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Finanční management v místní správě 

Informace k seminární práci 

Prezenční studium         Akademický rok: 2020/2021     letní semestr 

Vyučující: Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cílem zpracování seminární práce je bližší seznámení s konkrétní problematikou 

hospodaření územních rozpočtů. 

Forma zpracování – textové zpracování (cca 7-10 stran) a prezentace na cvičení (pptx). 

Studenti zašlou cca 2 dny předem prezentaci na adresu: petr.tomanek@vsb.cz. Na cvičení si 

student připraví prezentaci v pptx, kterou budou komentovat (rozsah prezentace cca 15 – 20 

minut). 

Seminární práce budou prezentovány na cvičeních podle stanoveného harmonogramu 

(přidělení témat jednotlivým studentům viz níže). 

Postup a obsah práce:  

a) Zvolit dvě obce velikostně blízké z hlediska počtu obyvatel. Uvést jejich charakteristiky 

(počet obyvatel, rozloha). (Tématem mohou být i kraje a DSO.) 

b) Vyhodnotit celkové příjmy, výdaje a vyrovnanost hospodaření obou obcí (skutečné 

plnění rozpočtu) v jednom roce (v konsolidované podobě) a na obyvatele + udělat 

krátký závěr. 

c) Popsat obsah „Financování“ (tř. 8.) u jednotlivých obcí ve vazbě na výsledek 

rozpočtového hospodaření. Tj. v případě deficitního rozpočtu – čím byl deficit pokryt; 

v případě přebytkového rozpočtu – jak bylo naloženo s přebytkem (např. splátky 

dluhu).  

d) Vyhodnotit velikost jednotlivých tříd příjmů (tř. 1. až 4.) a výdajů (tř. 5. a 6.) rozpočtu 

obou obcí na jednoho obyvatele (v konsolidované podobě) + udělat krátký závěr 

s odkazem na to, v kterých třídách jsou rozdíly největší (odhadnout důvody?). 

e) Rozvést podrobněji zadaný segment rozpočtu u obou obcí (krajů) a zjistit, v kterých 

položkách se nejvíce hodnoty mezi obcemi liší a z hlediska znalostí z předmětu 

FMvMS vyhodnotit hlavní možné příčiny těchto rozdílů (velikost území, specifické 

podmínky obcí apod.). 

f) Celkový závěr (zhodnocení podmínek hospodaření srovnávaných obcí) s doporučením 

pro obce na základě srovnání. 

g) Literatura (použité prameny). 

Zdrojem podkladů pro práci jsou (alternativně): 

• údaje o hospodaření obcí na stránkách MFČR „Monitor“, 

https://monitor.statnipokladna.cz/, zadat jméno obce, objeví se základní ukazatele a 

dále v rozklikávacím rozpočtu se zadá hledisko třídění (dle tříd = hledisko druhové, 

při vyhledávání struktury výdajů = hledisko odvětvové, financování apod.) 
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• vyhláška MF ČR 429/2017 Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na částech 

celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (zjištění počtu 

obyvatel obce), 

• rozpočtová skladba (vyhláška MF č. 323/2002 Sb.), 

• závěrečný učet obcí, 

• znalosti z předmětu. 

Poznámky ke zpracování údajů: 

• pracovat s údaji o hospodaření za celý rok, tj. výsledky hospodaření (ne rozpočet), 

• uvádět celkové objemy prostředků i hodnoty přepočtené na obyvatele, 

• pracovat s hodnotami hospodaření nejlépe v tis. Kč nebo mil. Kč, uvádět použité 

jednotky, 

• při srovnání obcí používat údaje přepočtené na jednoho obyvatele, 

• vycházet z konsolidovaných údajů, 

• používat tabulkové přehledy, příp. doplnit o grafy, 

• u tabulek uvést název, jednotky, zdroj. 

*    *    * 

 

TÉMATA SEMINÁRNÍCH PRACÍ 

Bude prezentováno v blocích cvičení od 14.45 – 18.00 hod.  

Téma prezentace 
dne 

Specifikace podrobněji zpracovaného segmentu 
rozpočtu v rámci seminární práce 

Student 

1 15.4. Příjmy obcí ze sdílených daní (jednotlivé položky sdílených 
daní) 

Benová 

2 
15.4. 

Příjmy obcí z daně z nemovitých věcí (vč. zjištění úpravy 
koeficientů) 

Juttnerová 

3 
15.4. 

Příjmy obcí z místních poplatků 
Kalábová 

4 
29.4. 

Nedaňové a kapitálové příjmy obcí (Tř. 2) 
Klossová 

5 
29.4. 

Přijaté transfery obcí (Tř. 4) 
Kremser 

6 
29.4. 

Struktura výdajů obcí (6 skupin výdajů) 
Majíčková 

7 
29.4. 

Srovnání výdajů obcí ve skupině 3 (Služby pro obyvatelstvo) 
Nikel 

8 
13.5. 

Příjmy krajů z daní (Tř. 1) 
Novosadová 

9 
13.5. 

Přijaté transfery krajů (Tř. 4) 
Rybka 

10 
13.5. 

Struktura výdajů krajů (6 skupin výdajů) 
Rybová 

11 
13.5. 

Rozpočty dobrovolných svazků obcí (popsat nejvýznamnější 
části příjmů a výdajů rozpočtu dvou DSO) 

 
Šigutová 

*    *    * 


