2007 byl příjem o 130 000 Kč (2%) niţší neţ v roce 2006. V roce 2008 

příjem stoupl o 817 000 Kč (12%). Plnění rozpočtu k 31. 12. dosahovalo dvojnásobné 

úrovně a v roce 2007 se blíţilo k 300% rozpočtu upraveného.   
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Seskupení poloţek 24 

Přijaté splátky půjčených prostředků 

 

Druh příjmu 
2006 2006 2006 

% 
2007 2007 2007 

% 
2008 2008 2008 

% 
SR UR PR SR UR PR SR UR PR 

Splátky půjčených 
prostředků od 

obcí 
- - 1 381 - - - 759 - - - - - 

Splátky půjčených 
prostředků od 
obyvatelstva

76
 

168 168 900 536 133 133 868 653 150 150 583 389 

Celkem 168 168 2 281 1 358 133 133 1 627 1 223 150 150 583 389 

(Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; částky jsou 

zaokrouhlené na celé tis. Kč; procentuální plnění rozpočtu zaokrouhleno na celá procenta a vyjadřuje poměr PR/UR; 

vlastní výpočet)  

 

     Přijaté splátky půjčených prostředků vykazují klesající charakter. V roce 2007 byl 

příjem o 654 000 Kč (29%) niţší neţ v roce 2006. V roce 2008 příjem opět klesnul o 

1 044 000 Kč (64%). Plnění rozpočtu vţdy výrazně překročilo upravený rozpočet. V roce 

2006 dokonce o 1 258%, v roce 2007 o 1 123% a v roce 2008 o 289%.   

 

Nedaňové příjmy celkem 
 
 

Nedaňové příjmy 2006 2007 2008 

Schválený rozpočet 20 647 20 753 142 228 

Upravený rozpočet 29 922 22 827 29 248 

Plnění rozpočtu k 31.12. 43 968 37 340 40 107 

Plnění / Upravený rozpočet 147% 164% 137% 

(Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; částky jsou 

zaokrouhlené na celé tis. Kč; procentuální plnění rozpočtu zaokrouhleno na celá procenta; vlastní výpočet)  

 

     Nedaňové příjmy vykazují kolísavý charakter. V roce 2007 byl příjem o 6 628 000 Kč 

(15%) niţší neţ v roce 2006. V roce 2008 byl příjem o 2 767 000 Kč (7%) vyšší neţ v roce 

2007. Při sestavování rozpočtu zastupitelstvo města Hranice počítalo s menšími 

nedaňovými příjmy, neţ jakých bylo dosaţeno k 31. 12. daného roku. V roce 2006 bylo 

plnění rozpočtu vyšší o 47%, v roce 2007 o 64% a v roce 2008 o 37%.    
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5.2.3. Kapitálové příjmy 

 

Druh příjmu 
2006 2006 2006 

% 
2007 2007 2007 

% 
2008 2008 2008 

% 
SR UR PR SR UR PR SR UR PR 

Příjmy z prodeje 
pozemků 

- 764 1 941 254 - 900 20 718 2 302 - - 3 671 - 

Příjmy z prodeje 
ostatních 

nemovitostí a 
jejich částí 

40 950 56 250 75 429 134 30 000 30 000 21 136 70 20 000 20 000 26 938 135 

Příjmy z prodeje 
ostatního 
hmotného 

dlouhodobého 
majetku 

- - 81 - - - 13 - - - 58 - 

Ostatní příjmy 
z prodeje 

dlouhodobého 
majetku 

6 000 6 000 6 043 101 - - - - - - - - 

(Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; částky jsou 

zaokrouhlené na celé tis. Kč; procentuální plnění rozpočtu zaokrouhleno na celá procenta a vyjadřuje poměr PR/UR; 

vlastní výpočet)  

 

      

     Hlavní zdroj příjmů plyne z prodeje bytů v majetku města, nebytových prostor a 

souvisejících nemovitostí. Poloţka 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 

částí vykazuje kolísavý charakter. V roce 2007 byl příjem o 54 293 000 Kč (72%) niţší neţ 

v roce 2006. V roce 2008 příjem stoupl o 5 802 000 Kč (27%). Plnění rozpočtu vţdy 

nesouhlasilo s upraveným rozpočtem. V roce 2006 o 34% vyšší plnění. V roce 2007 bylo 

plnění k 31. 12. o 30% niţší. V roce 2008 plnění přesáhlo o 35% plánované hodnoty. 

      

 

Kapitálové příjmy celkem 

 

 

Kapitálové příjmy 2006 2007 2008 

Schválený rozpočet 46 950 30 000 20 000 

Upravený rozpočet 63 014 30 900 20 000 

Plnění rozpočtu k 31.12. 83 494 41 867 30 667 

Plnění / Upravený rozpočet 133% 135% 153% 

(Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; částky jsou 

zaokrouhlené na celé tis. Kč; procentuální plnění rozpočtu zaokrouhleno na celá procenta; vlastní výpočet)  
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     Kapitálové příjmy města Hranice vykazují klesající charakter. V roce 2007 byly příjmy 

o 41 627 000 Kč (50%) niţší neţ v roce 2006. V roce 2008 příjmy klesly o 11 200 000 Kč 

(27%). Plnění rozpočtu k 31. 12. bylo vţdy výrazně překročeno.      

 

5.2.4. Přijaté transfery 

 

     Přijaté transfery rozdělím na běţné a kapitálové dotace. Účtují se na 4. třídu dle 

druhového třídění rozpočtové skladby. 

