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ÚVOD 

Tématem diplomové práce je analýza vybrané municipality. Analyzovanou municipalitou 

je obec Velká Jesenice, důvodem výběru této obce je rodné bydliště autorky a taktéž její 

zájem o obec. 

Hospodaření obcí ve veřejné správě hraje důležitou roli, bez efektivního a kvalitního 

hospodaření je jen těžko představitelné, aby obec mohla uspokojovat potřeby svých občanů a 

svobodně se rozvíjet. 

Právě zajištění efektivního hospodaření, které přispěje ke zkvalitnění obce pro občany a 

rozvoji obce je v současné době diskutovaným problémem. Na obce jsou kladeny stále větší 

nároky, související s decentralizací, tj. přenášení dalších povinností souvisejících nejen 

s výkonem státní správy. Obec jako individuální správní jednotka má včele obyvateli volené 

zástupce. Právě na různorodosti volených zástupců je závislé i hospodaření s majetkem obce, 

která tak může vykazovat přebytek i schodek. 

Cílem této diplomové práce je analyzovat hospodaření obce v letech 2006 - 2012, 

zhodnocení a jejich vyhodnocení s doporučeními, které by přispěly k rozvoji obce a 

snížení zadluženosti. 

Práce bude rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na obecnou charakteristiku a 

strukturu municipalit v České republice. V tomto úseku je také věnována značná pozornost 

regionální politice, jelikož obec je součástí regionu, v rámci něhož má socioekonomické 

vazby, dále majetku a rozpočtu obce aj., které budou následně využity v praktické části. Je 

zde také definována finanční analýza, jež je důležitá k hodnocení hospodaření obce. 

Ve druhé, navazující části, která je analytická, bude popsáno prostředí obce Velká Jesenice 

a zpracována analýza jejího hospodaření. V práci je také vypracována finanční analýza 

projektu Výstavba sídliště K Rozkoši. Tento projekt byl s příchodem nového vedení obce 

pozastaven z několika důvodů, jedním z nich byla nekompletní připravenost projektu. Obec 

však již do realizace investovala značné finanční prostředky, úkolem je určit efektivnost 

projektu. 

Při zpracování práce bylo použito několik metod; SWOT analýza sloužící k identifikaci 

situace obce, finanční analýza, jejíž úlohou je prokázání návratnosti vložených prostředků do 

projektu, metoda CBA sloužící k hodnocení projektu, dále komparativní analýza a analýza 

odborného textu.   
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Data byla čerpána z dostupných a zároveň relevantních zdrojů k dané tématice, zejména 

z odborné literatury českých i zahraničních odborníků. Dále z platné právní úpravy ČR, 

z rozpočtů obce, ze zápisů zastupitelstva obce, z veřejné databáze Českého statistického úřadu 

a z informačního systému ARIS.  
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1 OBEC SOUČÁSTÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY 

Cílem této kapitoly je podat základní informace a stručný popis obce jako základního 

článku územní samosprávy a základní jednotky státu, ale také charakteristiku obce dle zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1.1 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 

„Územní samospráva je spravování určitého území menšího, než je stát na základě 

zákonem stanovené působnosti a ekonomických podmínek.“
1
  

Rozumíme tím vyřizování vlastních záležitostí, které neobstarává stát. Ten tak předává část 

veřejné správy na nestátní subjekty. Což vychází z toho, že poskytování veřejných statků na 

lokální úrovni je hospodárnější a efektivnější. Nejenže umožňuje realizovat právo občanů 

podílet se na řízení veřejných záležitostí, ale je to také účinnější kontrola. 

„Tento proces je nazýván fiskální decentralizace. Jedná se o přesun kompetencí a 

odpovědnosti za zajišťování většího rozsahu veřejných statků a služeb na regionální a 

zejména municipální úrovně.“
2
  

Základní principy územní samosprávy jsou upravovány legislativou České republiky, např. 

Ústava ČR, která mimo jiné vytváří dvoustupňový systém územní samosprávy (podobně jako 

např. v Německu, Rakousku). První stupeň tvoří obecní úřady, popř. pověřenými obecními 

úřady nebo úřady s rozšířenou působností. Druhý stupeň tvoří krajské úřady, v čl. 101 odst. 4 

Ústavy je založeno právo zasahovat do územní samosprávy: „Stát může zasahovat do činnosti 

územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen stanovených 

zákonem.“ 

1.1.1 Role územní samosprávy 

Na územní samosprávu můžeme nahlížet z několika hledisek. 

Zaprvé jako na reprezentanta společenství občanů, nicméně by měla s občany i 

spolupracovat. Snahou ve vyspělých zemích je spolupráce mezi orgány územní samosprávy a 

občanem na principu partnerství. Tzn., že občan má možnost aktivně se podílet na koncepci 

rozvoje municipality, což poskytuje volených orgánům přehled o potřebách a preferencích 

                                                     
1 PEKOVÁ, Jitka a Jaroslav PILNÝ. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe.  

2 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe.  
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svých občanů v oblasti veřejných statků. To by mělo přispět k hospodárnosti a efektivnosti 

v zabezpečování a financování veřejných statků. 

Zadruhé jako na poskytovatele veřejných statků. Veřejné statky jsou zajišťovány různými 

způsoby - partnerstvím, veřejnými zakázkami u soukromého sektoru nebo organizacemi ve 

veřejném sektoru. Územní samospráva musí na produkci veřejných statků alokovat zdroje ze 

svého rozpočtu a to tak, aby to bylo co nejefektivnější. 

Na územní samosprávu můžeme nahlížet i z municipálního hlediska, čímž rozumíme obec 

jako základní stupeň územní samosprávy, které zákon stanovuje kompetence, pravomoce a 

odpovědnost při zajišťování úkolů, které jsou ji svěřeny. 

Nakonec lze na územní samosprávu nahlížet z regionální úrovně, máme na mysli 

mezistupeň mezi obcí a ústřední vládou. Regionální úroveň je vybavena nezávislými 

kompetencemi pravomocemi a odpovědností při zajišťování úkolů, které jsou jí svěřeny. 

Jedná se především o zabezpečování některých veřejných statků pro občany žijící na 

spravovaném území.  

V poslední době je regionům – vyšším stupňům územní samosprávy věnována značná 

pozornost. Středem zájmu se stávají zejména hospodářsky slabé a strukturálně postižené 

regiony. Těmto regionům je poskytována finanční pomoc, a to nejen z finančních prostředků 

státu, ale i evropské unie. 

1.1.2 Fungování územní samosprávy 

Pro úspěšné plnění funkcí územní samosprávy je potřeba vytvořit potřebné předpoklady. 

Podle J. Pekové je můžeme shrnout do dvou skupin: 

a) legislativní předpoklady, tzn., že je potřebné schválit zákony, které umožňují územní 

správě vykonávat všechny její funkce, vymezují její autonomii, ale i rámcově pravidla 

hospodaření, neboť územní samospráva není finančně úplně soběstačná a tudíž není 

zcela nezávislá na státu; 

b) ekonomické předpoklady fungování jednotlivých stupňů územní samosprávy, které 

umožní územní samosprávě hospodařit s určitou mírou finanční autonomie.
3
 

 

 

                                                     
3 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 
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1.2  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY OBCE PODLE ZÁKONA Č. 

128/2000 

Základním právním předpisem, který mimo jiné, stanoví základní postavení obcí, její 

funkce, druhy obcí, orgány obce je zákon č. 128/2000 o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

1.2.1 Postavení a funkce obce 

Obec plní tyto funkce vymezené zákonem: 

 „vlastní samosprávní funkci, v ČR tzv. samostatná působnost obce v záležitostech, o 

kterých může samostatně rozhodovat, tzn. má určité zákonem upravené pravomoci. Obec jako 

územní společenství občanů má právo na samosprávu, právo samostatně rozhodovat v mnoha 

oblastech veřejné správy – a to ve věcech územní samosprávy. V ČR vykonává obec veřejnou 

správu a samosprávu v samostatné působnosti, tzn. volené zastupitelstvo obce, které svým 

rozhodnutím svěřuje vlastní realizaci výkonným orgánům na obecním úřadu. Nicméně nejde 

pouze o zajišťování čistého veřejného statku – veřejnou správu, resp. samosprávu, ale i o 

zabezpečování dalších druhů lokálních veřejných statků; 

 přenesené funkce, v ČR tzv. přenesenou působnost, v rámci vykonávání i výkonu 

státní správy v tzv. smíšeném (spojeném) modelu místní správy. Vykonávají ji výkonné orgány 

obcí a jsou v této činnosti podřízeny a kontrolovány orgány státní správy a v některých 

oblastech od r. 2001 krajskými úřady. Obecními úřad vykonává v přenesené působnosti státní 

správu v rozsahu vymezeném zákonem o obcích. V rámci přenesené působnosti obce zajišťují 

úkoly z oblasti částečně decentralizované veřejné správy jako čistý veřejný statek, ale zároveň 

zabezpečují i další veřejné statky nejen pro občany své obce, ale i obcí sousedních, tzn., jde o 

veřejné statky nelokálního významu.“
 4
 

Postavení obce je upraveno zákonem, zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, 

rozhodující je zejména plnění funkcí v rámci vlastní samosprávy. Kdy obec, mimo jiné, 

 je veřejnoprávní korporací, 

 pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, 

 při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, 

 je samostatným právnickým subjektem – má tzv. právní subjektivitu, 

 zabezpečuje veřejné služby, 

                                                     
4 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy.  
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 je reprezentantem veřejných zájmů, 

 může být členem sdružení obcí. 

1.2.2  Druhy obcí 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vymezuje tyto základní 

druhy obcí: 

 obce, které nejsou městy; 

 města (obec, která má alespoň 3000 obyvatel a stanoví tak na návrh obce předseda 

Poslanecké sněmovny) 

 statutární města, tj. Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, 

Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, 

Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav; 

 obec s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem, které vykonávají 

přenesenou působnost; 

 hlavní město Praha. 

 

Organizační struktura se příliš v obcích a městech neliší, u větších měst je ale členitější. 

1.2.3 Orgány obce 

Orgány obce vydávají právní předpisy, a to ve formě obecně závazné vyhlášky anebo 

nařízení. Proto je potřeba jejich vymezení věnovat značnou pozornost. 

Mezi orgány obce v ČR patří 
5
: 

 Zastupitelstvo obce – je voleným orgánem obce. Počet volených členů je závislý na 

počtu obyvatel v obci a velikosti územního obvodu. Zastupitelstvo obce v rámci samostatné 

působnosti o obcích rozhoduje a schvaluje např. program rozvoje obce, rozpočet obce a 

závěrečný účet obce, poskytování půjčky, o vyhlášení místního referenda, o zřízení a názvech 

částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství. Zákon dále upravuje odměňování 

zastupitelů, postupy pro případ, kdy klesne počet zastupitelů nebo pokud zastupitelstvo 

nemůže vykonávat svou funkci apod. 

 Rada obce - je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své 

činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. Pokud v obcích není volena rada obce (tj. v obcích, kde 

zastupitelstvo obce má méně než 15 členů), vykonává její pravomoc starosta. Radu obce tvoří 

                                                     
5 bližší informace viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v aktuálním znění 

http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-sb-zakon-o-obcich-%28obecni-zrizeni%29.html
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starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva 

obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí 

přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se schází ke svým 

schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Podrobnosti o zasedání jsou uveřejněny 

v jednacím řádu. Zákon dále, mimo jiné, upravuje podmínky pro usnášení a rozhodování, pro 

volbu členů rady a povinnosti a pravomoce rady obce. 

 Starosta obce – starosta zastupuje obce navenek, svolává zastupitelstvo obce, 

připravuje, svolává a řídí schůze rady obce, odpovídá za objednání a provedení auditu 

hospodaření obce, jmenuje a odvolává tajemníka obce a další pravomoce upravené zákonem. 

 Obecní úřad – je tvořen starostou, místostarostou (místostarosty), tajemníkem 

obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci. Obecní úřad vykonává 

administrativně organizační činnosti související se samosprávní i přenesenou působností obce. 

V oblasti samostatné působnosti obecní úřad plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce 

nebo rada obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, rozhoduje v případech 

stanovených tímto nebo zvláštním zákonem. 

Zastupitelstvo obce může zřídit poradní a kontrolní orgány obce. Rozumíme tím výbory a 

komise. Výbory jsou iniciativními a kontrolními orgány. Vždy musí být zřízen finanční výbor 

a kontrolní výbor. Komise jsou iniciativními a poradními orgány, v rámci samostatné 

působnosti obce a výkonnými orgány v přenesené působnosti obce. 

Podle J. Pekové mohou být poradními orgány i veřejné schůze občanů. Které nejenže 

informují obyvatelé o zájmech obce, hospodaření obce, ale také umožňují zapojit obyvatele, 

vyslechnout jejich názory, připomínky, preference a návrhy, které mohou být využity při 

zlepšení úrovně řízení, hospodaření obce a zkvalitnění občanské kontroly.
6
 

1.2.4  Spolupráce ve veřejném sektoru 

Pro efektivní výkon samosprávy i přenesené působnosti je potřebná spolupráce a to mezi 

fyzickými a právnickými osobami, obcemi, kraji i mezi státem. 

Kraje nemohou zasahovat či jakkoliv ovlivňovat rozhodování obcí v samostatné 

působnosti. Ovšem mělo by docházet ke koordinaci postupů při zabezpečování činností a 

úkolů v rámci poskytování veřejných statků. Což by pomohlo ke zvýšení efektivnosti 

v lokálním a regionálním veřejném sektoru a také ke zvýšení efektivnosti využívání 

finančních prostředků územní samosprávy. Proto je nutné zajistit spolupráci, ta může mít 

                                                     
6 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 
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charakter smluvní spolupráce.
7
 

V rámci přenesené působnosti zajišťují kraje dozor. Při výkonu přenesené působnosti 

jsou tedy nadřízeným orgánem obcí a zodpovídají za správný výkon přenesené působnosti 

v obcích ve svém územním obvodu. Nicméně rozhodující úlohu v dozoru plní stát, 

prostřednictvím MVČR spolu s ústředními správními orgány. 

 Spolupráce mezi obcemi  

V ČR rozlišuje tyto formy spolupráce mezi obcemi: 

 „Dobrovolné svazky obcí, zakládané písemnou zakladatelskou smlouvou zúčastněnými 

obcemi. Jsou samostatnými právnickými osobami. Mohou k plnění svých úkolů zakládat 

právnické osoby. Předmětem jejich činnosti vymezené zákonem v samostatné působnosti (ve 

školství, sociální péči, zdravotnictví, kultuře, správě, údržbě a provozování zařízení ve 

vlastnictví obce, při zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, svozu a likvidaci 

komunálního odpadu). Obec může na svazek přenést svůj majetek; 

 Smlouvy o sdružení, účelová sdružení právnických osob jsou právnickými osobami; 

 Jiná seskupení obcí, např. Svaz měst a obcí v ČR. Obce mohou být členy 

mezinárodních sdružení místních orgánů.“
8
 

Obce mohou spolupracovat i s obcemi z jiných států a být členy mezinárodních sdružení 

místních orgánů. Obce i svazky obcí mohou tak uzavírat smlouvy o vzájemné spolupráci. 

 

                                                     
7 bližší informace viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v aktuálním znění 

8 PEKOVÁ, Jitka a Jaroslav PILNÝ. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe.  

 

http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-sb-zakon-o-obcich-%28obecni-zrizeni%29.html
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2 HOSPODAŘENÍ A MAJETEK OBCE 

Obecně lze majetek definovat jako souhrn majetkových hodnot. Právě majetek obce tvoří 

podstatnou složku ekonomického základu územní samosprávy.  

Vlastnictví majetku je předpokladem: 

a) rozvoje lokálního veřejného sektoru, občanské vybavenosti apod., 

b) existence a rozvoje vlastní podnikatelské činnosti měst a obcí, 

c) možnosti získat úvěr. 

Hospodaření s majetkem obcí upravují zejména § 38 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích v platném znění. 

 

2.1  ROZVOJ OBCE 

Jak již bylo uvedeno, majetek je základem pro rozvoj území obce. Cílem každého 

územního celku je zabezpečení prosperity a úspěšný rozvoj, toho lze dosáhnout promyšlenou 

rozvojovou strategií, tvorbou a realizací strategického územního plánu.  

„Strategický plán rozvoje obce je koncepčním dokumentem, který na základě stanovených 

priorit definuje hlavní cíle rozvoje obce a jednotlivá opatření vedoucí k jejich naplňování. 

Úspěšnost realizace je vedle profesionální úrovně zaměstnanců obecných a městských úřadů 

a disponibilních finančních zdrojů podmíněna i dosažením konsensu mezi hlavními 

reprezentanty soukromém a veřejného sektoru a o budoucím vývoji obce.“
9
 

V současné době je udržitelný rozvoj stále více diskutovanou záležitostí, v této věci by 

obcím/městům/regionům měla pomoci Místní Agenda 21 (MA 21). 

MA 21 
10

 

Je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného 

rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci 

s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a 

životního prostředí. Je to časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy 

                                                     
9 VITURKA, M a kol. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie 

regionálního rozvoje ČR.  

10 Místní agenda 21: O místní Agendě 21. CENIA. Cenia.cz [online]. [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: 

http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGSI0KM 
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věcí veřejných, strategického plánování, zapojováním veřejnosti a využíváním všech 

dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech směrech a vede 

k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních. 

Na tento program lze získat finanční podporu od státu prostřednictvím Státního fondu ŽP 

anebo z EU prostřednictvím Strukturálních fondů EU nebo z Evropského sociálního fondu. 

 

2.2  ÚČETNICTVÍ OBCE 

Základním právním předpisem upravujícím účetnictví v ČR je zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví v aktuálním znění, dále vyhlášky a nařízení Ministerstva financí ČR.  

Stejně tak jako subjekty v soukromém sektoru i veřejný sektor má povinnost vést 

účetnictví, které podává věrný a poctivý obraz o účetní jednotce. Mimo informační funkce 

plní účetnictví funkci evidenční, důkazního prostředku, a v neposlední řadě slouží jako 

podklad pro rozhodování. 

K rozvahovému dni účetní jednotka sestavuje tzv. účetní závěrku, která se skládá 

z účetních výkazů. Finančními výkazy rozumíme dokumenty zobrazující finanční situaci, 

patří mezi ně rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz o peněžních tocích (tzv. cash flow) a výkaz 

o změnách vlastního kapitálu. 

Finanční výkazy: 

 Rozvaha - rozvaha je základním účetním předpisem, která se skládá z aktiv a pasiv, 

aktiva dále na fixní, oběžná a přechodná. V souhrnném přehledu rozvaha poskytuje i údaje o 

hospodářském výsledku. 

 Výkaz zisku a ztrát – VZZ zaznamenává kumulativně hodnoty položek nákladů a 

výnosů, které ve sledovaném období ovlivnily výsledek. Hospodářský výsledek je uváděn 

jednak před zdaněním (tzv. EBT) a jednak jako hospodářský výsledek po odečtení daní 

z příjmů (tzv. EBIT).
11

 

 Cash flow – vyjadřuje změnu stavu peněžních prostředků. Zobrazuje přírůstky a 

úbytky peněžních prostředků a důvody, proč k nim došlo podle zvolených kritérií.
12

 

 

                                                     
11 KRAFTOVÁ, Ivana.  Finanční analýza municipální firmy. 1. Praha: C. H. Beck, 2002. 

12 KNÁPKOVÁ, A.., PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady.  
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 Výkaz o změnách vlastního kapitálu – jedná se o výkaz, který není povinnou 

součástí účetní závěrky. Uvádí přehledové informace o počátečním zůstatku, změnách a 

konečném zůstatku jednotlivých složek vlastního kapitálu, tedy veličiny typu toků.
13

 

Účetní závěrka spolu obsahuje data využitelná pro finanční analýzu. Tyto data pomáhají 

posoudit stávající situaci obce, zmapovat budoucí vývoj finanční pozice obce i odhalovat 

příčiny daného vývoje podniku. 

2.2.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je nedílnou součástí podnikové ekonomiky. Lze ji také aplikovat do 

prostředí veřejného sektoru. Obec má v rámci výkonu samosprávy oprávnění vykonávat svoje 

záležitosti samostatně, vlastním jménem a prostředky. Je tak v zájmu obce identifikovat 

finanční situaci: posuzovat hospodaření obce za minulá období, odhalovat pozitivní a 

negativní faktory, jenž její hospodaření ovlivňují a přispívat tak k efektivnosti a rozvoji 

území. 

Podle I. Kraftové můžeme finanční analýzu chápat jako metodu hodnocení finančního 

hospodaření podniku (v tomto případě obce), při které se získaná data třídí, poměřují mezi 

sebou, agregují, kvantifikují se vztahy mezi nimi, a tím tak zvyšují vypovídací schopnost 

zpracovaných dat a jejich informační hodnotu; kdy cílem analýzy je mimo jiné posouzení 

dosavadního vývoje a poskytnutí informací pro budoucí rozhodnutí, analýzu možných variant 

budoucího vývoje a výběr nejlepší varianty a také poskytuje informace pro hodnocení 

vnějších subjektů.
14

 

 Pro hodnocení obcí se používají různé metody finanční analýzy. Mezi základní patří 

fundamentální analýza a analýza technická. 

Fundamentální analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí 

mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků, na jejich 

subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich trendy. Zpracovává velké množství 

kvalitativních údajů, a pokud využívá kvantitativní informaci, odvozuje zpravidla své závěry 

bez použití algoritmických postupů. Metodou analýzy je komparativní analýza založená 

převážně na verbálním hodnocení; patří sem např. SWOT analýza, BCG matice nebo metoda 

BSC. Oproti tomu technická analýza používá matematických, statistických a dalších 

algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat a následným 

                                                     
13 HINKE, J., BÁRKOVÁ, D. Účetnictví 2: Pokročilé aplikace.  

14 KRAFTOVÁ, I. Finanční analýza municipální firmy.  
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(kvalitativním) ekonomickým posouzením výsledků.
15

 

„Základem různých metod finanční analýzy jsou finanční ukazatele. Finanční ukazatele 

jsou obvykle vymezovány jako formalizované zobrazení hospodářských procesů. Finanční 

ukazatelem také rozumíme číselnou charakteristiku ekonomické činnosti obce.“
16

 

Existuje mnoho finančních ukazatelů, na následující stránce obrázek 1 ukazuje základní 

klasifikaci ukazatelů podle jejich konstrukce. 

 

 

Obrázek 1: Struktura ukazatelů finanční analýzy podle jejich konstrukce 

Zdroj: KRAFTOVÁ, Ivana. Finanční analýza municipální firmy. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck,, 2002 . 

206 s. ISBN 80-7179-778-2. 

 

Absolutní ukazatele vycházejí přímo s posuzování hodnot jednotlivých položek 

základních účetních výkazů. Poměrové ukazatele tvoří nejpočetnější a zároveň také 

nejvyužívanější skupinu ukazatelů a jsou definovány jako podíl dvou položek nejčastěji ze 

                                                     
15 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.  

16 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi.  
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základních účetních výkazů. Obrázek 2 zobrazuje členění poměrových ukazatelů z hlediska 

jejich zaměření.
17

 

  

 

Obrázek 2: Členění poměrových ukazatelů z hlediska jejich zaměření 

Zdroj: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3308-1. 

 

2.2.2 Monitoring územních samosprávných celků
 
 

„Monitoring obcí představuje předepsanou finanční analýzu územních samosprávných 

celků dle usnesení vlády ČR ze dne 12. 11. 2008, č. 1395, o monitoringu hospodaření obcí a o 

zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004, č. 346, o regulaci zadlužení obcí a krajů. 

Ukazatele dluhové služby nahrazují výpočet dříve vyžadované dluhové služby. 

Monitoring obsahuje informativní a monitorující ukazatele, jejich přehled je uveden 

v přílohové části.“
 18

 

 

2.3  ROZPOČET OBCE 

Rozpočty obcí a krajů (tzv. územní rozpočty) společně se státním rozpočtem tvoří tzv. 

veřejné rozpočty, jež jsou důležitou součástí rozpočtové soustavy, která je zobrazena na 

obrázku 3. 

 

                                                     
17 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 

18 MÁČE, M. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 

2010.  
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Obrázek 3: Rozpočtová soustava 

Zdroj: PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Vyd. 1. Praha: Management 

Press, 2004. ISBN 80-7261-086-4. 

 

Jak uvádí R. Provazníková, rozpočet můžeme chápat jako decentralizovaný peněžní fond, 

finanční plán, bilanci či nástroj prosazování cílů veřejné politiky.
19

 

Obec hospodaří s obecním majetkem dle schváleného územního rozpočtu, který je jedním 

z nejdůležitějších nástrojů zajištění její činnosti. 

Pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky jsou stanovena zákonem č. 250/2000 Sb., 

o územních rozpočtech, dalším důležitým právním předpisem je zákon č. 243/2000 Sb., o 

rozpočtovém určení výnosu jednotlivých daní a v neposlední řadě zákon č. 218/2000 Sb.., o 

rozpočtových pravidlech.  

Dle rozpočtových pravidel obec má povinnost sestavovat rozpočet na jeden rok a má také 

možnost sestavit tzv. rozpočtový výhled (§ 4 
20

). 

                                                     
19 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 

20 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v aktuálním znění 
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Rozpočtový výhled 

Rozpočtový výhled je jedním z nástrojů umožňujícího zlepšování municipální politiky, a 

tedy i zkvalitnění veřejné správy. Cíle rozpočtového výhledu je střednědobá predikce 

finančních toků ve vazbě na strategický plán obce (je-li k dispozici). 

Kvalitně zpracovaný rozpočtový výhled může odhalit eventuální finanční rizika spojená 

s rozvojem obce, je tak doplňujícím materiálem rozpočtu obce, který přestavuje základní 

krátkodobý nástroj jejich řízení. 

Běžný rozpočet by měl být sestavován jako vyrovnaný, resp. přebytkový. Vyrovnaný 

rozpočet je takový, kdy jsou běžné příjmy rovny běžným výdajům. V případě, že běžné 

příjmy jsou větší než běžné výdaje, jedná se o rozpočet přebytkový, v opačném případě 

rozpočet schodkový.  

Tabulka 1 ukazuje základní přehled kategorií běžných příjmů a výdajů. 

Tabulka 1: Schéma běžného rozpočtu 

Příjmy Výdaje 

 daňové: všeobecné veřejné služby (veřejná správa 

apod.) 

svěřené daně veřejný pořádek (policie, hasiči apod.) 

sdílené daně vzdělání 

místní (a regionální) daně péče o zdraví 

správní poplatky (daně) bydlení 

 nedaňové: komunální služby 

uživatelské poplatky za služby na podnikání 

příjmy z pronájmu majetku ostatní běžné výdaje (nahodilé, placené pokuty, 

apod. 

příjmy od vlastních neziskových 

organizací 

placené úroky 

zisk z podnikání běžné dotace jiným způsobem 

Ostatní  

 přijaté transfery:  

běžné dotace ze státního 

rozpočtu 

 

běžné dotace ze státních fondů  

od územních rozpočtů  

ostatní běžné příjmy (nahodilé, 

přijaté dary, sankce apod.) 

 

(saldo – přebytek) (saldo – schodek) 

Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2. aktualizované 

a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2789-9. 
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Všechny peněžní operace územních rozpočtů se člení dle rozpočtové skladby. 

Rozpočtová skladba 

Rozpočtovou skladbou rozumíme klasifikaci rozpočtu, která má velký význam pro 

vykazování plnění rozpočtu a pro vykazování rozpočtového hospodaření. 

Vztahuje se nejen na územní rozpočty, ale dále také na státní rozpočet a státních fondů, 

rozpočty organizačních složek státu a čerpání rezervního fondu organizačních složek státu. 

Je upravována vyhláškou MFČR č. 323/2002, o rozpočtové skladbě. 

Na rozpočtovou skladbu jako jednotnou klasifikaci příjmů a výdajů jsou kladeny 

následující požadavky: 

 „srozumitelná konstrukce pochopitelná pro každého, kdo chce být informován o 

transakcích státního rozpočtu; 

 hlediska použitá pro klasifikaci definována tak, aby umožňovala provádění odborných 

analýz a meziročních srovnání; 

 jednotlivé položky definované tak, aby eliminovaly dvojí výklady; 

 kompatibilní s mezinárodními statistickými standardy v tom směru, aby za pomoci co 

nejjednodušších převodových můstků (pokud možno číselných, ne obsahových) byla zajištěna 

transparentnost na mezinárodní úrovni.“
 21

 

Je nutné poznamenat, že rozpočtová skladba neupravuje pravidla pro hospodaření, ani 

nerozhoduje o přípustnosti skutečných operací, pouze zaznamenává skutečnosti vyplývajících 

z hospodaření s nimi. 

V ČR se rozpočtová skladba analyzuje příjmy a výdaje z hlediska: 

 „kapitolního neboli odpovědnostního (pro obce a kraje nepovinné), 

 druhového, které je základem třídění a týká se všech peněžních operací, 
22

 

 odvětvového (dříve funkčního), tzn., na jaký účel jsou finanční prostředky 

vydávány, 

 konsolidačního (tzv. záznamové jednotky).“
 23

 

                                                     
21 NOVÁKOVÁ, Š. Účetnictví státní správy a samosprávy.  

22  základní druhové třídění příjmů a výdaje je zobrazeno v příloze B 

23 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy.  
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Součástí finančního systému územních celků je nejen rozpočet, ale mohou to být i peněžní 

fondy. Ty mohou být neúčelové anebo v praxi využívanější účelové. Územní samosprávný 

celek jej může zřídit, není to však povinnost.  

2.3.1 Daňové příjmy rozpočtu obce 

Důležitou součástí rozpočtů jsou daňové příjmy, jež představují jeden z nejvýznamnějších 

zdrojů příjmů obce. 

Podle R. Provazníkové jsou daňové příjmy obce tvořeny daněmi sdílenými, svěřenými a 

správními poplatky. Sdílené daně lze charakterizovat jako daně, o jejichž výnos se obce dělí 

s ostatními články rozpočtové soustavy. Svěřené daně pak představují daňový výnos, který 

připadá pouze obcím (např. daň z nemovitosti). Oproti tomu správní poplatky jsou příjmy 

z vlastní činnosti, sloužící především jako krytí nákladů spojených s poskytováním správních 

úkonů zajišťovaných v rámci tzv. přenesené působnosti. 

Sdílené daně představují významnější část příjmu rozpočtu obce; vznikají jako podíl 

koeficientu velikostní kategorie a počtu obyvatel trvale žijících v obci ku součtu těchto 

násobků za celou Českou republiku
24

.  

Právním předpisem upravujícím tuto problematiku je zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení daní. 

Rozdělení daní platné pro rok 2012 je následující 
25

: 

a) výnos daně z nemovitostí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází, 

b) podíl na 19,93 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, 

c) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně 

podle zákona o daních z příjmů, 

d) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických 

osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených pod písmenem c), 

e) podíl na 21,4 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 

fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d). 

f) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, 

                                                     
24 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. 

25 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. 
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s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v §3 odst. 1 písm. a), 

g) 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště 

ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně 

vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni 

zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, s výjimkou daně vybírané 

srážkou podle zvláštní sazby  a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti 

a z funkčních požitků  srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm se pro účely tohoto 

zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby, 

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

s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby, 

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

osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně 

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

Grafická podoba tohoto procesu je uvedena v příloze A. 