Běţné dotace 

Seskupení poloţek 41 

 

Běžné dotace 
2006 2006 2006 

% 
2007 2007 2007 

% 
2008 2008 2008 

% 
SR UR PR SR UR PR SR UR PR 

Neinvestiční 
přijaté transfery 

z všeobecné 
pokladní správy 

SR 

- 1 738 1 738 100 1 128 2 872 2 872 100 - 3 118 3 118 100 

Neinvestiční 
přijaté transfery 

ze SR v rámci 
souhrnného 

dotačního vztahu 

94 881 94 381 94 381 100 30 532 30 532 30 532 100 - 31 376 31 376 100 

Neinvestiční 
přijaté transfery 
ze státních fondů 

- 257 257 100 - 28 28 100 - - - - 

Ostatní 
neinvestiční 

přijaté transfery 
ze SR 

- 2 079 2 103 101 58 249 78 123 78 440 100 - 93 785 93 785 100 

Neinvestiční 
přijaté transfery 

od obcí 
1 100 1 100 1 909 174 1 300 1 570 1 939 124 1 300 1 428 1 646 115 

Neinvestiční 
přijaté transfery 

od krajů 
- 2 719 2 691 99 - 1 483 1 483 100 - 925 925 100 

Ostatní 
neinvestiční 

přijaté transfery 
od rozpočtů 

územní úrovně 

- - 150 - - - 477 - - 1 198 1 198 100 

Neinvestiční 
přijaté transfery 

od mezinárodních 
institucí 

- - 141 - - - - - - - 96 - 

Celkem 95 981 102 274 103 370 101 91 209 114 608 115 771 101 1 300 131 830 132 144 100 

(Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; částky jsou 

zaokrouhlené na celé tis. Kč; procentuální plnění rozpočtu zaokrouhleno na celá procenta a vyjadřuje poměr PR/UR; 

vlastní výpočet)  
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     Položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy státního 

rozpočtu. Zahrnuje např. Program prevence kriminality. Ve druhé polovině roku 2006 

Městská policie Hranice realizovala v rámci programu prevence kriminality neinvestiční 

akci reklamní předměty ve výši 40 000 Kč. Program prevence kriminality je financován 

dotací od Ministerstva vnitra České republiky. Poloţka dále zahrnuje přijaté transfery na 

volby a na provoz domova důchodců zabezpečení sociálních sluţeb. 

      

     Položka 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného 

dotačního vztahu. Tyto transfery jsou explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu. 

Zasílány jsou měsíčně ve výši 1/12 celkové částky. Dotace jsou určeny na domov 

důchodců, sociální dávky, na 1 ţáka a na výkon státní správy. Od roku 2007 jsou 

směřovány také na sociálně právní ochranu dětí, kde kritériem pro výpočet dotace 

jednotlivým obcím je počet případů řešených příslušným orgánem sociálně-právní ochrany 

dětí. Sociální dávky jsou přímo vázány na výdaje a nevyplacené prostředky se vracejí státu. 

Dotace na lůţko v domově seniorů je součástí příspěvku pro domov a vrací se v případě 

nevyuţitých lůţek. Dotace na ţáka je příjmem bez vyúčtování a je součástí příspěvku 

školám. Dotace na výkon státní správy se nevyúčtovává a je součástí výdajů města na chod 

úřadu. 

     V závěrečném účtu za rok 2007 a 2008 jsou na položce 4112 účtovány dotace na výkon 

státní správy a na ţáka. Transfery na sociální sluţby a dávky sociální potřebnosti jsou 

vedené na položce 4116. 

 

Název 

dotace 
UR 2006 Čerpáno 

Vratka 

státu 
UR 2007 Čerpáno 

Vratka 

státu 
UR 2008 Čerpáno 

Vratka 

státu 

Sociální 

dávky
77

 
64 561 55 235 9 326 76 464 74 750 1 714 92 290 92 338 -48 
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 Zahrnuje hmotnou nouzi, zdravotní postižení a příspěvek na péči. 
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Na soc. 

služby 
- - - 686 686 0 722 1 839 -1 117 

Na žáka 3 310 3 310 0 3 228 3 228 0 3 223 3 223 0 

Na výkon 

státní 

správy 

26 510 26 510 0 27 304 27 304 0 28 153 28 153 0 

Na soc. 

právní 

ochranu 

dětí 

- - - 1 796 1 796 0 1 782 2 433 -651 

Celkem 94 381 85 055 9 326 109 478 107 764 1 714 126 170 127 986 -1 816 

(Zdroj: Závěrečný účet 2006,2007 a 2008; částky jsou zaokrouhlené na celé tis. Kč; vlastní výpočet) 

 

     V roce 2006 byla dotace na sociální dávky čerpána pouze ve výši 86 % z důvodu 

zpřísnění podmínek poskytování dávek sociální péče. K zvýšení příjmů v roce 2007 došlo 

také z důvodu nárůstu finančních prostředků v podobě příspěvku na péči (dle z. č. 108/2006 

Sb., o sociálních sluţbách) a úhrad od zdravotních pojišťoven
78

. 

 

     Položka 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů. V roce 2006 poloţka 

zahrnovala dotaci ze Státního fondu ţivotního prostředí ve výši 257 000 Kč na Projekt 

ochrana ovzduší. V roce 2007 poloţka zahrnovala částku ve výši 28 000, která tvořila 

doplatek Státního fondu ţivotního prostředí. 