Konkrétní a poměrně náročný způsob výpočtu jednotlivých procentních podílů sdílených 

daní je uveden v § 2, § 3 a § 4. 

Již od roku 2011 MFČR připravuje novelu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

daní, předpokládaná účinnosti je 1. 1. 2013
26

. Vyplývá to ze snahy o posílení příjmů ze 

sdílených daní u obcí s nejnižšími příjmy na obyvatele, návrh tedy zahrnuje: 

a) váha prostého počtu obyvatel zvýšena z 3 % na 10 % 

b) nové kritérium „ počet žáků“ 7 %  

c) bez změny zůstává 3 % váha celkové výměry katastrálních území 

d) na postupné přechody zbývá 80 % (váha tohoto kritéria činí ve stávajícím systému 

94 %)
27

 

 

 

                                                     
26 Nové RUD míří do meziresortního připomínkového řízení: Tiskové zprávy 2011. MINISTERSTVO FINANCÍ 

ČR. [online]. 2005 [cit. 2012-03-26].  

27 Nový model sdílených daní pro obce - Návrh novely rozpočtového určení daní. MINISTERSTVO FINANCÍ 

ČR. [online]. 2005 [cit. 2012-03-26].  

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA98423-FC58FEF4/cds/xsl/182_3587.html/papp/cds_konzultant/-475c02c3:1364ef0355a:-442f#A3
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2.4  ZADLUŽENOST OBCE 

Ve vztahu mezi běžnými příjmy rozpočtu a běžnými výdaji rozpočtu může vzniknout 

rozpočet vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový, jak bylo uvedeno v minulé kapitole 2.3. 

Rozpočet přebytkový a schodkový je výrazem nevyrovnanosti a doprovází jej problémy. 

Větší problémy jsou spojené se schodkovým rozpočtem, zvláště když se tento stav opakuje. 

Schodkový rozpočet může být způsoben špatným hospodařením dané obce, ale může být 

ovlivněn i finanční nedostatečností v důsledku toho, že není koordinována decentralizace 

kompetencí ve veřejném sektoru a fiskální decentralizace, jak uvádí J. Peková.
28

 

Zvláště u malých a středních obcí je výskyt deficitu rizikovější, jelikož objemy jejich 

rozpočtů jsou mnohem menší než u velkých měst, a tak je zde omezená schopnost splácet 

dluh. 

2.4.1 Struktura dluhu 

Mezi zdroje, které obce k financování dluhu využívají, patří úvěry od peněžních ústavů, 

výnosy emitovaných komunálních dluhopisů a návratné finanční výpomoci a půjčky ze 

státního rozpočtu a ze státních fondů, jak uvádí R. Provazníková.
29

 

Bankovní úvěry, resp. smlouvy o úvěru, lze rozlišovat krátkodobé (splatnost do 1 roku), 

střednědobé (splatnost do 10 let) a dlouhodobé (splatnost nad 10 let). 

Podle J. Pekové jsou střednědobé úvěry obcemi nejčastěji využívány. Střednědobé úvěry 

jsou zpravidla účelové a obce jej čerpají na základě došlých faktur za investiční dodávky. 

Dlouhodobé úvěry obce rovněž využívají na financování investic, zejména v technické 

infrastruktuře. Tvoří tak největší objem čerpaných úvěrů u většiny obcí. Naopak krátkodobé 

úvěry jsou obcemi ojediněle použity na financování investic. Obce jej běžně využívají, často i 

několikrát do roka, na dočasné doplnění především běžných příjmů.
30

 

Komunální dluhopisy, resp. obligace, jsou dalším způsobem pro získání finančních 

prostředků na pokrytí deficitu obce, případně i na podporu různých investic a aktivit. 

Problematiku komunálních dluhopisů upravuje zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve 

znění pozdějších předpisů, jež definuje komunální dluhopisy jako dluhopisy, které vydává 

územní samosprávný celek. 

                                                     
28 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 

29 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe.  

30 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 
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Další možností, jak financovat dluh, jsou finanční výpomoci. Finančními výpomocemi 

rozumíme návratné finanční půjčky ze státních fondů nebo ze státního rozpočtu, a to buď 

nízce úročené, nebo neúročené.  

2.4.2 Regulace zadluženosti 

V souvislosti se státním dluhem je mimo jiné sledována i zadluženost obcí. A zejména 

nepříznivý vývoj obecního dluhu vedl k zavedení nástroje pro kontrolu obecního zadlužení, 

ukazatel dluhové služby. Je upraven usnesením č. 346 o Regulaci zadlužeností obcí a krajů ze 

dne 14. dubna 2004. Cílem tohoto nástroje je omezit zadluženost českých obcí, resp. omezit 

riziko neúměrného zadlužení místních samospráv. 

„MFČR vypočítává každé obci a každému kraji definitivní ukazatel dluhové služby. Těm 

obcím a krajům, které překročí stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve výši 30%, tuto 

skutečnost MFČR oznámí dopisem ministra financí s tím, že by měly přijmout taková 

opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročily. Přitom požádá dotčené 

obce a kraje, aby do 3 měsíců zdůvodnily překročení ukazatele dluhové služby a oznámily 

Ministerstvu financí, jaká opatření budou přijata. Dále ministr financí požádá o předložení 

Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok a stanoviska 

zastupitelstva k této zprávě a rozpočtový výhled. Ministerstvo financí vyhodnotí vyžádané 

podklady; přitom zváží všechny skutečnosti, které vedly k překročení dané hranice. Přitom 

budou dále brány do úvahy: 

 celková zadluženost obce nebo kraje; 

 celková zadluženost obce nebo kraje v přepočtu na 1 obyvatele; 

 daňová výtěžnost vztažená na 1 obyvatele obce nebo kraje; 

 trend zadluženosti v minulých letech; 

 velikost obce nebo kraje; 

 celková finanční situace obce nebo kraje. 

V případě, že i v dalším roce obec nebo kraj překročí ukazatel dluhové služby, Ministerstvo 

financí předá seznam těchto obcí a krajů poskytovatelům prostředků ze státního rozpočtu 

a státních fondů, aby při projednávání žádostí těchto obcí a krajů o dotaci, o půjčku nebo 

o návratnou finanční výpomoc, přihlédli k této skutečnosti. Překročení 30 % výše ukazatele 

dluhové služby nebude znamenat automaticky ztrátu možnosti získat státní dotaci. Je pouze 

jedním z kritérií, která použijí orgány poskytující dotace při konečném výběru těch obcí 
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a krajů, které obdrží státní účelovou dotaci.“
31

 

Definice a výpočet ukazatele dluhové služby, tak jak ji stanovilo MFČR je obsaženo 

v přílohové části. 

2.4.3 Kontrola hospodaření obcí 

Kontrola hospodaření obcí je důležitou činností, která má povinnost zajistit zpětnou vazbu 

při řízení měst a obcí a přispívat tak ke zkvalitňování hospodaření obcí. 

Kontrola je povinnou činností, která je stanovena zákonem o obcích, zákonem o 

přezkoumání hospodaření, zákonem o rozpočtových pravidlech, zákonem o finanční kontrole 

ve veřejné správě a dalšími právními předpisy. 

Dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě je finanční kontrola vykonávána 

 kontrolními orgány, 

 v některých případech dle mezinárodních smluv, 

 vnitřním kontrolním systémem. 

Za kontrolní orgány považujeme krajské úřady a MFČR. Krajské úřady kontrolují výkon 

přenesené působnosti svěřený orgánům obcí a zároveň provádí kontrolu hospodaření obcí a 

dobrovolných svazků obcí. MFČR vykonává státní dozor při prozkoumání hospodaření 

územních celků. 

Vnitřním kontrolním systémem rozumíme interní audit. Interní audit nezávisle a objektivně 

zkoumá a vyhodnocuje operace. Musí ho provádět funkčně nezávislý útvar; v obcích 

zřizované kontrolní výbory a finanční výbory. 

„Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finanční prostředky obce a 

plní i další úkoly, jimiž jej pověřilo ZO. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení 

zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, kontroluje dodržování právních předpisů 

ostatními výbory obce a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další 

kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.“ 
32

 

 

 

                                                     
31

 Regulace zadluženosti obcí a krajů - ukazatel dluhové služby: Veřejné rozpočty. MINISTERSTVO FINANCÍ 

ČR. [online]. 2005 [cit. 2012-06-25].  

32 ČMEJREK, J., V. BUBENÍČEK, J. ČOPÍK. Demokracie v lokálním politickém prostoru: Specifika politického 

života v obcích ČR.  
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Dle J. Pekové jsou hlavními cíly kontroly dodržování právních předpisů a opatření při 

hospodaření s veřejnými prostředky, zajištění ochrany finančních prostředků vůči rizikům a 

hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.
33 

                                                     
33 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 
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3 REGIONÁLNÍ POLITIKA 

Obsahem této kapitoly je definice regionální politiky, její vývoj a nástroje. Cílem je ukázat 

významnost regionální politiky. 

V současné době je stále diskutovanější problematika regionů, a s tím související 

regionální politika.  

Jak uvádí J. Postránecký, je mnoho definic regionální politiky, jedna z nich je, že 

regionální politika je definována jako součást státní politiky, která ovlivňuje rozmístění 

hlavních ekonomických zdrojů a aktivit na celém území státu nebo v jeho části. Zahrnuje 

taktéž opatření, která napomáhají jednak k růstu stupně ekonomické aktivity, kde je malá 

naděje na přirozený ekonomický růst, a na druhé straně opatření sloužící ke kontrole 

ekonomických aktivit v územích s nadměrným růstem. Stručně řečeno, regionální politika 

pomáhá zmírňovat meziregionální rozdíly, kdy příčinou vzniku je nadprůměrná 

nezaměstnanost, podprůměrná ekonomická výkonnost a další sociálními problémy. Hlavními 

příčinami je nedostatečná vybavenost přírodními zdroji, úpadek některých dominantních 

odvětví (zemědělství, hutnictví, těžba uhlí apod.) a nedostatečné využití vlastních zdrojů.
34

 

Už od 90. let je tato oblast podporována jak ze strany státu, tak i EU. Do té doby bylo 

úlohou státu pomáhat znevýhodněných regionům, budovala se dopravní infrastruktura, 

telefonní a elektrické sítě apod. Se vstupem do EU byly výrazně upravovány výdajové 

priority, vyvstala potřeba koordinovat regionální politiku. Předpokladem bylo vypracování 

základního koncepčního dokumentu, tzv. Strategie regionálního rozvoje ČR a Národního 

rozvojového plánu. 

Jak uvádí J. Čadil, region bývá definován v řadě publikací různým způsobem. V zásadě ale 

žádná z definic není univerzální ani všeobecně platná. Můžeme říci, že definice se odvíjí od 

účelu, pro který ji chceme využít. Region tedy můžeme charakterizovat jako určitou 

jednotnou geografickou oblast, na kterou jsme schopni nahlížet jako na jeden objekt.
35

 

 

                                                     
34 MATOUŠKOVÁ, Z., MACHÁČEK, J., POSTRÁNECKÝ, J., TÓTH., P.: Regionální  a municipální 

ekonomika. 

35 ČADIL, J. Regionální ekonomie. Teorie a aplikace. 
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3.1  NÁSTROJE REGIONÁLNÍ POLITIKY 

Regionální politika pro dosahování svých cílů využívá různé nástroje. Mezi základní dělení 

patří makroekonomické, mikroekonomické nástroje a ostatní nástroje. 

„Mezi makroekonomické nástroje patří fiskální politika, monetární politika a 

protekcionismus. Mezi mikroekonomické nástroje patří nástroje realokace pracovních míst a 

nástroje realokace kapitálu a do ostatní nástrojů zahrnujeme administrativní nástroje a 

regionální rozvojové agentury.“
36

 

Podle J. Pekové jsou v ČR využívány zejména nástroje veřejných financí, a to na úrovni 

státu, tak i na úrovni rozpočtů jednotlivých článků územní samosprávy. V současné době je 

ale velkým problémem získat z rozpočtů dostatečný objem finančních prostředků na zajištění 

odpovídajícího podílu vlastních finančních prostředků jako podmínky pro získání dotací EU v 

rámci předvstupní pomoci. Jedním ze zvýšení efektivnosti využívání finančních prostředků 

pro podporu regionálního rozvoje je využití SWOT analýzy.
37

 

3.1.1 SWOT analýza 

Je všeobecně známo, že SWOT analýza je součástí marketingové situační analýzy firem, 

kdy je cílem identifikovat to, do jaké míry je současná strategie firmy a její specifická silná a 

slabá místa relevantní a schopna se vyrovnat se změnami, které nastávají v prostředí. Tuto 

metodu můžeme využít i ve veřejném sektoru, abychom mohli vyhodnotit dosavadní stav, 

analyzovat a porovnávat silné a slabé stránky daného území. Právě uvědomění si silných a 

slabých stránek je důležité pro efektivní využití finančních prostředků pro dané území, aby 

bylo možné realizovat co nejvíce možností. 

SWOT analýza je zkratkou příslušných anglických termínů STRENGTHS (silné stránky), 

WEAKNESSES (slabé stránky), OPPORTUNITIES (příležitosti), THREATS (hrozby).
38

 

„SWOT analýza slouží k základní identifikaci současného stavu podniku – sumarizuje 

základní faktory působící na efektivnost marketingových aktivit a ovlivňující dosažení 

vytyčených cílů. Tvoří logický rámec vedoucích ke konkrétnímu syntetickému zkoumání 

vnitřních předností a slabin, vnějších příležitostí a ohrožení i k vyslovení základních 

strategických alternativ, o kterých může obec uvažovat.“
39

 

                                                     
36 KADEŘÁBKOVÁ, Jaroslava, a spol. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 

37 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 

38 MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování.  

39 HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. 
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Tabulka 2 znázorňuje SWOT analýzu a popisuje jednotlivá hlediska. 

Tabulka 2: Grafické znázornění SWOT analýzy 

Silné stránky 
 

zde se zaznamenávají skutečnosti, které 

přinášejí výhody obyvatelům, tak i obci 

Slabé stránky 
 

zde se zaznamenávají ty věci, které obec 

nedělá dobře, nebo ty, ve kterých si ostatní 

obce vedou lépe 

Příležitosti 
 

zde se zaznamenávají ty skutečnosti, které 

mohou vést k zvýšení poptávky po obci nebo 

mohou lépe uspokojit obyvatele 

Hrozby 
 

zde se zaznamenávají skutečnosti, trendy, 

události, které mohou snížit poptávku po 

obci nebo zapříčinit nespokojenost obyvatel 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě předlohy JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: Strategie a 

trendy. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2690-8. 

 

Jak uvádí D. Jakubíková, SWOT analýza může být využita i pro analýzu dalších 

unikátních zdrojů nebo klíčových kompetencí. Nevýhodou ale je příliš statická a velmi 

subjektivní. SWOT analýza je velmi oblíbená, zejména v soukromém sektoru, avšak její 

přínos pro tvorbu strategických marketingových dokumentů není nijak podstatný. Proto je 

často nahrazována O-T analýzou, tj. analýzou strategických scénářů.
40

 

„SWOT analýza je součástí návrhu programu rozvoje obce či města. Programem rozvoje 

rozumíme dokument dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, 

sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce. Hlavním smyslem programu 

je organizace všeobecného rozvoje obce slaďováním jednotlivých zájmů tak, aby obce jako 

obec prosperovala.“ 
41

 

Program rozvoje můžeme použít jako podklad pro vypracování či novelizaci územního 

plánu, pro posouzení regionálních plánů apod. 