 

     Položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Je určena pro 

transfery přijaté od orgánů státní správy (např. ministerstev) nebo např. pro transfery 

přijímané od úřadů práce v rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti. Na tuto poloţku patří 

i strukturální fondy (Interreg, Equal, SROP) a fond soudrţnosti (kohezní), protoţe od roku 
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2006 jsou uvolňovány z resortních kapitol. Více se těmto příjmům budu věnovat v kapitole 

transfery z Evropské unie. 

     Z domácích zdrojů zahrnuje dotaci Podpora terénní sociální práce. Na projekt Podpora 

terénní sociální práce byla v roce 2006 převedena z Úřadu vlády dotace ve výši 160 000 

Kč, v roce 2007 200 000 Kč a v roce 2008 150 000 Kč. Program je v průměru 60% dotován 

z rozpočtu města. Zahrnuje dotaci Ústřední evidence podnikatelů ve výši 120  000 Kč. 

Dotaci Účelové prostředky na činnost odborného lesního hospodáře v celkové výši 

2 291 722 Kč. Dotaci domu dětí a mládeţe na projekt Umíme se domluvit ve výši 150 000 

Kč. Dotaci Regenerace městské památkové zóny v celkové výši 977 000 Kč. Program je 

v průměru 10% dotován z rozpočtu města a jedná se o transfer z Ministerstva kultury České 

republiky.  

 

     Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí. Zahrnuje příspěvky přijímané od 

jiných obcí na úhradu provozních výdajů v případě přijetí dětí z těchto obcí do školy. Výše 

poplatku je stanovena usnesením zastupitelstva města Hranice. Počet dojíţdějících ţáků se 

kaţdoročně mění. Výše platby se odvíjí od celkových schválených neinvestičních nákladů 

na ţáka. Poloţka také zahrnuje neinvestiční peněţní dary přijímané od jiných obcí (např. 

v souvislosti s ţivelnou pohromou)
79

. 

 

     Položka 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů. Zahrnuje např. dotaci Sbor 

dobrovolných hasičů. Za roky 2006, 2007 a 2008 dosáhla celková částka výše 320  400 Kč. 

Dotace Zajištění regionálních funkcí knihoven dosáhla celkové částky 1 906 654 Kč. 

Dotace Příspěvek na Evropské jazzové dny ve výši 20 000 Kč nebo např. dotace Na 

integraci Romů ve výši 90 000 Kč. Je zde také vedena dotace ze Společného regionálního 

operačního programu (SROP) v celkové výši 564 000 Kč. 

 

     Položka 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně. Na 

poloţku náleţí např. transfery od dobrovolných svazků obcí
80

.  
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 Dotace mikroregion Hranicko.   

 



 

68 
 

     Položka 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí. Nezahrnuje 

neinvestiční transfery od Evropské unie. Uţívá se pro finanční prostředky obdrţené přímo 

ze zahraničí. Např. transfer od UNICEF nebo Mezinárodního červeného kříţe. Na poloţku 

řadíme i transfery z přeshraniční spolupráce. 

 

     Běžné dotace města Hranice vykazují rostoucí charakter. V roce 2007 byly běţné 

transfery o 12 401 000 Kč (12%) vyšší neţ v roce 2006. V roce 2008 se běţné transfery 

zvýšily o 16 373 000 Kč (14%). Plnění rozpočtu k 31. 12. odpovídalo upravenému 

rozpočtu.    

 

Kapitálové dotace 

Seskupení poloţek 42 

 

Kapitálové dotace 
2006 2006 2006 

% 
2007 2007 2007 

% 
2008 2008 2008 

% 
SR UR PR SR UR PR SR UR PR 

Investiční přijaté 
transfery 

z všeobecné 
pokladní správy 

SR 

- 322 322 100 - - - - - 3 505 3 505 100 

Investiční přijaté 
transfery ze 

státních fondů 
- - - - - - - - - 1 119 1 119 100 

Ostatní investiční 
přijaté transfery 

ze SR 
- 3 688 3 688 100 - 4 289 3 620 84 - 4 752 4 587 97 

Investiční přijaté 
transfery od krajů 

- - - - - 179 179 100 - - - - 

Investiční přijaté 
transfery od 

regionálních rad 
- - - - - - - - - 935 - - 

Celkem - 4 010 4 010 100 - 4 468 3 799 85 - 10 311 9 211 89 

(Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; částky jsou 

zaokrouhlené na celé tis. Kč; procentuální plnění rozpočtu zaokrouhleno na celá procenta a vyjadřuje poměr PR/UR; 

vlastní výpočet)  

 

     Položka 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu.  

Zahrnuje investiční dotaci Cestovní doklady s biometrickými prvky ve výši 322 000 Kč a 

akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny České republiky ve výši 3 505 000 

Kč.  
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     Položka 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů. Zahrnuje investiční transfer 

ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1 119 000 Kč.                                                           

 

     Položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Je určena pro 

investiční transfery přijaté od orgánů státní správy (např. ministerstev). Na tuto poloţku 

patří i strukturální fondy (Interreg, Equal, SROP) a fond soudrţnosti (kohezní), protoţe od 

roku 2006 jsou uvolňovány z resortních kapitol.  

     Zahrnuje investiční dotaci Rekonstrukce mauzolea ve výši 1 812 000 Kč. Projekt 

Rekonstrukce mauzolea z první světové války byl podpořen ze zdrojů Ministerstva obrany 

České republiky, s cílem obnovit významnou památku. Stav památky byl neutěšený a 

budova mauzolea i schránky na ostatky byly zničené a vyţadovaly okamţitý zásah pro 

zachování do dalších let. 

     Dotace na Prevenci kriminality od Ministerstva vnitra České republiky. V roce 2006 

dosáhla výše 1 733 000 Kč, v roce 2007 250 000 Kč a v roce 2008 364 000 Kč. V roce 

2006 městská policie Hranice realizovala v rámci Programu prevence kriminality investiční 

akci nákup informativních měřičů rychlosti a radarový měřič rychlosti. V roce 2007 

investiční akci Mobilní kamera do sluţebního vozidla a výměnu 2 ks kamer. V roce 2008 

město Hranice v rámci programu prevence kriminality realizovalo investiční akci 

Revitalizace veřejně přístupného hřiště na Cementářském sídlišti ve výši 844 460 Kč. 

     Městská policie Hranice v roce 2006 přidělila granty 7 ţadatelům v oblasti prevence 

kriminality v celkové výši 100 000 Kč, v roce 2007 granty 13 ţadatelům ve výši 150 000 

Kč a v roce 2008 granty 17 ţadatelům v celkové výši 150 000 Kč. 

     Dotace Rekonstrukce technické památky tunel Slavíč ve výši 143 000 Kč. Dotaci 

poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.  

     Dotace Péče o válečné hroby v celkové výši 1 261 000 Kč. Dotaci poskytlo Ministerstvo 

obrany České republiky. Ministerstvo obrany ČR poskytuje účelové dotace na zabezpečení 

péče o válečné hroby na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních 

místech. 

     Dotace Podpora výstavby nájemních bytů a infrastruktury v celkové výši 2 007 000 Kč. 

Dotace poskytnuta z Ministerstva pro místní rozvoj.  

     Účelová dotace Nákup učebních pomůcek v celkové výši 102 000 Kč. 

     Dotace Podpora regenerace panelových sídlišť v celkové výši 4 000 000 Kč. Dotace 

poskytnuta z Ministerstva pro místní rozvoj. Dotace vynaloţena na regeneraci panelového 
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sídliště Hromůvka. Odhad celkových nákladů je 7 000 000 Kč. Spoluúčast města ve výši 

3 000 000 Kč (42%).  

     Dotace EFEKT - podpora úspor energie a vyuţití obnovitelných zdrojů v celkové výši 

223 000 Kč. Odhad celkových nákladů je 446 910 Kč. Spoluúčast města ve výši 223 910 

(51%). Dotace Územně analytické podklady v celkové výši 165 000 Kč. 

 

     Položka 4222 Investiční přijaté transfery od krajů. Je zde také vedena dotace ze 

Společného regionálního operačního programu (SROP) v celkové výši 149 000 Kč.  

 

     Položka 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad. Je zde také uvedena 

dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) na Územně analytické podklady 

v celkové výši 935 000 Kč.  

 

     Kapitálové dotace města Hranice vykazují kolísavý charakter. V roce 2007 byly 

kapitálové transfery o 211 000 Kč (5%) niţší neţ v roce 2006. V roce 2008 se kapitálové 

transfery zvýšily o 5 412 000 Kč (142%). Plnění rozpočtu k 31. 12. vykazovalo v roce 2007 

o 15 % niţší a v roce 2008 o 11% niţší hodnotu upraveného rozpočtu.   

 

Transfery z Evropské unie 

      

     Pracuji se závěrečnými účty a výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za rok 2006, 2007 a 2008. Je zde třeba si 

uvědomit, ţe zahrnuje programové období 2004 – 2006 a 2007 – 2013.  

 

Programové období 2004 – 2006 

 

     Dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí město Hranice obdrţelo dotaci z fondu InterregIIIC v celkové 

výši 23 262 Kč. Dotace byla poskytnuta z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.     

     Iniciativa Evropského společenství (ES) InterregIIIC se soustředí na meziregionální 

spolupráci v evropském prostoru. Základním cílem iniciativy ES Interreg IIIC je zlepšení 

efektivnosti politik, nástrojů regionálního rozvoje a soudrţnosti formou výměny informací 
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ve velkém rozsahu a sdílením zkušeností
81

. Zahrnuje podporu evropských regionů při 

řešení vznikajících socioekonomických problémů pomocí výměny zkušeností s dalšími 

nesousedícími regiony. Celkové prostředky iniciativy InterregIIIC jsou na rok 2006 ve výši 

26,3 mil. €. 

 

Programové období 2007 – 2013 

 

     Dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí město Hranice obdrţelo dotaci z fondu InterregIIIC v celkové 

výši 52 000 Kč. 

     V programovém období 2007-2013 Iniciativa ES InterregIIIC pokračuje v rámci OP 

Meziregionální spolupráce pod cílem politiky hospodářské a sociální soudrţnosti (HSS) s 

názvem Evropská územní spolupráce (EUS). Více informací jsem uvedl v teoretické části 

práce v kapitole Fondy Evropské unie. 

     Projekt města Hranice byl zaměřen na získávání praxe v oblasti čerpání ze strukturálních 

fondů. Náklady byly čerpány na zabezpečení účasti na workshopech a setkání řídících 

skupin.  

     Dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí město Hranice obdrţelo dotaci v rámci projektu Innoref.  

     Jedná se o projekt, jehoţ celý název zní Inovace a efektivní vyuţívání zdrojů jako hnací 

síly udrţitelného rozvoje. Projekt běţel od poloviny roku 2004 do konce roku 2007 a byl 

financován z jedné z iniciativ Evropské unie InterregIIIC částkou dosahující 5,5 mil. €
82

. 