 

 

                                                     
40 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: Strategie a trendy. 

41 KADEŘÁBKOVÁ, Jaroslava, a spol. Úvod do regionálních věd a veřejné správy.  
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4 OBEC VELKÁ JESENICE 

Cílem této kapitoly je podat stručný popis obce, zejména o její historii, obyvatelstvu, 

cestovním ruchu a dalších. 

Obec Velká Jesenice se nachází v severovýchodní části Královéhradeckého kraje; 

zobrazeno na obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Umístění obce na mapě ČR 

Zdroj: wikipedia.cz: Velká Jesenice. WIKIMEDIA COMMONS. [online]. 27. 5. 2012 [cit. 2012-06-

08].  

 

Klasifikace obce 

Název:    Velká Jesenice 

NUTS 5:    CZ0523 574562 

NUTS 3 :    Hradec Králové 

NUTS 4:    Náchod 

Pověřená obec:   Česká Skalice 

 

4.1  HISTORIE OBCE 

Z historických zápisů vyplývá, že obec pravděpodobně vznikla již ve 14. století. Jak 

vznikla a kým byla založena, není zcela známo. Většina listin i matrik byla ve třicetileté válce 

buď zničena nebo odvezena. Prvními majiteli byli Bochovští z Bochova, kteří ji prodali roku 

1495 Mikuláši Trčkovi z Lípy na Lichtenburku, hejtmanu království českého. V letech 1524-

1654 byla Velká Jesenice opět zemskodeskovým statkem. Z majitelů jsou známi Strakové z 

Nedabylic a Šťastní Panští ze Střezetic a na Jesenici. Následně byla Velká Jesenice až do roku 

1848 připojena k opočenskému panství, od té doby je Velká Jesenice samostatnou obcí. 
42

 

                                                     
42 VELKÁ JESENICE. Velká Jesenice [online]. 2012 [cit. 2012-02-20].  
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4.2  PROFIL OBCE 

V současné době má obec rozlohu 1472 ha
43

 a dělí se na tři části, Velkou Jesenici, Veselici 

a Volovku.  

4.2.1 Organizační struktura obce 

Obecní úřad Velká Jesenice má 2 zaměstnance, sekretářku a starostu. Funkce starosty je 

uvolněná a funkce místostarostů (v současné době má obce 2) je neuvolněná.  

Po říjnových volbách v roce 2010 má zastupitelstvo 9 členů. Jak vyplývá z volebního 

serveru Volby.cz, největší počet hlasů z obecních spolků získali Nezávislí Velká Jesenice, 

dále Tělovýchova, následuje SDH Velká Jesenice a nejmenší počet hlasů měli Zahrádkáři.
44

 

Obec má finanční a kontrolní výbor, dále kulturní a stavební komisi. 

4.2.2 Obyvatelstvo 

Na území obce žije 761 obyvatel (z toho 382 mužů a 379 žen.
 45

) Struktura obyvatel (k 31. 

12. 2010) je zobrazena na obrázku 5. 

 

Obrázek 5: Struktura obyvatel 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů ČSÚ 

 

                                                     
43 Veřejná databáze ČSÚ. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Český statistický úřad [online]. VDBVO 1.3.22. 

2012 [cit. 2012-02-20].  

44 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Volby.cz: Zastupitelstva obcí 2010 [online]. 2010 [cit. 2012-03-20].  

45 Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové. ČSÚ. Český statistický úřad [online]. 2012, 10.5. 2011 [cit. 2012-02-

20].  
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Z obrázku 5 vyplývá, že největší skupinou jsou obyvatelé ve věku 15-64 let, a to necelých 

69% z celkového počtu obyvatel.  

Ze statistických údajů dále vyplývá, že počet obyvatel za posledních 10 let mírně stoupá, je 

to zejména z důvodu zvýšení počtu přistěhovalých osob. Tento trend by obec chtěla zachovat, 

zejména zatraktivnit obec pro rodiny s malými dětmi.  

4.2.3 Nezaměstnanost  

Ze statistických údajů vyplývá, že v roce 2011 bylo v obci 331 ekonomicky aktivních 

obyvatel a míra nezaměstnanosti se pohybovala kolem 6%. 

Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2006-2011 je zobrazen na obrázku 6. 

 

Obrázek 6: Vývoj míry nezaměstnanosti v obci v období 2006-2011 

Zdroj: vlastní zpracování dle MPSV 

 

Obrázek 6 ukazuje, že míra nezaměstnanosti v daném období je velmi nestabilní. Zatím co 

do roku 2008 se míra nezaměstnanosti snižovala, následující rok prudce stoupla, a to o 4%. 

Primární příčinou byla světová hospodářská krize, jejíž důsledky způsobily snížení produkce 

soukromých subjektů a tedy i k propouštění zaměstnanců. Tento stav však nebyl dlouhodobý, 

neboť míra nezaměstnanosti v roce 2011 klesala. 

Ke snižování nezaměstnanosti přispívají podnikatelské subjekty v obci, dle ČSÚ jich bylo 

v obci 148 k 31. 12. 2011, přičemž nejrozšířenější právní formou jsou živnostníci, tj. 115. 

4.2.4 Predikce nezaměstnanosti pro rok 2012 

Statistické údaje pro letošní rok prozatím nejsou k dispozici, proto v této podkapitole bude 

využita regresní analýza pro sestavení odhadu vývoje míry nezaměstnanosti pro rok 2012. 
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Hlavním úkolem regresní analýzy je zjistit tvar stochastické závislosti a parametry regresní 

funkce. Regresní analýza se zabývá závislostí náhodné veličiny Y na veličině x. 
46

  

V tomto případě závislostí míry nezaměstnanosti v jednotlivých měsících roku 2011 na 

jednotlivých měsících. 

Na základě dat, uvedených v tabulce 3 pomocí tabulkového kalkulátoru Excel 2007, byly 

odhadnuty parametry regresní funkce.  

Tabulka 3: Vývoj míry nezaměstnanosti v roce 2011 

Měsíc Míra nezaměstnanosti ( v%) 

I. 8,20 

II. 7,30 

III. 7,30 

IV. 7,60 

V. 7,60 

VI. 6,60 

VII. 7,60 

VIII. 7,90 

IX. 7,30 

X. 6,90 

XI. 6,60 

XII. 5,91 

Zdroj: Nezaměstnanost v obcích a mikroregionech (od 1. 1. 2005). GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ 

ÚŘADU PRÁCE ČR. Zaměstnanost: Statistiky nezaměstnanosti z územního hlediska [online].  

 

I přes nízký koeficient determinace, který má v tomto případě hodnotu R
2
 = 0,4526

47
, vyšla 

nejvhodněji exponenciální regresní funkce. Tato regresní funkce má tvar: 

y = 8,047e
-0,017x 

Hodnoty pro jednotlivé měsíce v roce 2012 byly predikovány pomocí funkce Lintrend; 

znázorňuje tabulka 4. 

 

 

 

                                                     
46 více viz KUBANOVÁ, J. Statistické metody pro ekonomickou praxi.  
47 tzn., že model vysvětluje 45% rozptylu vysvětlované proměnné 
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Tabulka 4: Predikce míry nezaměstnanosti obce pro rok 2012 

Měsíc Míra nezaměstnanosti ( v%) 

I. 6,46 

II. 6,35 

III. 6,24 

IV. 6,14 

V. 6,03 

VI. 5,93 

VII. 5,83 

VIII. 5,73 

IX. 5,64 

X. 5,54 

XI. 5,45 

XII. 5,36 

Průměrná hodnota 2012: 5,89 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podle této predikce lze očekávat snižování míry nezaměstnanosti; průměrná hodnota za rok 

2012 je odhadována na 5,89 %. 

4.2.5 Občanská vybavenost 
48

 

Občanská vybavenost je na dobré úrovni, přesto je v zájmu obce ji zkvalitňovat. Obec 

udržuje v chodu mateřskou školu, místní základní školu s pěti ročníky, dětské hřiště, prodejnu 

a poštu, nemalé částky věnuje na provoz obecní knihovny, převzala do péče své dceřiné 

společnosti vodovodní a kanalizační síť, vystavěla unikátní kořenovou čističku odpadních 

vod
49

,  tenisové a volejbalové kurty, fotbalové hřiště. Částečně je dobudována tělocvična, 

která již slouží ke sportovnímu i kulturnímu vyžití.  

Obec má vlastní vlakovou zastávku a doprava je dále doplňována autobusovým spojením, 

v obci se nachází 6 autobusových zastávek. 

                                                     
48 Občanskou vybaveností rozumíme služby poskytované v obci a s tím související „nadstandardní“ občanské 

aktivity. 

49 Kořenová čistička odpadních vod čistí odpadní vody prostřednictvím organismů, které žijí přirozeně na 

kořenech vodních a bahenních rostlin. Je tvořena soustavou mělkých bazénů, kam je kanalizací přivedena 

odpadní voda. 
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Obec je zakladatelem a 100% vlastníkem Velkojesenické s.r.o. Společnost vznikla v roce 

2000 a slouží primárně jako technické služby v obci. Mezi další činnosti patří provádění 

staveb, provozování vodovodů a kanalizací a další. 

Obec dále podporuje několik místních sdružení jako je SDH, Český svaz zahrádkářů, 

Jezdecký klub Metuje, Mateřské centrum Ježeček, Mysliveckou společnost, Spolek přátel 

společenského tance, Surf centrum u Milana, TJ Sokol a v neposlední řadě Velkojesenickou 

vysokou nohu.
50

 

4.2.6 Cestovní ruch 

Lokalita obce je velmi atraktivní, v jejím okolí je hned několik historických a přírodních 

zajímavostí. 
51

 

V bezprostřední blízkosti obce se nachází přehradní nádrž Rozkoš, nazývaná též 

východočeské moře. Ta se stala vyhledávaným místem vyznavačů sportů a rybářů. 

Zajímavostí přehrady je, že byla vybudována na území obce Domkov. Která byla po 

vystěhování všech občanů zatopena. Říkalo se, že po poklesu hladiny byla vidět kostelní věž, 

nyní lze spatřit pouze kmeny pořezaných stromů. 

Další zajímavosti můžeme najít v nedalekém městě Česká Skalice, které je známé díky 

Boženě Němcové, která zde chodila do školy, do tanečních a vyrůstala v přilehlých 

Ratibořicích.  

Ratibořice a zejména malebné Babiččino údolí se staly kulisou mnohých filmů, které 

popisovaly život Barunky a její rodiny, i v současné době mají návštěvníci možnost tuto dobu 

prožít a to při příležitosti oživených Ratibořic, stává se tak dvakrát do roka, vždy v létě a 

v zimě. Turisté si tak mohou poslechnout pohádky od babičky, ochutnat koláče ze mlýna, 

naučit se dvorní etiketu s komtesou Hortensií anebo spatřit bláznivou Viktorku na splavu. 

Cyklisté a motoristé mohou dále navštívit město Náchod, rodiště Josefa Škvoreckého; 

nedaleký pohraniční systém Dobrošov; dále Nové Město nad Metují, zejména historické 

centrum se zámkem a přírodní rezervaci Peklo. Mezi další atraktivní místa patří např. zámek 

Opočno; město Hronov, rodiště Aloise Jiráska; obec Malé Svatoňovice, rodiště Karla Čapka; 

pevnost Josefov, Adršpach, v blízkosti jsou také Orlické hory a mnoho dalších. 

 Obrázek 7 zobrazuje mapu s vyznačenými zajímavostmi v nejbližším okolí. 

                                                     
50 VELKÁ JESENICE. Velká Jesenice [online]. 2012 [cit. 2012-02-20].  

51  fotogalerie zajímavostí v okolí obce je zobrazena v příloze D 
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Obrázek 7: Mapa zajímavostí v okolí 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Mapy.cz 

 

Při dobré viditelnosti můžeme z Velké Jesenice také spatřit Krkonoše s nejvyšší horou naší 

republiky Sněžkou. 

Ale nejen okolí obce nabízí pamětihodnosti, dominantou Velké Jesenice je kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, kaplička sv. Františka, která stojí dle pověsti na místě, kde byla 

nalezena dvě mrtvá těla, zdejšího kněze, který se pokusil přivést na cestu poctivosti 

hamižného rychtáře, což se mu nakonec stalo osudné a tělo samotného rychtáře, kterého Bůh 

potrestal za vraždu kněze. Dále pomník rodáka Jendy Hofmana, dobrovolníka a letce, který 

padl ve Francii za svobodu vlasti ad.
52

 

                                                     
52     další fotografie obce jsou obsaženy v příloze E 
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4.2.7 Spolupráce s jinými obcemi 

Jednou ze základních činností obce je spolupráce s ostatními obcemi. 

Velká Jesenice je členem Mikroregionu Úpa
53

 a Mikroregionu Metuje 
54

. Mikroregion Úpa 

sdružuje obce kolem řeky Úpy, jejími členy je nyní 19 obcí. Mikroregion Metuje má 

v současné době 10 členů a o své činnosti informuje občany prostřednictvím zpravodaje. Oba 

mikroregiony realizují vizi rozvoje území prostřednictvím rozvojové strategie. Jejich činnost 

byla v loňském roce podpořena z grantu KHK Králové hradeckého kraje. Tato sdružení 

pomáhají mj. koordinovat investiční akce, chránit životního prostředí, zajišťovat a vést 

společné agendy a propagovat sdružení.  

Obec spolupracuje i se zahraničím, v rámci příhraniční spolupráce v součinnosti 

s euroregionem Glancensis byly v roce 2009-2010 organizovány společné akce s obcí 

Gorzanów v Polsku. Obec v té spolupráci bude pokračovat i v letech 2012-2013. 

Obec na tyto činnosti přispívá každoročně částkou průměrně 88 000 Kč. 

 

 

 

 

 

                                                     
53 SVAZEK OBCÍ ÚPA. Svazek obcí Úpa [online]. 2012 [cit. 2012-02-20].  

54 SVAZEK OBCÍ METUJE. Svazek obcí Metuje [online]. 2012 [cit. 2012-02-20].  
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5 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ OBCE 

Hospodaření obce je zachyceno v účetních výkazech. Z těchto zmíněných dokumentů byla 

potřebná data získána, a z nich byl následně vytvořen přehled o stavu a vývoji majetku obce a 

přehled o rozpočtovém hospodaření za sledované období 2006 – 2012. 

Úspěšnost hospodaření obce se odvíjí od několika faktorů jako jsou významnost správního 

celku, počet obyvatel, hodnota a struktura majetku, míra zadlužení, množství poskytovaných 

veřejných služeb, kvalita rozhodování zastupitelstva a v neposlední řadě i prosperita 

soukromých místně působících členů. 

 

5.1  MAJETEK OBCE A ZDROJE JEHO KRYTÍ 

Na majetek (aktiva) lze nahlížet z několika hledisek, jako na pozemky, budovy, cenné 

papíry, software, hotovost a další. Jednotlivé obce mají různorodou strukturu majetku. 

Struktura majetku obce Velká Jesenice je tvořena zejména stálými aktivy (cca 90%), čímž 

rozumíme dlouhodobý nehmotný majetek (DNM), dlouhodobý hmotný majetek (DHM) a 

dlouhodobý finanční majetek (DFM). Přičemž DNM a DFM tvoří minimální podíl na majetku 

obce. 

Ze statistických údajů vyplývá, že celková hodnota majetku obce v letech 2006 - 2010 

roste a to jak ve stálých tak i oběžných aktivech. Vývoj aktiv obce v jednotlivých letech je 

zobrazen na obrázku 8. 

 

Obrázek 8: Oběžná a stálá aktiva obce 

Zdroj:účetní dokumenty obce, vl. zpracování 
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 Z obrázku 9 vyplývá, že největší nárůst oběžných i stálých aktiv je v roce 2010, což 

bylo způsobeno zejména zvýšením dlouhodobého hmotného majetku a krátkodobého 

finančního majetku.  