Pro českého partnera projektu Mikroregion Hranicko
83

 byla vyčleněna v rozpočtu částka 

dosahující 1,2 mil. €.  

 

 

 

                                                           
 

81
 http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/e18f9e3f-72ac-49fa-b40a-44b9b70257df/Interreg-IIIC , 2. 4. 2010. 

82
 http://www.regionhranicko.cz/mikroregion-hranicko/projekty/INNOREF-1), 2. 4. 2010. 

83 Mikroregion Hranicko má 21 členských obcí: Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, 

Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Opatovice, Partutovice, Polom, Potštát, Radíkov, Skalička, Střítež 

nad Ludinou, Špičky, Ústí, Všechovice a Zámrsky.  

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f7d48c79-532a-407a-b373-95bd79035231/OP-Meziregionalni-spoluprace
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f7d48c79-532a-407a-b373-95bd79035231/OP-Meziregionalni-spoluprace
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/e18f9e3f-72ac-49fa-b40a-44b9b70257df/Interreg-IIIC
http://www.regionhranicko.cz/mikroregion-hranicko/projekty/INNOREF-1
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Ostatní partneři projektu (regiony ekvivalentní úrovni NUTS 2): 

 

- Region Friuli Venezia Gulia (Itálie) 

- Region Umbria (Itálie) 

- Region Western Greece (Řecko) 

 

Cíle projektu: 

 

1. Zavedení stabilního regionálního managementu ve formě vytvoření Sekretariátu 

Mikroregionu Hranicko. Zaloţení Rozvojového partnerství Regionu Hranicko na bázi 

vzájemné spolupráce, která se soustředí na implementaci aktualizované regionální strategie 

naplňující principy projektu Innoref. Projekt se realizoval na principech partnerství, které 

bylo zaloţeno na úzké spolupráci mezi obcemi, neziskovými organizacemi, zemědělci a 

podnikateli. 

 

2. Druhým cílem bylo Zvýšení efektivity místních zdrojů a zvýšení přidané hodnoty místní 

produkce pomocí rozběhnutí 8 pilotních sub-projektů v klíčových oblastech rozvoje 

regionu. Sub-projekty vycházely ze SWOT analýzy regionu a vyuţívaly mezinárodní 

zkušenosti z partnerských regionů. 

 

3. Vytvoření modelu implementace udržitelného rozvoje a rozšíření pozitivních zkušeností z 

realizace projektu do ostatních regionů České Republiky.  

 

Sub-projekty: 

 

     Vybráno bylo nejlepších 8 sub-projektů, které se financovaly z rozpočtů regionálních 

partnerů do poloviny roku 2007. V případě Mikroregionu Hranicko se jednalo o celkovou 

částku ve výši téměř 22 mil. Kč. 

     Sub-projekty Mikroregionu Hranicko: Udrţitelný rozvoj sluţeb cestovního ruchu, 

Regionální trh s biomasou, Prostorové plánování udrţitelného rozvoje, Revitalizace 

historických center obcí (Recover), Efektivní vyuţívání vodních zdrojů, Certifikace sektoru 

ţivotního prostředí a Zefektivnění zdravotnických sluţeb.  
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Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 

 

     Dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí město Hranice obdrţelo dotaci ve výši 564 000 Kč v rámci sub-

projektu Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu. 

 

     Sub-projekt realizoval vytvoření ukázkového regionálního modelu venkovských oblastí 

prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti cestovního ruchu.  

Probíhaly pravidelné schůzky pracovní skupiny cestovního ruchu. Pracovní skupina byla 

sloţena ze zástupců obcí a poskytovatelů sluţeb cestovního ruchu. Cílem schůzek byla 

spolupráce na tvorbě analýzy potenciálu cestovního ruchu mikroregionu, plánu rozvoje a 

tvorbě produktových balíčků a rozvoj lidských zdrojů ve formě teoretické i praktické 

přípravy členů pro budoucí destinační management mikroregionu. Pilotním projektem se 

stala Páteřní hipostezka Mikroregionu Hranicko sloţená z aktivních vlastníků koní na 

Hranicku. 

     Byla realizována příprava jednotného image, vydávání a distribuce produktů, příprava 

webových stránek o místních turisticky zajímavých místech a nabízených sluţbách pro 

návštěvníky města (i v jazykových mutacích). 

     V rámci projektu INNOREF proběhlo zaloţení internetových stránek www.hranicko.eu,  

a realizace nabídkových balíčků: Lázeňský víkend, Hippoturistika (vlastníci koní), 

Romantický víkend, Sportovní víkend a Rodinný víkend.  

     V rámci sub-projektu byla široce rozvinuta spolupráce v oblasti cestovního ruchu 

s okolními obcemi v rámci mikroregionu. 

 

Revitalizace historických center obcí (Recover) 

 

     Dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí město Hranice obdrţelo dotaci na sub-projekt Recover ve výši 

270 000 Kč.   

 

     Cílem sub-projektu Recover bylo vytvořit příklad "dobré praxe"při pořizování studií, 

dokumentací pro revitalizaci veřejných prostranství a budov ve vlastnictví obcí.  

http://www.hranicko.eu/
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Byl zaměřen na podporu drobného podnikání ve sluţbách se zaměřením na historické jádro. 