 Zdroje (pasiva) obce jsou tvořeny vlastními a cizími zdroji. Vlastní zdroje můžeme 

charakterizovat jako zdroje krytí stálých a oběžných aktiv, jsou to především majetkové 

fondy. Cizími zdroji rozumíme dluhy obce, tedy sumu závazků obce vůči jejím věřitelům a 

dalším subjektům. Velikost vlastních a cizích zdrojů v letech 2006 - 2010 ukazuje obrázek 9. 

 

Obrázek 9: Poměr vlastních a cizích zdrojů obce v letech 2006 - 2010 

Zdroj: účetní dokumenty obce, vl. zpracování 

 

Z obrázku 9 je patrné, že obec v uvedených letech zvyšuje vlastní zdroje a snižuje zdroje 

cizí, což vede ke snížení zadluženosti obce. 

5.1.1 Zadluženost obce 

 Právě zadluženost obcí je v současné době velmi sledovaný jev. Každá obec se snaží o 

co nejnižší dluh, avšak přesto je to závazek. Proto by mělo vedení obce dbát o to, aby dluh 

sloužil k vytvoření lepších podmínek pro obyvatele na území obce dříve, než by se tak stalo 

prostřednictvím vlastních peněžních prostředků. 

Vývoj celkové zadluženosti obce v období  2006 - 2010  je znázorněn na obrázku 10. 
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Obrázek 10: Vývoj celkové zadluženosti obce 

Zdroj: účetní dokumenty obce, vl. zpracování 

 

Lze si povšimnout, že obec za sledované roky má minimum dlouhodobých závazků, 

snižuje bankovní úvěry a půjčky a mírný růst zaznamenáváme u krátkodobých závazků.  

I ve srovnání s ostatními obcemi ČR vykazuje obec velmi uspokojivé výsledky. Dle článku 

Deníku veřejné správy
55

 obce od 500 do 900 obyvatel mají průměrnou zadluženost na 1 

obyvatele přes 5000 Kč. Avšak vývoj podílu celkového dluhu obce na 1 obyvatele v letech 

2006 - 2010 (viz obrázek 11) se snižuje, v roce 2010 to bylo 3904, 25 Kč. 

 

Obrázek 11: Podíl celkového dluhu na 1 obyvatele 

Zdroj: účetní dokumenty obce, vl. zpracování 

                                                     
55 KAMENÍČKOVÁ, Věra. Větší obce a jejich hospodaření – zadluženost více ohrožuje malé obce. Deník 

veřejné správy: Ekonomika [online]. 18. 4. 2011, OF 1/2011 [cit. 2012-03-20].  
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Nicméně samotná výše dluhu nevykazuje možnost obce jej splácet. Jako způsob regulace 

zadluženosti slouží v ČR ukazatel dluhové služby. 

5.1.2 Ukazatel dluhové služby obce 

Ukazatel dluhové služby obce vyjadřuje náklady obce a hodnotí schopnost obce splácet 

dluh z prostředků zanesených v rozpočtu.  

Na základě dostupných informací byl zpracován vývoj dluhové služby v letech 2006 - 

2012; zobrazuje tabulka 5. 

Tabulka 5: Výpočet dluhové služby pro obec Velká Jesenice 

 

položka 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *2012 

1 daňové příjmy 
5161683 5743457 6462426 5628658 6397750 6323490 8193270 

2 nedaňové 

příjmy 
722812 996044 1132445 1412022 1161767 1075090 1005730 

3 přijaté dotace 

- finanční 

vztah 

197080 467920 893270 318880 1500340 3814170 2161270 

4 dluhová 

základna 
6081575 7207421 8488141 7359560 9059857 11212750 11360270 

5 úroky 
136390 275920 179040 94500 52000 17611 136000 

6 splátky jistin a 

dluhopisů 
558714 698860 700008 700008 710004 720000 964000 

7 splátky 

leasingu 
0 0 0 0 0 0 0 

8 dluhová 

základna 
695104 974780 879048 794508 762004 737611 1100000 

 ukazatel 

dluhové 

služby 

11,43% 13,52% 10,36% 10,80% 8,41% 6,58% 9,68% 

*) odhad 

Zdroj: účetní dokumenty obce, vl. zpracování 

 

Při odhadu položek bylo vycházeno ze schváleného rozpočtu 2012 a dle úvěrové smlouvy 

ČS a z předpokladu, že obec o další úvěry v letošním roce nebude žádat. 

Úvěrová smlouva stanovuje výši anuitní splátky 60 999Kč při úrokové sazbě 3,45% p. a. 

První splátka proběhne 30. 9. 2012 a poslední 30. 9. 2017. Přijatý úvěr je na realizaci 

výstavby kanalizace ve výši 3,4 mil Kč. Tento úvěr si nevyžádal zástavu obecního majetku. 

Účelem této projekce není stanovení přesné výše ukazatele dluhové služby, ale orientační 
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výpočet by měl ukázat, zda se může obec přiblížit sledované kritické hranici 
56

. 

Z tabulky 5 vyplývá, že ukazatel dluhové služby obce v letech 2006 - 2011 nepřekročil a v 

roce 2012 nepřekročí 30%, můžeme tedy říci, že vedení obce se tak úspěšně daří regulovat 

zadluženost. Tento fakt dává obci určitou volnost při případné realizaci zamýšlených projektů, 

otázkou však zůstává, zda by obec obstarala reálné dodatečné zdroje na potenciální splátky, 

popř. zda by tyto prostředky nechyběly v jiných oblastech. 

Z tabulky 5 dále vyplývá, že v letech 2007 – 2011 dochází k poklesu hodnot ukazatele 

dluhové služby, což bylo ovlivněno zvýšením dluhové základy a taktéž snížením placených 

úroků.  

V případě, že v následujících letech bude obec vstupovat do dalších úvěrových vztahů lze 

předpokládat opětovný nárůst ukazatele dluhové služby. 

 

5.2  ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ OBCE 

V této kapitole budou analyzovány celkové příjmy a výdaje
57

 rozpočtů obce od roku 2006 

do roku 2012. Následně bude provedeno jejich porovnání pomocí rozpočtového salda. 

5.2.1 Analýza rozpočtových příjmů 

Vývoj celkových příjmů obce v jednotlivých letech je zobrazen na obrázku 12. Z něho je 

patrné, že příjmy za toto období rostou. 

 

Obrázek 12: Vývoj celkových příjmů v letech 2006 - 2012 

Zdroj: rozpočty obce, vl. zpracování 

                                                     
56 Podle usnesení Vlády ČR č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby 

by neměl tento ukazatel přesáhnout hranici 30 %. 

57 Uvažujeme skutečné příjmy a výdaje, pouze pro rok 2012 jsou plánované. 
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 Obec disponovala s největšími příjmy v roce 2011, což bylo způsobeno investiční 

dotací poskytnutou MZEČR (3 025 mil. Kč) a krajem (1 051 mil. Kč.) na kanalizaci. 

Obrázek 13 ukazuje strukturu příjmů v jednotlivých letech.  

 

Obrázek 13: Struktura příjmů v letech 2006 - 2012 

Zdroj: rozpočty obce, vl. zpracování 

 

Z obrázku 13 je patrné, že největší podíl celkových příjmů je tvořen daněmi a dotacemi, 

nedaňové příjmy tvoří necelých 20%. Nedaňovými příjmy rozumíme příjmy z pronájmu 

nebytových prostor, tělocvičny, obchodu, ze hřbitova, příjem z prodeje dřeva, příjem 

z infrastruktury (voda, kanalizace) a další. 

V průběhu některých let byla provedena rozpočtová opatření, a to jak na příjmové tak i 

výdajové straně rozpočtu.  

Důvodem byla např. změna výše poskytnuté dotace, zvýšení příjmů na správu obce či 

změna jiných příjmových položek. Proto se tak plánované příjmy lišily od skutečných příjmů. 

Obrázek 14 zobrazuje odchylky plánovaných příjmů od skutečných příjmů v období 2006 - 

2011. 
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Obrázek 14: Odchylky v příjmové části rozpočtu v letech 2006 – 2011 

Zdroj: rozpočty obce, vl. zpracování 

 

Obec má dále v příjmové části rozpočtu zahrnuty splátky úvěrů a půjček (byly poskytnuty 

na stavbu tělocvičny, přestavbu školní jídelny dle norem EU a stavbu kanalizace) a také 

zůstatky z minulých let, tím se tak celkové příjmy liší od celkových příjmových prostředků, 

které jsou zpravidla nižší. 

5.2.2 Analýza rozpočtových výdajů 

Obrázek 15 zobrazuje velikost celkových výdajů obce v letech 2006 – 2012, na základě 

kterého lze konstatovat, že celkové výdaje obce rostou. Největší výdaje jsou plánovány 

v letošním roce 2012, důvodem jsou dokončovací práce na kanalizaci. 

 

Obrázek 15: Vývoj celkových výdajů v letech 2006-2012 

Zdroj: rozpočty obce, vl. zpracování 
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Podrobnější informace lze získat ze struktury výdajů. Vývoj celkových výdajů 

v jednotlivých letech z hlediska vybraných odvětví je zobrazen v obrázku 16.  

 

Obrázek 16: Struktura celkových výdajů obce - průměrný podíl vybraných odvětví v letech 2006-

2012 (v %) 

Zdroj: rozpočty obce, vl. zpracování 

 

 Mezi největší výdajové položky patří tedy služby pro obyvatelstvo, a to zejména 

výdaje na MŠ, ZŠ a na komunální služby, dále průmysl a ostatní odvětví, tím je především 

myšlena správa, údržba a výstavba silnic a čistění odpadních vod, a v neposlední řadě výdaje 

na všeobecnou veřejnou správu. Z obrázku 16 si lze povšimnout, že výdaje na průmysl a 

ostatní odvětví za poslední roky rostou. V letošním roce jsou plánované výdaje až 60%. 

Výdajová stránka rozpočtu zobrazuje základní výdaje a také rozpočtovou rezervu, která 

slouží jako „polštář“ pro případné (nejnutnější) investice. Obrázek 17 ukazuje podíl 

rozpočtové rezervy v jednotlivých letech.  
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Obrázek 17: Podíl rozpočtové rezervy v celkových výdajích v letech 2006 - 2012 

Zdroj: rozpočty obce, vl. zpracování 

 V letošním roce 2012 má obec k dispozici v rozpočtové rezervě pouhých 130 200 Kč 

(tj. 1,12% z celkových výdajů), ty by měly být využity k realizaci některých z projektů. 

Vedení obce ale nechce zvyšovat zadluženost obce, vzhledem k plánovaným projektům 

v příštím roce, proto z rozpočtové rezervy letos nebude čerpáno, stejně jako v loňském roce.  

Podobně jako příjmová část rozpočtu, tak i výdajová část byla v některých letech i 

několikrát upravována a vznikl tak rozdíl mezi skutečnými a plánovanými výdaji. Následující 

obrázek 18 zobrazuje odchylku v jednotlivých letech. 

 

Obrázek 18: Odchylky ve výdajové části rozpočtu v letech 2006 – 2011 

Zdroj: rozpočty obce, vl. zpracování 
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odchylkou) skutečným výdajům – výjimkou byl ale rok 2011, kdy skutečné výdaje byly cca o 

10,3 mil Kč nižší než výdaje plánované. Důvodem je nedokončení výstavby kanalizace, kdy 

dotace od MZEČR byla využita pouze z 42%. 

5.2.3 Saldo rozpočtu 

Saldo rozpočtu vyjadřuje rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji. Tabulka 6 zobrazuje 

bilanci rozpočtu v jednotlivých letech.  

Tabulka 6: Bilance rozpočtu v letech 2006-2011 

Rok Příjmy celkem Rozdíl příjmů Výdaje celkem Rozdíl 

výdajů 

Saldo rozpočtu 

2006 6 081 575 -235 645 6 851 252 1 921 952 - 769 677 

2007 7 207 421 1 125 846 5 940 565 -910 687 1 266 856 

2008 8 488 141 1 280 720 5 304 253 -636 312 3 183 888 

2009 7 359 560 -1 128 581 9 071 581 3 767 328 - 1 712 021 

2010 9 059 857 1 700 297 7 540 675 -1 530 906 1 519 182 

2011 12 221 595 3 161 738 9 990 124 2 449 449 2 231 471 

Zdroj: rozpočty obce, vl. zpracování 

Z tabulky 6 vyplývá, že za posledních 6 let nebyl rozpočet vyrovnaný.  

Vzniklý deficit byl způsoben zvýšenými náklady na investice, které v daných letech obec 

realizovala; v roce 2006 přestavba jídelny ZŠ a MŠ dle norem EU, v roce 2009 přestavba 

podkroví v ZŠ a v roce 2011 stavba kanalizace. V dalších letech obec vykázala přebytek, o 

jeho velikosti v relaci k příjmům podává informace obrázek 19. 

 

Obrázek 19: Podíl salda na příjmech 

Zdroj: rozpočty obce, vl. zpracování 
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Z obrázku 19 si lze povšimnout, že největší přebytek byl v roce 2008, což bylo způsobeno 

tím, že obec v tomto roce nerealizovala žádné projekty. Do roku 2009 tak bylo jako zůstatek 

převedeno 3 410 602 Kč. 

 

5.3  MONITORING OBCE 

Jak již bylo dříve v textu uvedeno, monitoring obcí představuje předepsanou finanční 

analýzu. 

Tabulka 7 obsahuje monitoring hospodaření obce za rok 2010, dle pokynů MFČR. 

Tabulka 7: SIMU hospodaření obce 
58

 

Číslo 

ukazatele 

Název ukazatele Hodnota 

ukazatele 

(v tis. Kč) 

1 Počet obyvatel  752 

2 Příjem celkem (po konsolidaci) 9059,87 

3 Úroky (zaplacené) 52 

4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 710 

5 Dluhová služba celkem 762 

6 Ukazatel dluhové služby 8,41 

7 Aktiva celkem 63358 

8 Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci 8654 

9 Stav na bankovních účtech 2727 

10 Úvěry a komunální obligace 2221 

11 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 0 

12 Zadlužení celkem 2221 

13 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v%) 13,96 

14 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a přijatých návratných 

výpomocích 

25,66 

15 Zadluženost na jednoho obyvatele 11,51 

16 Oběžná aktiva 8766 

17 Krátkodobé závazky 6431 

18 Celková likvidita 1,36 
 

Zdroj: Zpracováno na základě MFČR 

 

 

 

 

                                                     
58 k 31. 12. 2010 
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Výsledky monitoringu jsou následující: 

 monitorující ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům byl 13,96%, což je 

velmi dobrý výsledek, neboť sledovanou hranicí MFČR v tomto roce je 25,0%
59

, 

 monitorující ukazatel celkové likvidity
60

 vykázal hodnotu 1,36, což je pod 

sledovanou hodnotou (tj. 1,7 – 3, resp. 2 – 2,5)
61

. 

 

Na základě výsledků z tabulky 6 lze konstatovat, že obec z hlediska platební schopnosti se 

nachází v dobré pozici.  

Avšak je třeba tuto situaci nepodcenit a stále ji zlepšovat, aby obec dosáhla optimálních 

hodnot. Jak vyplývá ze Zprávy MFČR právě u malých obcí jako je Velká Jesenice, je zvýšené 

riziko vzniku problémů souvisejících zejména s nedostatečnou disponibilitou majetku pro 

krytí případných nařízených odvodů nebo pro uhrazení projektů v plné výši. Proto je potřeba, 

aby vedení obce mělo nadále odpovědný přístup za hospodaření obce. 

 

 

                                                     
59 Monitoring hospodaření obcí. Deník veřejné správy: Ekonomika [online].  

60 Likviditou rozumíme schopnost dané municipality splácet krátkodobé závazky 

61 MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování.  
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6 ROZVOJ OBCE 

V této kapitole budou stručně popsány realizované projekty v období 2006 - 2012, projekty 

plánované, zhodnocení projektu Sídliště Rozkoš pomocí finanční analýzy a v závěrečné fázi 

je zpracován návrh rozpočtového výhledu a zamýšlené projekty obce. 

 

6.1  REALIZOVANÉ PROJEKTY V OBDOBÍ 2006 - 2012 

Ve sledovaném období obec proinvestovala významnou část finančních prostředků 

v desítkách akcí. 

Největší investiční akcí je již výše zmíněná stavba kanalizace, která započala v loňském 

roce a předpokládaným datem kolaudace je květen/červen 2012. 

Mezi další významné projekty lze zařadit: 

 rekonstrukce školní jídelny, 

 rekonstrukce rozvodů nízkého napětí, 

 vybudování zpomalovacích retardérů, 

 oprava kapličky sv. Františka, 

 vybudování dětského hřiště, 

 vestavba podkroví v objektu ZŠ, 

 dostavba tělocvičny, a další. 

Všechny tyto projekty byly vedením obce analyzovány z hlediska jejich efektivnosti, 

udržitelnosti a především potřebnosti, jelikož většina projektů byla realizována z důvodu 

špatného technického stavu. Proto tyto projekty v práci nebudou dále analyzovány. 

Avšak dá se říci, že všechny realizované projekty vedly ke zkvalitnění služeb pro 

obyvatele a přispívají k rozvoji obce.  

 

6.2  STÁVAJÍCÍ SITUACE A PLÁNY DO BUDOUCNA 

Plánované projekty vycházejí ze stávající situace obce, jsou určovány zejména potřebami 

jejich obyvatelů, jelikož obec nemá zpracovaný strategický plán rozvoje území. 
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6.2.1 SWOT analýza obce 

SWOT analyzuje situaci obce, její silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

Z důvodu zájmu o obec byla autorkou vypracována následující SWOT analýza, a to na 

základě dlouhodobého pozorování a žití v obci, zobrazena v tabulce 8. 

Tabulka 8: SWOT analýza obce 

Silné stránky Slabé stránky 

 

 atraktivní poloha obce 

 čisté životní prostředí 

 členství v rozvojových sdruženích 

 dětské hřiště 

 dobrá občanská vybavenost 

 klidná poloha pro bydlení 

 kvalitní sportovní zázemí 

 nízká míra nezaměstnanosti 

 nízká nákladní doprava 

 nově vybudované cyklostezky v 

okolí 

 přiměřené zadlužování obce 

 přítomnost podnikatelů 

 rozvojové plochy pro další 

výstavbu 

 řada zájmových sdružení 

 udržování kulturních tradic 

 vhodná poloha obce vůči 

dopravním tepnám 

 výstavba nové kanalizace 

 ZŠ 1. stupně a MŠ v obci 

 zvyšující se počet obyvatel 

 

 

 

 

 absence kvalitního ubytování 

 absence průmyslových zón 

 kritický stav objektu Auli 

 kritický stav dopravních 

komunikací 

 nedostatek pracovních příležitostí 

v obci 

 neposkytování zdravotnických 

služeb 

 nerozvíjející se cestovní ruch 

 odchod mladých lidí  

 odliv kvalifikované pracovní síly 
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Příležitosti Hrozby 

 

 rostoucí ekonomika státu a s ní 

rostoucí příjmy 

 uchování (rozšíření) ploch veřejné 

zeleně 

 vytvoření podmínek pro rozvoj 

cestovního ruchu 

 vytvoření podmínek pro rozvoj 

podnikání 

 využití investičních nabídek 

 

 

 mnoho zastaralých budov 

 nedostatečná propagace obce 

 nedostatečná připravenost ploch 

pro investory 

 nutné peněžní prostředky na 

rekonstrukce  

 stárnutí obyvatelstva 

 vandalismus 

 výběr jiné lokality pro bydlení 

 zvyšující se nároky obyvatel na 

životní podmínky 

 zvyšující se význam kvality ŽP 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

6.2.2 Plánované projekty 

Snahou obce je minimalizace slabých stránek a hrozeb, právě připravované projekty jsou 

toho důkazem. 

Největším problémem obce je katastrofální stav dopravních komunikací, zejména v horní 

části obce Velká Jesenice. Tento stav již neohrožuje pouze obecní pozemek, ale i pozemky 

obyvatelů. Po několika měsíční komunikaci s vlastníkem pozemků, tj. s Královéhradeckým 

krajem, kraj rozhodl o výspravě hlavní silnice, za předpokladu, že obec pod ní zrekonstruuje 

kanalizaci. Předpokládána realizace projektu je v roce 2013 s odhadnutými náklady 3,1 mil 

Kč. Přičemž obec by ráda opravila i ostatní pozemní komunikace s předpokládanými náklady 

7,8 mil Kč. 

Dalším plánovaným projektem je výměna oken a zateplení budovy MŠ/OÚ
62

, ZŠ + 

výměna kotle. Právě výměna kotle je v současné době urgentní, jeho špatný technický stav 

způsobuje, že jeho provoz se stává neekonomickým. ZO bude žádat o dotaci MŽPČR, ta je 

ale poskytována pouze do výše 80% nákladů, což znamená spoluúčast obce v hodnotě min 

400 000 Kč. A zateplení MŠ by znamenalo další náklady obce v částce cca 480 000 Kč. 

                                                     
62 OÚ se nachází ve stejné budově. 
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Dalším problémem vyžadující neodkladné řešení je vážný stav objektu Auli
63

. Obec 

podniká rázné kroky k omezení nebezpečí úrazu. V současné době je objekt předmětem 

dědického řízení, vedení obce se ale domnívá, že ani nový majitel nebude jevit o tuto 

nemovitost zájem, jelikož je na něj vázán několika milionový dluh. V případě, že by stát tyto 

dluhy „odpustil“, obec by byla ochotna jej na vlastní náklady zlikvidovat. Prozatím stav 

objektu neohrožuje život či majetek obyvatel, je to však pouze otázka času bez ohledu na to, 

že ničí vzhled obce.  

Dalším projektem je dostavba tělocvičny, chybí sprchy a ubytovací prostor. 

Předpokládané náklady na dokončení činí 2,6 mil Kč. 

Obec by dále chtěla rozšířit KČOV, ale vzhledem k plánům s vyšší prioritou nejsou ještě 

náklady realizace určeny. 

Hrozbou Velké Jesenice, jako většiny malých obcí, je odchod mladých lidí. Obec na tento 

fakt reagovala a přišla s návrhem výstavby sídliště v nevyužité části obce (nazývaná Sálovská 

cesta). Realizace tohoto projektu by obec stála bezmála 15 mil. Kč a mělo by zde vzniknout 

25 stavebních parcel včetně inženýrských sítí o celkové rozloze cca 28 900 m
2
. Tento projekt 

byl mnohokrát předmětem diskuse, ale nakonec s příchodem nového vedení obce byl 

pozastaven s následujícími argumenty: 

 nedostatek finančních prostředků v rozpočtu obce, 

 realizace projektů dle priorit odsouhlasených ZO, 

 nekompletní připravenost projektu, 

 dostatek stavebních parcel ve vlastnictví obce – min. 3. 

Tyto důvody jsou natolik opodstatněné, že realizace tohoto projektu by vedla k vysoké 

zadluženosti obce, přičemž není záruka, že by to mělo žádaný efekt. Nicméně obec do tohoto 

projektu již investovala nemalé finanční prostředky, proto bylo provedeno zhodnocení tohoto 

projektu prostřednictvím finanční analýzy (kapitola 6.2.3).  

 

Rozpočtový výhled 

Plánované projekty a tedy rozvoj obce úzce souvisí s výší příjmů v rozpočtu. Obec by tedy 

měla disponovat s dostatečnými příjmy.  

 

                                                     
63 Objekt Auli – bývalý hotel, který po sebevraždě majitele chátrá. 
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Zda obec bude v žádané finanční pozici, lze zjistit prostřednictvím rozpočtového výhledu, 

který jak již bylo v úvodu práce uvedeno, slouží jako pomocný nástroj územně 

samosprávných celků při střednědobém finančním plánování rozvoje hospodaření obce. 

Standardně zobrazuje základní informace o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a 

pohledávkách obce, o jejich finančních zdrojích a dlouhodobých záměrech. 

Obec má sestavený rozpočtový výhled na období 2010 - 2014, avšak uvedená data již 

neodráží realitu, proto se starosta obce rozhodl o jeho aktualizaci pro roky 2013 - 2018.  Na 

základě kterého bude obec realizovat tyto nejnutnější akce: 

 dokončení kanalizace Malá strana,  

 zateplení ZŠ včetně výměny oken a výměny kotle,  

 kanalizace pod komunikací II/304, 

 revitalizace a rozšíření kořenové čističky, 

 dokončení tělocvičny,  

 výměna oken a zateplení MŠ.
64

 

Kompletní rozpočtový výhled obce je zobrazen v přílohové části. 

6.2.3 Finanční analýza projektu Sídliště k Rozkoši 

Cílem finanční analýzy je určit, zda by realizace tohoto projektu byla efektivní. 

Finanční analýza posuzuje projekt z hlediska jeho nositele, tj. z hlediska maximalizace 

užitku/zisku. Účelem finanční analýzy je prokázat návratnost vložených prostředků, ziskovost 

celého záměru a následně na to takový tok hotovosti, který by pokryl veškeré náklady spojené 

s realizací projektu v dlouhodobém časovém horizontu.  

 

Náklady 

Náklady rozumíme finanční náklady na pořízení investice a dále předem vyčíslitelné 

výdaje na pravidelnou údržbu a provoz.  

Struktura nákladů plynoucí z realizace projektu je uvedena v následující tabulce 9. 

Náklady obce jsou rozděleny do třech fází projektu: předinvestiční, investiční a provozní. 

                                                     
64 VELKÁ JESENICE. Velká Jesenice [online]. 2012 [cit. 2012-02-20].  
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Tabulka 9: Vymezení nákladů 

Název Podnázev  Výše nákladů 

Předinvestiční       208 248 Kč 

Investiční   14 870 000 Kč 

Provozní Údržba komunikace   7 615 Kč 

 

40 510 Kč/rok 

 Veřejné osvětlení 32 896 Kč  

Celkem   15 118 759 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

V případě, že by obec na realizaci tohoto projektu přijala úvěr, je nutné započítat navíc 

splátky a úroky z úvěru. Tento fakt v hodnocení projektu není předpokládán. 

Předinvestičními náklady rozumíme náklady spojené s kompletní projektovou 

dokumentací. 

Investičními náklady je cena realizace projektu, na základě nabídky, kterou obci 

zpracovala společnost Hauckovi, s.r.o. 

Provozní náklady zahrnují pravidelnou údržbu komunikace a náklady spojené s veřejným 

osvětlením. Obě částky jsou stanoveny na základě odhadů. 

Pro stanovení nákladů údržby nově vybudované komunikace, je vycházeno z průměrných 

nákladů obce (2006 - 2012) na celkovou údržbu komunikací v jejím katastrálním území, 

předpokládám 10,5 km. Cena údržby 1 km silnice je 7 614,94 Kč/rok. 

Pro stanovení nákladů veřejného osvětlení (dále jen VO) je uvažována výstavba 18 stožárů 

na 500 m komunikaci. Předpokládaný provoz VO je v létě (duben – září; 20.00 – 6.00hod) a 

v zimě (říjen – březen; 18.00 – 8.00). Pro určení vlastností svítidel je vycházeno z nabídky 

společnosti Siteco
65

, skupina svítidel SR - Příkon svítidla je 0,115 kW. Pro vyčíslení 

provozních nákladů VO je vycházeno z ceníku společnosti ČEZ k 1. 1. 2012 (3,4290 Kč/kW), 

dále je předpokládáno vystavění hlavního jističe (nájem 2 232 Kč/rok
66

). Cena provozu VO je 

32 895,49 Kč/rok. 

 

 

 

 

 

                                                     
65Odborné časopisy [online]. 2007 [cit. 2012-03-12].  

66 ČEZ.cz: Firmy a podnikatelé. ČEZ, a. s. [online]. 2011 [cit. 2012-03-22].  
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Výnosy 

Výnosy projektu lze spatřovat v přílivu obyvatel, což se projeví ve: 

 zvýšení příjmů obce, 

 zvýšení zaměstnanosti, 

 růstu kupní síly, 

 rozvoji obce, 

 snížení nákladů na provoz některých služeb poskytovaných obcí (např. stabilizace 

cen vodného stočného apod.), 

 naplnění kapacity MŠ a ZŠ, a další. 

Ke zvýšení zaměstnanosti může dojít v případě, kdy přistěhovalí občané využijí pracovní 

nabídky místních podnikatelů, či když přistěhovalý občan bude podnikající osobou mající 

zájem o vybudování podniku na území obce. 

Příliv obyvatel se dále může promítnout do růstu kupní síly, a tím tak k růstu místní 

ekonomiky, což může přispět k trvalému a vyváženému rozvoji obce. 

Avšak nejvýznamnějším přínosem je bezpochyby zvýšení příjmů obce, zejména daňových. 

Pro kalkulaci přínosů je předpokládáno navýšení obyvatel o 50 lidí, což odpovídá počtu 

vybudovaných stavebních parcel (25 ks) a průměrného počtu členů v domácnosti 

v Královéhradeckém kraji 2 
67

. 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY 

Daně sdílené 

S růstem obyvatel se změní podíl obce na sdílených daních. Tento podíl lze vypočítat dle 

metodiky MFČR. 

Při propočtu podílu je vycházeno ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, 

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 259/2011 Sb., o podílu jednotlivých obcí na 

stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní 

z příjmů.  

 

 

                                                     
67ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Průměrný počet členů domácností v krajích ČR [online]. 2012, 11. 1. 2012 

[cit. 2012-03-20].  
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V tabulce 11 jsou provedeny výpočty podílu obce na příslušné sdílené dani bez realizace 

projektu a také za předpokladu realizace projektu v roce 2011. Cílem je porovnat o kolik by se 

podíl zvýšil. Tabulka 10 zobrazuje informace nutné pro výpočet. 

Tabulka 10: Informace pro výpočet podílu na daní sdílených 

Počet obyvatel 

v obci 
68

 

Rozloha obce 
69

 Počet zaměstnanců 

v obci 
70

 

∑ počtu obyvatel 

obcí ČR 

∑ rozloh obcí ČR 

761/811 1 472 120 10 530 740 7 756 876 

Zdroj: ČSÚ, Sbírka zákonů č. 259/2011 

 

Metodika provedených výpočtů 
71

: 

1. krok:  upravit počet obyvatel koeficientem postupných přechodů (viz 

zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších 

předpisů) 

2. krok:  podíl přepočteného počtu obyvatel na celkovém součtu 

násobků pro celou skupinu ostatních obcí 

3. krok:  na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 316/2008 je nutné upravit podíl 

(viz 2. krok) procentem, kterým se ostatní obce podílejí na části celostátního 

hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) – f) (pro rok 2011 činí celkový 

podíl 0,5316911 % 
72

). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
68 k 1. 1. 2011 

69 k 31. 12. 2011 

70 k 1. 12. 2010 

71 STRÁNSKÁ, Pavla. Metodika výpočtu sdílených daní plynoucí do rozpočtů obcí [online]. Pardubice, 2010 

[cit. 2012-06-13]. http://hdl.handle.net/10195/38025. ConferenceObject. Univerzita Pardubice. 

72 Česká republika. O podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu 

daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. In: 259/2011. 2011, roč. 2011, 91.  
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Tabulka 11: Výpočet procentního podílu obce na výnosu daní dle §4 odst. 1 písm. b) až f) zákona 

č. 243/2000 Sb. 