V rámci projektu Recover byla vytvořena analýza současného stavu historického jádra 

města z hlediska obchodní sítě a vztahu jádra města a jeho periferií se supermarkety. 

Proběhl profilový průzkum mezi návštěvníky centra, který se soustředil na důvody 

návštěvy centra a postoje obyvatel k roli centra města. Cílem je revitalizovat dění v centru a 

obnovení jeho obchodní, společenské, kulturní a shromaţďovací funkce v návaznosti na 

provedenou fyzickou rekonstrukci. Vydána byla broţura Kdy a kam v městské památkové 

zóně, která obsahuje informace o městském centru a seznam firem a která byla zdarma 

distribuována občanům města. Podpora v centru města směřovala také ke kaţdoroční 

organizaci akce "Hranické kulturní léto". 

 

     Jednotlivé Sub-projekty Innoref byly spolufinancovány 75%  z Evropské unie. 

Zbývajících 25% plynulo z vlastních zdrojů a příspěvku Krajského úřadu Olomouckého 

kraje. Obce Mikroregionu Hranicko se podílely na spolufinancování managementu projektu 

Innoref formou standardních členských příspěvků. 

 

Marketingová studie cestovního ruchu 

 

     Dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí město Hranice obdrţelo ze Společného regionálního operačního 

programu v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních sluţeb cestovního 

ruchu dotaci Marketingová studie cestovního ruch ve výši 856 000 Kč. Celkový rozpočet 

projektu je 952 000 Kč a spoluúčast města se pohybuje v rozmezí 10%. 

 

     Mezi priority města Hranice se zařadil rozvoj cestovního ruchu. Cílem je zvýši t 

atraktivitu města pro návštěvníky a podpořit zvyšování informovanosti o městu Hranice 

jako turisticky atraktivním regionu.  

 

Výstup projektu:  

 

1. Vytvoření komplexní marketingové koncepce. 

                                  

2. Pořízení propagačních materiálů. Zmíním např. Hranice mininavštívenka ( jedná se o 

trojjazyčný text o městě Hranice v jazyce partnerských měst). Propagační materiál Hranice 
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cyklotrasy na Hranicku. Stručný průvodce Hranice město, které je škoda nenavštívit 

(jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina, holandština a polština). Bylo také 

realizováno vydání broţury Hranice – c.k. rakousko- uherské vojenské ústavy (jazykové 

mutace: angličtina a holandština). Realizováno zpracování všech mapových cedulí ve 

městě, informačních vitrín na Masarykově náměstí, vítacích tabulí dle grafického manuálu 

města Hranic
84

. Dále byly realizovány aktualizované dotisky kartiček synagogy, zámku, 

staré radnice v různých jazykových mutacích.  

 

3. Rozšíření internetových stránek města Hranice o geografický informační systém GIS a 

turistické informace. Realizována příprava webových stránek o místních turisticky 

zajímavých místech a nabízených sluţbách pro návštěvníky města (v jazykových 

mutacích).  

 

4. V roce 2008 proběhlo zahájení projektu Destinační management turistických lokalit 

Hranicko a Dolina Malej Panwi z OP Přeshraniční spolupráce Česká republika a Polsko. 

Vedoucím partnerem je Hranická rozvojová agentura. Dalšími partnery jsou město Hranice 

a Kolonowskie. Destinační management bude zajišťovat činnosti, které by měly vést 

k rozvoji cestovního ruchu turistické lokality Hranicko a její atraktivnosti.  

 

5. Zavést kvalitnější systém informovanosti v Městském informačním centru (MIC). MIC 

podává informace v oblasti cestovního ruchu o městě Hranice, Mikroregionu Hranicko či 

Olomouckém kraji. Poskytuje návštěvníkům města informace o podnikatelských sluţbách a 

prezentuje veškeré dostupné informace týkající se našeho regionu v oblasti vlastivědné, 

historické a kulturní. Turistické informace o městě lze získat i na informačním webovém 

portále Hranice on-line. Pracovnice MIC doplňují, aktualizují a zkvalitňují informace v 

interaktivním plánu města na www.mesto-hranice.cz.  Pracovnice MIC se podílí se na 

aktualizaci stránek www.hranicko.eu.   

 

6. Byla provedena realizace umístění výtvarně řešených tabulí „Vítá Vás město Hranice― na 

příjezdových komunikacích a u nádraţí ČD a ČSAD ve více jazycích. 

                                                           
 

84
 Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2006 včetně jejich plnění, str. 10. 

http://www.mesto-hranice.cz/
http://www.hranicko.eu/
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7. Pozornost soustředěna na zlepšení prezentace na akcích se zaměřením na cestovní ruch. 

Město se prezentuje v rámci stánku Olomouckého kraje na veletrhu cestovního ruchu 

Regiontour Brno a dále prostřednictvím pracovníků Olomouckého kraje na dalších 

veletrzích. Další zlepšení lze očekávat od vstupu města Hranic do sdruţení cestovního 

ruchu Střední Morava, které vzniklo v roce 2006
85

. 

 

8. Pozornost soustředěna na dostupnost informačních materiálů o městě v místech 

soustředěného turistického ruchu. Kromě MIC Hranice jsou materiály dostupné v AMK 

kemp Hranice, v ubytovacích zařízeních na území města Hranice dle zájmů poskytovatelů 

těchto sluţeb, v lázeňských sanatoriích v Teplicích nad Bečvou a Zbrašovských 

aragonitových jeskyních. Materiály jsou k dispozici i ve výstavních síních Městského 

muzea a galerie. 