Varianta Výpočet 

Projekt 

nerealizován 

I. výměra: 

(1 472/7 756 876) * 3 =0,000569476 % 

II. obyvatelstvo 

(742/10 530 740) * 3 = 0,000216794 % 

 

III. 300 + 1,0640 * (761 - 300) = 790,504 

(790,504 : 10 189 927,69) * 0,5316911 * 94 = 0,003877218 % 

Výsledný podíl na 21,4% části daních sdílených: 

 

0,000569476 % + 0,000216794% + 0,003877218% = 0,004663488 % 

Projekt 

realizován 

I. výměra: 

(1 472/7 756 876) * 3 = 0,000569476 % 

II. obyvatelstvo 

(811/10 530 740) * 3 = 0,000231038 % 

 

III. 300 + 1,0640 * (811 - 300) = 843,704 

(843,704: 10 189 927,69) * 0,5316911 * 94 = 0,00413815 % 

Výsledný podíl na 21,4% části daních sdílených: 

 

0,000569476% + 0,000231038%+ 0,00413815% = 0,004938664 % 

ROZDÍL  0,004663488 % - 0,004938664 % = + 0,0002752 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na základě tohoto výsledku lze tvrdit, že realizace projektu by měla pozitivní vliv na podíl 

sdílených daní, což by se projevilo v příjmové části rozpočtu. 
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Predikce sdílených daní MFČR z května 2012 je 117,5 mld. Kč 
73

, toto číslo v sobě 

zahrnuje následující položky 
74

: 

 21,4 % výnosu daně z přidané hodnoty, 

 21,4 % výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 

požitků, 

 21,4 % výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, 

 21,4 % výnosu z 60 % výnosu daně z příjmů fyzických osob z podnikání, 

 21,4 % výnosu daně z příjmů právnických osob (kromě případu, kdy je 

poplatníkem obec nebo kraj).  

Konkrétně, v případě realizace projektu by to pro obec znamenalo, získání cca 323 332 Kč 

navíc. Avšak například v případě přistěhování podnikatele s extrémním příjmem by pak 

příjmy obce rostly potenciálně více. 

Jedná se pouze o orientační údaj, jelikož výše daní se v jednotlivých letech může měnit. 

Pokud bychom brali v potaz platnost novely zákona o rozpočtovém určení daní, dá se 

předpokládat, že příjmy ze sdílených daní by vzrostly. Jelikož MFČR navrhuje promítnout 

navýšením podílu obcí na sdílených daních takto: 

 ze současných 21,4 % na 22,96 % u výnosu DPFO ze závislé činnosti, výnosu 

DPFO vybírané srážkou, 60% výnosu DPFO z podnikání a výnosu DPPO kromě 

případu, kdy je poplatníkem obec nebo kraj, 

 z předpokládané výše 19,9 % na 21,34 % u výnosu daně z přidané hodnoty. 
75

 

Daně svěřené 

S výstavbou rodinných domů budou stoupat také příjmy obce související s daní 

z nemovitosti. Pro výpočet daně z nemovitosti, jsou stanoveny následující předpoklady: 

o výstavba pouze rodinných domů, 

o zastavěná plocha 120 m
2
, 

o 2 podzemní podlaží (včetně přízemí), 

o místní koeficient je 1. 

                                                     
73 Návrh na změnu RUD (kompromisní návrh). MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Vláda schválila novelu zákona 

o rozpočtovém určení daní [online]. 23. 5. 2012 [cit. 2012-05-26].  

74 DŮVODOVÁ ZPRÁVA. MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. PRINCIPY NOVELY rud [online]. 2012 [cit. 

2012-06-27]. 

75 Tamtéž. 
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ZO zveřejnilo OZV č. 3/2001, kde stanovilo u všech pozemků nacházejících se 

v katastrálním území obce snížený koeficient pro výpočet daně z nemovitosti na 0,6. 

Pro výpočet daně nemovitosti byla využita daňová kalkulačka
76

, výsledná daň vyšla na 198 

Kč/objekt. Obec realizací projektu by tedy navýšila své příjmy o 4 950Kč/rok. 

Místní poplatky 

ZO stanovilo OZV č. 1/2004 pouze 3 typy místních poplatků: 

o poplatek ze psů, 

o poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

o poplatek za užívání veřejného prostranství. 

Realizací projektu není předpokládáno výrazné navýšení příjmů plynoucích z místních 

poplatků, proto nebudou započítány do celkových výnosů.  

Pokud by však obec plně zavedla další poplatky jako např. poplatek za provoz systému 

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

poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu 

nebo kanalizace a potenciálně další, výnosy projektu se zvýší.  

Tento zdroj příjmů je pro obec jistější než sdílené daně, jelikož jej dokáže bezprostředně 

ovlivnit. Jak vyplývá z článku Deníku veřejné správy
77

, daňové příjmy obcí se pohybují na 

úrovni 150 mld. Kč a v průměru tvoří 53 % všech jejich příjmů (u řady obcí 70 % i více). Ty 

jsou následně obcím rozděleny ve dvou krocích. V prvním kroku je stanoven podíl obcí na 

celostátním výnosu. Ten dnes v zásadě činí u obcí 21,4 %, u krajů 8,92 % a zbytek je příjmem 

státního rozpočtu. Druhým krokem je rozdělování obecního podílu jednotlivým obcím tedy 

dělení na 6245 částí. K tomu slouží zákonem stanovený postup, který vychází z kritérií, mezi 

nimiž má rozhodující váhu velikost obce a počet obyvatel (97 %) a její rozloha (3 %). Část 

výnosu daně z příjmů fyzických osob (30 %) je alokována obcím podle místa bydliště plátců a 

část výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (1,5 %) přísluší obcím podle 

sídla plátce (zaměstnavatele). 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 

Další skupinou příjmů, tj. nedaňové (např. příspěvky do družiny, platby za obědy apod.) 

                                                     
76 Daně: daň z nemovitostí. MĚŠEC.CZ. Měšec.cz [online]. c 1998 – 2012 [cit. 2012-03-20].  

77  Základní teze pro změnu zákona o rozpočtovém určení daní. Deník veřejné správy: Ekonomika [online]. 23. 3. 

2011, OF 1/2011 [cit. 2012-06-27].  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Poplatek_za_provoz_syst%C3%A9mu_shroma%C5%BE%C4%8Fov%C3%A1n%C3%AD,_sb%C4%9Bru,_p%C5%99epravy,_t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD,_vyu%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD_a_odstra%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD_komun%C3%A1ln%C3%ADch_odpad%C5%AF&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Poplatek_za_provoz_syst%C3%A9mu_shroma%C5%BE%C4%8Fov%C3%A1n%C3%AD,_sb%C4%9Bru,_p%C5%99epravy,_t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD,_vyu%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD_a_odstra%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD_komun%C3%A1ln%C3%ADch_odpad%C5%AF&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Poplatek_za_zhodnocen%C3%AD_stavebn%C3%ADho_pozemku_mo%C5%BEnost%C3%AD_jeho_p%C5%99ipojen%C3%AD_na_stavbu_vodovodu_nebo_kanalizace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Poplatek_za_zhodnocen%C3%AD_stavebn%C3%ADho_pozemku_mo%C5%BEnost%C3%AD_jeho_p%C5%99ipojen%C3%AD_na_stavbu_vodovodu_nebo_kanalizace&action=edit&redlink=1
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nejsou zohledněny z důvodu, že jejich přínos znamená následné vynakládání na provoz a 

kapitálové příjmy a dotace, nepředstavují pro obec každoroční zdroj příjmů.  

Ovšem je pravdou, že kapitálové příjmy (příjmy z prodeje pozemků) by způsobily sice 

jednorázové navýšení příjmů obce, avšak nezanedbatelné. Průměrná kupní cena stavebních 

pozemků v roce 2011 v okrese Náchod v obcích do 1 999 obyvatel byla 156 Kč/m
2
.
78

 Za 

předpokladu, že na tuto cenu má vliv pouze inflace, očištěním o 2% (inflační cíl) je současná 

cena 152,9 Kč/m
2
; na pokrytí realizačních nákladů by ale cena pozemků neměla klesnout pod 

352 Kč/m
2
.  

Výše kapitálových výnosů je tedy určena na základě předpokladů prodejní ceny 153 

Kč/m
2
, a dále za předpokladu plného využití stavební plochy, tj. 28 900 m

2
. 

Porovnání nákladů a výnosů 

Na základě předchozích výpočtů lze porovnat náklady a výnosy, ukazuje tabulka 12. 

Tabulka 12: Porovnání C&B 

Náklady (C) Výnosy (B) 

Předinvestiční náklady        208 248 Kč Sdílené daně        323 332 Kč/rok 

Realizační náklady   14 870 000 Kč Svěřené daně           4 950 Kč/rok 

Provozní náklady 40 510 Kč/rok Kapitálové výnosy     4 421 700 Kč 

∑ C 15 118 759 Kč ∑ B 4 748 050 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Finanční analýzy byla provedena na základě analýzy poměrů přínosů a nákladů (B/C) s 

použitím ukazatele čisté současné hodnoty (NPV) a vnitřní výnosové míry (IRR). 

Pro ohodnocení budoucí ceny peněz je zvolena 5% diskontní sazba, z důvodu, že je to 

dlouhodobá reálná společenská diskontní sazba pro diskontování C&B stanovená EU
79

.  

 

                                                     
78 Vybrané údaje o bydlení 2011: KAPITOLA 6. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Mmr.cz [online]. 

2012 [cit. 2012-03-20].  

79 EVROPSKÁ KOMISE. Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů: Metodické pracovní 

dokumenty [online]. PRACOVNÍ DOKUMENT 4. 2006 [cit. 2012-06-27]. 08.  
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Určení celkové délky životnosti sídliště je velmi komplikované, existuje několik 

specifických metod jejího odhadu. Podle MFČR
80

 lze předpokládat, že při běžné údržbě bude 

životnost inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let (podle druhu konstrukce), u 

rodinných domů je to 80 a méně let. Na základě těchto údajů je zvolena životnost sídliště na 60 

let. 

Pro výpočty diskontování byl využit tabulkový kalkulátor Excel 2007, z důvodu obsáhlosti 

jsou výpočty přiloženy v příloze. Zkrácený výsledek je zobrazen v tabulce 13. 

Tabulka 13: Výsledek diskontování 

 5 % sazba 

náklady 15 842 905 

výnosy 10 407 713 

B-C -5 435 192 

B/C 0,66 

NPV -5 475 702,66 Kč 

IRR -1,66 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Z hlediska výše uvedených ukazatelů lze projekt považovat za neefektivní a pro realizátora 

představuje příliš velkou finanční zátěž. 

Pokud by ovšem obec navýšila prodejní cenu stavebních pozemků na výše zmíněných min. 

352 Kč/m
2
, projekt by se stal udržitelným a přínosným.  

Srovnání prodejní ceny 153 Kč/m
2
 a 352 Kč/m

2 
je uvedeno v tabulce 14. 

Tabulka 14: Porovnání kupních cen za stavební pozemky 

 

5% sazba 

Prodejní cena 

153 Kč/m
2
 352 Kč/m

2
 

náklady 15 842 905 15 842 905 

výnosy 10 407 713 15 884 951 

B-C -5 435 192 42 046 

B/C 0,66 1 

NPV -5 475 702,66 Kč 1 535,43 Kč 

IRR -1,66 % 5 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                     
80 Česká republika. Příloha č. 15: Vyhláška č. 3/2008 Sb. In: o provedení některých ustanovení zákona č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zák. Ministerstvo financí ČR, 2008.  
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6.2.4 Změna územního plánu 

Veškeré plánované projekty jsou v souladu s územním plánem obce, schváleného ZO a 

v souladu s OZV obce. 

Nyní obec připravuje změnu územního plánu a při té příležitosti se rozhodlo, že nový 

územní plán bude v elektronické podobě. Navrhovaná podoba územního plánu je vložena do 

přílohové části. 

Změny jsou vyvolané zejména žádostmi místních obyvatel, jedná se ve většině případů o 

změnu využití pozemků (zemědělské pozemky na stavební parcely apod.), ovšem za zmínku 

stojí především záměry obce.  

Pro přilákání podnikatelských subjektů se obec rozhodla přeměnit zemědělský pozemek na 

pozemek využitelný pro stavby průmyslového charakteru.  

Červená plocha na obrázku 20 ukazuje pozemek určený k průmyslové zástavbě. 

 

Obrázek 20: Změna územní plánu obce - vznik průmyslové zástavby 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČÚZK 

 

Na rozdíl od ostatních obcí, záměrem Velké Jesenice není podpora výstavby turistických 

center v blízkosti vodní nádrže Rozkoš, chce zanechat přírodní ráz krajiny. Na druhou stranu 

si je vedení obce vědomo důležitosti cestovního ruchu, a proto další významnou změnou jsou 

naplánované cyklostezky kolem Rozkoše. 
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7  ZHODNOCENÍ SITUACE OBCE 

Cílem této kapitoly je zhodnotit dosavadní vývoj obce, včetně jejího hospodaření a 

rozvoje. 

Na základě výše provedených výpočtů lze tvrdit, že obec Velká Jesenice je ekonomicky 

stabilní obcí s relativně nízkou zadlužeností, přičemž primárním cílem obce je ji snižovat. 

Provedená SWOT analýza dokazuje, že občanská vybavenost a lokalita obce je atraktivní 

jak pro rodiny s dětmi, tak také pro podnikatele. Nicméně zmíněná analýza obsahuje i 

dostatek slabých stránek a hrozeb, obec se v rámci svých možností, zejména finančním 

omezením, na ně snaží reagovat. V plánovaných akcích 2013 - 2018 je několik velkých 

projektů (rekonstrukce kanalizace a dopravních komunikací, zateplení MŠ apod.), což 

přispěje na atraktivnosti obce. 

Na základě vlastních zkušeností nejsou však názory většiny místních obyvatel tak 

optimistické, nejsou spokojeni se stavem a vzhledem obce. Mají tendenci srovnávat obec 

s okolními obcemi, které jsou podle jejich názoru na tom ekonomicky lépe. V tomto ohledu, 

však musíme vzít v úvahu i další informace. 

Příčinou dlouhodobého nerealizování větších investičních akcí byla výstavba tělocvičny, 

zahrnující též pohostinství a ubytovací prostory pro sportovce. Do dnešní doby je mnoho 

obyvatelů toho názoru, že výstavba tělocvičny se stala výnosnou pouze pro několik jedinců a 

je to spojováno s nekalými praktikami výběrového řízení. Tento názor nelze potvrdit ani 

vyvrátit. Na druhou stranu tělocvična se stala, po zavření hotelu Auli, opět místem nejen 

sportovního ale i kulturního vyžití, pořádají se zde plesy místních sdružení, taneční kurzy pro 

dospělé, dětské besídky a mnoho dalších. Tento problém v okolních obcích neřešily a mohly 

tak finanční prostředky použít k jejich rozvoji. Např. obec Jasenná, v místě se nachází kulturní 

dům včetně pohostinství, finanční prostředky tak obce investovala např. do výstavby obecní 

budovy, kde sídlí OÚ a je zde také několik obecních bytů, dále do zateplení ZŠ apod. Další 

obec Říkov, sice nemá vlastní kulturní zařízení, a tak investovala do místních komunikací a 

výstavby zasíťovaných pozemků. Finanční prostředky plynou od podnikatelských subjektů (je 

zde vybudována průmyslová zóna), ovšem je však nutnost zmínit, že také díky nemalým 

příspěvkům od města Česká Skalice, které je v bezprostřední blízkosti. Neposlední obcí je 

obec Nahořany, ta taktéž nemá žádné kulturní zařízení, tak investovala do místních 

komunikací a výstavby zasíťovaných stavebních pozemků apod., ovšem obrovské příjmy 

obec získala ze skládky komunálního odpadu, která se nacházela v jejich katastrálním území 
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v letech 1990 – 2004. 

Při zohlednění těchto informací lze tvrdit, že obec reaguje na potřeby svých obyvatel, 

odrazem jsou realizované a plánované projekty, popř. příspěvky do místních zájmových 

sdružení apod., a zároveň se jí daří úspěšně regulovat zadluženost. Což je mimo jiné i cílem 

stávajícího starosty obce, který chce za své volební období snížit zadluženost.  

7.1  DOPORUČENÍ A NÁVRHY 

Aby obec mohla realizovat zamýšlené projekty, a zároveň nadále úspěšně regulovat 

zadluženost, měla by činit takové kroky, které by přispěly ke zvýšení příjmové části rozpočtu. 

K tomu lze využít zvýšení či zavedení nových místních poplatků, zvýšení počtu obyvatel, 

vybudování průmyslových zón - přilákání investorů, zvýšení vlastních příjmů obce 

z hospodářské činnosti, ve větší míře využívání dotačních programů nebo např. inspirace od 

jiných obcí, jako např. vybudování skládky odpadů, která malým obcím zaručuje milionové 

příjmy. 

Zvýšení či zavedení nových místních poplatků by pro obec znamenalo zvýšení příjmů. 

Obec však tuto možnost využívá pouze minimálně, což je škoda. Jelikož místní poplatky jsou 

jedním z mála nástrojů, který má obec plně v rukou a může je užívat pouze na základě 

vlastního uvážení. Není zde předpoklad, že by zavedení místních poplatků odradilo 

potenciální občany, je však nutné podotknout, že by obec musela poplatky ohodnotit cenou 

přiměřenou k velikosti obce, její občanské vybavenosti apod.. 

K dalšímu navýšení příjmů by vedlo zvýšení počtu obyvatel. Jelikož podle současné 

právní úpravy je počet obyvatel jedním z faktorů ovlivňující RUD, dále katastrální výměra 

obce a koeficientu postupných přechodů. Což znamená, čím větší je obec a čím více na jejím 

území žije obyvatel, tím větší podíl na části sdílených daní obec získá a její příjmy tak rostou. 

Podle plánované novely MFČR přibude doposud nezohledněné kritérium počtu dětí MŠ a žáků 

ZŠ. Což je dalším důvodem k podpoře nových obyvatel, především mladých rodin s dětmi.  

Toto víceméně souvisí i s podnikatelským prostředím. Čím lepší bude občanská 

vybavenost obce, její infrastruktura apod. tím tak dokáže přilákat nejen další obyvatele ale i 

podnikatelské subjekty. 

Na základě zkušeností jiných obcí lze uvažovat také o vybudování skládky odpadů. Dá se 

pokládat za účinný prostředek k zajištění nezanedbatelných a zejména dlouhodobých příjmů, 

ovšem na druhou stranu je zde možnost výskytu rizika ekologických havárií a také narušení 

přírodního rázu krajiny. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce bylo analyzovat hospodaření obec Velká Jesenice v letech 2006 – 

2012. 

V první kapitole jsou uvedeny základní charakteristika obce jako základního článku 

územní samosprávy a také jako charakteristika dle zákona o obcích. Druhá kapitola se zabývá 

samotným hospodařením obcí v ČR, je zde popsáno účetní obce, včetně finanční analýzy, 

kterou lze chápat jako metodu hodnocení finančního hospodaření obce. Dále je zde popsán 

rozpočet obcí a jeho struktura, tj. struktura příjmů a výdajů, rozpočtový výhled. V neposlední 

řadě obsahuje zadluženost obcí, strukturu dluhu, definici ukazatele dluhové služby jako 

nástroje k omezení zadluženosti českých obcí a také kontrolu hospodaření obcí, prováděnou 

krajskými úřady a MFČR. Třetí kapitola vystihuje význam regionální politiky a charakterizuje 

její nástroje přispívající k rozvoji obcí, včetně definice SWOT analýzy. 

Čtvrtá kapitola podává stručný obraz obce Velké Jesenice, především o občanské 

vybavenosti, obyvatelstvu, organizační struktuře apod. Dále je zde vypracována predikce míry 

nezaměstnanosti pro rok 2012, která na základě provedených výpočtů by měla mít průměrnou 

hodnotu 5,89 %. 

Pátá kapitola se již zabývá samotnou analýzou hospodaření obce, charakteristikou majetku 

a jeho struktury, včetně zdrojů jeho krytí.  V této kapitole je také věnována značná pozornost 

zadluženosti obce. Na základě zjištěných údajů lze konstatovat, že zadluženost obce, i přes 

realizaci finančně náročných projektů, se snižuje. Byl zde také zpracován ukazatel dluhové 

služby, který má v  letech 2006 – 2011 průměrnou hodnotu 10,18%, a pro rok 2012 je jeho 

odhad 9,68%. Oba tyto údaje nepřekračují kritickou hranici 30% sledovanou MFČR. Na 

základě těchto informací lze tvrdit, že obci se daří úspěšně regulovat zadluženost.  

Vlastní analýza je pak zaměřena na příjmy, výdaje, na rozpočet obce a saldo rozpočtu 

v jednotlivých letech. V analyzovaných letech obec realizovala několik investičních akcí, jako 

např. výstavba kanalizace, rekonstrukce školní jídelny ad., které způsobily růst výdajové části 

rozpočtů obce, proto v některých letech bylo saldo rozpočtu záporné. S příchodem nového 

vedení v roce 2010, chce obec zadluženost nadále snižovat a realizovat pouze ty investiční 

akce, které jsou nezbytné, aby bylo dostatek finančních prostředků na nutné výdaje, tzn., bude 

realizovat pouze ty projekty, které budou moci být hrazeny z rozpočtové rezervy.  

V šesté kapitole je uvedený přehled realizovaných a plánových projektů obce, zpracovaná 

SWOT analýza obce a v neposlední řadě provedená finanční analýza investičního projektu 
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Výstavba sídliště K Rozkoši. Tento projekt měl být realizován bez předchozí ekonomické 

studie. Na základě provedené analýzy lze říci, že pro obec by byl tento projekt efektivní a 

udržitelný pouze v případě navýšené prodejní ceny stavebních pozemků, tj. min. 352 Kč/m
2
. 

Bez ohledu na to, zda by obec získala bezmála 15,5 mil. Kč úvěr na tento projekt. Projekty, ať 

už více či méně finančně náročné, jsou realizovány, aby vedly ke zvýšení občanské 

vybavenosti, zvýšení atraktivnosti a rozvoji obce. Na úhradě finančních prostředků 

významných projektů se podílel i stát, formou dotací. Avšak podle názoru starosty obce je 

žádáno o dotace pouze v případě velmi finančně náročných projektů, a to jak z důvodu 

časového, tak i finančního, jelikož dodatečné náklady s přípravou žádosti, pak navyšují 

celkovou cenu zamýšleného projektu o několik desítek tisíc. V současné době má obec 

připraveno několik projektů, bohužel k finanční situaci obce je bude realizovat postupně, 

z hlediska stanovených priorit.  

V sedmé, závěrečné kapitole, je provedeno zhodnocení obce z hlediska dosavadního 

vývoje obce a jejího hospodaření, včetně návrhů do budoucna.  

Na základě výše provedených analýz lze konstatovat, že obec Velká Jesenice je 

ekonomicky stabilní obcí s relativně nízkou zadlužeností. Avšak nelze tuto situaci podcenit, 

vedení obce musí nadále podnikat takové kroky, které povedou k regulaci zadluženosti a k 

rozvoji obce.  Mým doporučením je zejména se soustředit na příjmovou část rozpočtu obce, 

k čemuž lze využít především místní poplatky, zvýšení počtu obyvatel, vybudování 

průmyslových zón. Dále např., zvýšení vlastních příjmů obce z hospodářské činnosti, ve větší 

míře využívání dotačních programů nebo např. inspirace od jiných obcí, jako je vybudování 

skládky odpadů. Ta malým obcí zaručuje milionové příjmy, avšak je zde potřeba připustit 

možnost výskytu rizika ekologických havárií, narušení přírodního rázu krajiny a další. 
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Příloha A - SIMU 

 

Monitoring obsahuje následující informace
81

: 

Informativní ukazatele: 

1. Počet obyvatel – zdroj ČSÚ 

2. Příjem celkem (po konsolidaci 
82

) 

3. Úroky (zaplacené) 

4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 

5. Dluhová služba celkem 

6. Ukazatel dluhové služby 

7. Rozvaha aktiv a pasiv 

8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci 

9. Stav na bankovních účtech 

10. Úvěry a komunální obligace 

11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 

12. Zadlužení celkem 

13. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a přijatých návratných výpomocích 

14. Zadluženost na jednoho obyvatele 

15. Oběžná aktiva 

16. Krátkodobé závazky 

 

Monitorující ukazatele: 

1. Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům 

2. Celková (běžná) likvidita 

 

 

 

 

 

                                                     
81 MÁČE, M. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 

2010. 

82 Konsolidací rozumíme očištění údajů o rozpočtu nebo skutečností peněžních operací o interní přesuny 

peněžních prostředků uvnitř účetní jednotky, za kterou se operace sledují. 



 

 

Příloha B - Základní druhové rozdělení příjmů a výdajů 

 

 

Zdroj: Kinšt, J.: Rozpočtová skladba v roce 2003 a praktické příklady. Praha, Pragoeduca 2002. 

příjmy 

vlastní příjmy 

kapitálové 

příjmy z prodeje 
dlouhodobého 

majetku 

příjmy z prodeje akcií 
a majetkových podílů 

běžné 

daňové 

daně z příjmů, zisku a 
kapitálových výnosů 

daně ze zboží a služeb 
v tuzemsku 

daně a poplatky z 
vybraných činností 

daně a cla ze 
zahraničí 

majetkové daně 

pojistné SZ a veřejné 
zdravotní pojištění 

ostatní daňové příjmy 

nedaňové 

příjmy z vlastní 
činnosti, odvody 

zřízených organizací, 
příjmy z pronájmu 

úroky, dividendy, 
kursové zisky 

příjmy z prodeje 
nekapitálového 

majetku 

přijaté splátky půjček 

přijaté dotace 

běžné 

od rozpočtů centrální 
úrovně 

od rozpočtů územní 
úrovně 

z vlastních fondů 

ze zahraničí 

kapitálové 

od rozpočtů centrální 
úrovně 

od rozpočtů územní 
úrovně 

z vlastních fondů 

ze zahraničí 



 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kinšt, J.: Rozpočtová skladba v roce 2003 a praktické příklady. Praha, Pragoeduca 2002. 

výdaje 

běžné 

neinvestiční nákupy 

platby za provedenou 
práci 

povinné pojistné 
placené 

zaměstnavatelem 

nákup zboží a služeb 

úroky, kursové ztráty 

poskytované zálohy a 
výdaje související s 

neinvestičními 
nákupy 

neinvestiční transfery 

neinvestiční transfery 
podnikům a obecně 

prospěšným 
organizacím 

neinvestiční transfery 
a některé další platby 

rozpočtům 

neinvestiční transfery 
vlastním fondům 

neinvestiční transfery 
obyvatelstvu 

neinvestiční transfery 
do zahraničí 

neinvestiční půjčky 
(ves tejném členění 
jako neinvestiční 

transfery) 

kapitálové 

investiční výdaje 

investiční nákupy 

nákup akcií a 
majetkových podílů 

investiční transfery 
(ve stejném členění 
jako neinvestiční 

transfery) 

investiční půjčky 
(ve stejném členění 
jako neinvestiční 

transfery) 



 

 

Příloha C - Schéma rozpočtového určení daní platné od 1. 1. 2008 

 

Zdroj: Rozpočtové určení daní. GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ. Česká daňová správa [online]. 2006-2011 [cit. 2012-03-26].



 

 

Příloha E – Výpočet dluhové služby 

Definice a výpočet ukazatele dluhové služby 

(podle usnesení vlády České republiky č. 346/2004) 
 

Dluhová služba 

 

Obsah dluhové služby se definuje takto: 

zaplacené úroky (položka 5141 rozpočtové skladby), 

uhrazené splátky vydaných dluhopisů (položky 8xx2 rozpočtové skladby), 

splátky jistin (položky 8xx4 rozpočtové skladby), 

splátky leasingu (položka 5178 rozpočtové skladby). 

 

Dluhová základna 

 

Dluhová základna obsahuje:  

skutečně dosažené daňové příjmy v Tř. 1 a nedaňové příjmy v Tř. 2 za daný kalendářní rok, 

plus 

dotace souhrnného finančního vztahu (položky 4112 a 4212 rozpočtové skladby) 

 (prostředky finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům krajů podle 

přílohy zákona o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok). 

 

Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý kalendářní 

rok.  
 

 

Název a sídlo vykazující jednotky:  
 

Výpočet ukazatele dluhové služby   

                                                                                                                 tis. Kč             
 

 

V    dne   . 

 

Sestavil:  

Telefon:                               Podpis: 

Schválil:  

Telefon:                              Podpis: 
 

Zdroj Regulace zadluženosti obcí a krajů - ukazatel dluhové služby: Veřejné rozpočty. 

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. [online]. 2005 [cit. 2012-06-25]. 

Číslo 

řádku 

 

Název položky 

Odkaz na 

rozpočtovou  

skladbu 

Stav  

k   

1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1  

2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2  

3 přijaté dotace – finanční vztah  položka 4112 + 4212  

4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3  

5 Úroky položka 5141   

6 splátky jistin a dluhopisů položky  8xx2 a 8xx4  

7 splátky leasingu položka 5178  

8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7  

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4   



 

 

Příloha D - Fotogalerie zajímavostí v okolí obce 

 

Přehradní nádrž Rozkoš 

 

Zdroj: Vodní nádrž Rozkoš: Turistik. Turistik [online]. 2000-2012 [cit. 2012-05-29].  

 

 

Zámek Náchod 

 

Zdroj: STÁTNÍ ZÁMEK NÁCHOD. Turistik: Národní památkový ústav [online]. 2012 [cit. 2012-05-

29].  

 

 

 



 

 

Zámek Nové Město nad Metují 

 

Zdroj: Zámek Nové Město nad Metují. Nové Město nad Metují: Pro turisty [online]. 2011 [cit. 2012-

05-29].  

 

Adršpach 

 

Zdroj: Adršpašsko-teplické skály. Skalní města [online]. 2012 [cit. 2012-05-29].  

 

 

 

 



 

 

Pevnost Josefov 

 

Zdroj: Pevnost Josefov. Pevnost Josefov [online]. 2012 [cit. 2012-05-29].  

 

 

Ratibořice - Babiččino údolí 

 

Zdroj: Babiččino údolí. Turistika.cz s.r.o. [online]. 2007-2012 [cit. 2012-05-29].  

 

 

 



 

 

Příloha F - Fotogalerie obce 

ZNAK OBCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPLIČKA SV. FRANTIŠKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POHLED NA OBEC 

 

minulost      současnost 

 

Zdroj: VELKÁ JESENICE. Velká Jesenice [online]. 2012 [cit. 2012-02-20].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha E - Rozpočtový výhled obce 2013-2018  

PŘÍJMY 

 

 

 

 



 

 

VÝDAJE 

 

Zdroj: VELKÁ JESENICE. Velká Jesenice [online]. 2012 [cit. 2012-02-20].  

 

 

 



 

 

Příloha F – Výpočty diskontování 

 



 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování



 

 

 

 



 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování



 

 

Příloha G - Územní plán obce 

 

Zdroj: VELKÁ JESENICE. Velká Jesenice [online]. 2012 [cit. 2012-02-20].  