 

9. Cílem je zlepšit spolupráci s hranickými středními školami v oblasti cestovního ruchu a 

vyuţít školská zařízení k rozšíření spektra ubytování pro turisty a zveřejnit tuto informaci 

v mezinárodním katalogu o mládeţnických a levných ubytovnách (tzv. youth hostely). 

 

10. Realizovat značení kulturních památek. Vytvoření městské naučné stezky a provést 

aktualizaci sloupkového orientačního systému. Vyuţití města jako přirozeného dopravního 

uzlu cykloturistiky. Vybudování cyklostezek napojených na celostátní síť – cyklostezka 

Bečva, Greenways Krakov – Vídeň. 

 

Územně analytické podklady 

 

     Dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí město Hranice obdrţelo z Integrovaného operačního programu 

dotaci Územně analytické podklady ve výši 935 000 Kč. Celkové náklady projektu jsou  

1 497 317 Kč. Dotace ze státního rozpočtu ve výši 165 000 Kč. Spoluúčast města ve výši 

397 317 Kč (30%). 

                                                           
 

85 Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2007 včetně jejich plnění, str. 7. 
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     Jedná se o finanční prostředky určená na zpracování územně analytických podkladů, 

které je povinen do dvou let od nabytí účinnosti nového stavebního zákona zpracovat 

obecní úřad obce s rozšířenou působností pro celé své správní území. Tyto podklady budou 

nahrazovat průzkumy a rozbory, které jsou nutné pro zpracování územně plánovací 

dokumentace.  

 

Přijaté transfery celkem 

 

Přijaté dotace 2006 2007 2008 

Schválený rozpočet 95 981 91 209 1 300 

Upravený rozpočet 106 284 119 076 142 141 

Plnění rozpočtu k 31.12. 107 380 119 570 141 355 

Plnění / Upravený rozpočet 101% 100% 99% 

(Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; částky jsou 

zaokrouhlené na celé tis. Kč; procentuální plnění rozpočtu zaokrouhleno na celá procenta; vlastní výpočet)  

 

     Přijaté transfery města Hranice vykazují rostoucí charakter. V roce 2007 byly přijaté 

dotace o 12 190 000 Kč (11%) vyšší neţ v roce 2006. V roce 2008 se zvýšily o 21 785 000 

Kč (18%). Plnění rozpočtu souhlasilo s upraveným rozpočtem. 

  

Přijaté dotace 2006 2007 2008 

Dotace z EU k 31.12. 23 1 742 935 

Ostatní dotace k 31.12. 107 357 117 683 140 420 

Dotace celkem 107 380 117 941 141 355 

(Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; částky jsou 

zaokrouhlené na celé tis. Kč; vlastní výpočet) 
 

     Přijaté transfery ze strukturálních fondů Evropské unie vykazují kolísavý charakter. 

V roce 2007 byly přijaté dotace o 1 719 000 Kč vyšší neţ v roce 2006. V roce 2008 se 

sníţily o 807 000 Kč. Celkový objem rozpočtovaných dotací z Evropské unie za období 

2006-2008 je na hodnotě 2 700 000 Kč. 
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Příjmy města celkem 

 
Příjmy 2006 2007 2008 

Schválený rozpočet (SR) 332 778 316 180 352 518 

Upravený rozpočet (UR) 386 477 378 829 402 030 

Plnění rozpočtu k 31. 12. (PR) 430 320 416 472 432 092 

Plnění / Upravený rozpočet 111% 110% 107% 

(Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; částky jsou 

zaokrouhleny na celé tisíce Kč; příjmy celkem po konsolidaci
86

) 

 

     Příjmy města Hranice vykazují kolísavý charakter. V roce 2007 byly příjmy o 

13 848 000 Kč (3%) niţší neţ v roce 2006. V roce 2008 se zvýšily o 15 620 000 Kč (4%). 

Plnění rozpočtu k 31. 12. průměrně o 10% převyšovalo hodnoty upraveného rozpočtu.  

 
 

Příjmy města dle druhového třídění rozpočtové skladby 

 

 

 

                                                           
 

86
 Příjmy po konsolidaci jsou celkové příjmy města bez převodů z rozpočtových účtů, převodů z vlastních rezervních 

fondů a ostatních převodů z vlastních fondů.  
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(Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; částky jsou 

zaokrouhlené na celé tis. Kč; vlastní výpočet) 
 

     Struktura příjmů města Hranice dokládá, ţe rozhodující část příjmů města tvoří daňové 

příjmy (v průměru 50%). Druhou rozhodující sloţkou jsou přijaté transfery (v průměru 

29%). Na třetím místě jsou kapitálové příjmy s průměrným podílem v hodnotě 12%. 

Strukturu příjmů uzavírají nedaňové příjmy, kde průměrná hodnota za rozpočtové roky 

2006, 2007 a 2008 je na úrovni 9%. 

     Daňové příjmy představují nejdůleţitější a největší část příjmů obcí a město Hranice 

není výjimkou. Bez daňových příjmů by obce mohli stěţí financovat svůj chod a další 

činnosti spojené s veřejnou správou. Proto je důleţité nastavit systém rozpočtového určení 

daní tak, aby odpovídal skutečným potřebám obcí, byl stabilní a značně nezvýhodňoval 

určitou skupinu obcí před ostatními.  
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6. Závěr 

 

 

     V úvodu mé bakalářské práce jsem si zvolil výzkumnou otázku, jakou roli hrají 

evropské fondy pro rozpočet města Hranice a do jakých oblastí jsou směřovány evropské 

peníze.  

      Při práci má analýza vycházela hlavně z výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu 

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za roky 2006, 2007 a 2008, 

které mi byly laskavě poskytnuty finančním odborem města Hranice. Zde byly většinou 

jednotlivé částky rozpočtových poloţek rozepsány na konkrétní účely. Jednalo se o údaje, 

které nebylo moţno vyčíst ze závěrečných účtů. I tak byla však nutná častá osobní 

konzultace s pracovníky finančního odboru. 

     Po důkladném rozboru jsem vymezil celkový objem peněz rozpočtovaných jako peníze 

z Evropské unie ve sledovaném období ve výši 2 700 000 Kč. Role peněz ze strukturálních 

fondů je k poměru celkových příjmů zanedbatelná. Hodnota by nedosáhla ani 1%, proto 

jsem upustil od myšlenky grafického znázornění podílu domácích a zahraničních zdrojů.  

Vymezil jsem pouze evropské dotace v rámci přijatých transferů. Je třeba zdůraznit, ţe 

jsem analyzoval pouze částky, které byly skutečně rozpočtované a zařazené na příjmovou 

poloţku. Finanční prostředky z Evropské unie přicházejí vţdy po zaslání zprávy schválené 

auditorem. Peníze přicházejí se zpoţděním, proto je nutné mít dostatek finančních 

prostředků na zajištění předfinancování. Na předfinancování managementu projektu 

INNOREF byl např. otevřen kontokorent ve výši 3 miliony Kč, který byl kaţdoročně 

obnovován. Za úvěr se zaručilo město Hranice. 

     Při rozboru příjmů z Evropské unie bylo třeba rozlišit dvě programová období. Za 

období 2004 – 2006 jsem uvedl objem evropských peněz ve výši 23 000 Kč. Peníze byly 

obdrţeny z iniciativy InterregIIIC. V programovém období 2007 – 2013 se jednalo o objem 

peněz ve výši 2 677 000 Kč. Peníze plynuly z iniciativy InterregIIIC, která však v tomto 

období pokračuje v rámci OP Meziregionální spolupráce. Peníze zde směřovaly i na projekt 

Innoref. V závěrečném účtu za rok 2007 je dotace na Marketingovou studii cestovního 

ruchu. Ţádost o tuto dotaci a její schválení je jiţ v roce 2006. Dotace obdrţena ze 

Společného regionálního operačního programu v rámci grantového schématu Podpora 
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regionálních a místních sluţeb cestovního ruchu. V roce 2008 účtována dotace Územně 

analytické podklady v rámci Integrovaného operačního programu.  

     Evropské peníze směřovaly na získávání praxe v oblasti čerpání ze strukturálních fondů 

a velice mne potěšilo, ţe v rámci projektu Innoref do oblasti cestovního ruchu na 

Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu a revitalizace historických center obcí. Navíc proběhla 

jiţ zmíněná Marketingová studie cestovního ruchu. 

     Město za rok 2006 podalo celkem 14 ţádostí o dotace, z toho bylo 7 úspěšných. V roce 

2007 13 ţádostí o dotace, z toho 6 úspěšných. V roce 2008 40 ţádostí o dotace, z toho 24 

úspěšných.  

     Přiznám se, ţe jsem ve sledovaném období očekával větší objem peněz ze strukturálních 

fondů Evropské unie. Nárůst se dá očekávat v závěrečném účtu za rok 2009, který se  

v současné době teprve dokončuje a nemohl jsem s ním tedy pracovat. Problematika 

evropských dotací je velmi sloţitá. Strukturální fondy Evropské unie skýtají ohromné 

zdroje a byla by velká škoda je nevyuţít. Druhou otázkou je regulérnost soutěţe o evropské 

peníze, ale to je jiţ téma pro jinou práci. Věřím, ţe role evropských peněz se bude v 

rozpočtu města Hranice neustále zvyšovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

7. Literatura a ostatní prameny 
 

 

Edice ÚZ, č. 689, Sagit a.s., 2008. 

 

Fiala P., Pitrová M., Evropská unie, CDK, 2003, ISBN 80-7325-015-2. 

 

Hendl J., Úvod do kvalitativního výzkumu, Karolinum, 1997, ISBN 80-7184-549-3. 

 

Holman, R., Ekonomie, C. H. Beck, 2005, ISBN 80-7179-891-6. 

 

Marková, H., Finanční hospodaření územních samosprávných celků, Univerzita Karlova 

Právnická fakulta, 2008, ISBN 978-80-87146-08-8. 

 

Peková J., Pilný J., Veřejná správa a finance veřejného sektoru, ASPI Publishing s. r.o., 

2002, ISBN 80-86395-21-9. 

 

Provazníková R., Financování měst, obcí a regionů, GRADA Publishing a.s., 2007,  

ISBN 978-80-247-2097-5. 

 

Schneiderová I., Rozpočtová skladba v roce 2009, REVOS, 2009,  

ISBN 978-80-903160-8-9. 

 

Vilamová Š., Čerpáme finanční zdroje Evropské unie, GRADA Publishing a. s., 2005, 

ISBN 80-247-1194-X. 

 

Vilamová Š., Jak získat finanční zdroje z Evropské unie, GRADA Publishing a.s., 2004, 

ISBN 80-247-0828-0. 

 

Interní prameny města Hranice: 

 

Závěrečný účet města Hranice 2006, 2007 a 2008. 

 



 

83 
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