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Vymezení cíle 

Tento pracovní sešit má za cíl upevnit znalosti získané studiem základního kurzu veřejných 

financí na SVŠE. Rozdělení textu a číslování kapitol odpovídá distanční studijní opoře určené 

pro tento kurz. Nad ověřování teoretických znalostí se pracovní sešit zaměřuje i na 

praktickou aplikaci zejména v kapitolách, které jsou zaměřeny na rozpočet municipalit a jeho 

analýzu. 

Dovednosti a znalosti získané po studiu textu 

 Znalost struktury veřejných financí v ČR 

 Schopnost analyzovat a vyhodnotit rozpočtové hospodaření vlastní obce 

 Znalosti pro složení zkoušky přezkum hospodaření územně samosprávných celků 

 Schopnost utvořit si vlastní názor na problém důchodové reformy a chronických 

deficitů v ČR 
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1 ÚVOD DO VEŘEJNÝCH FINANCÍ A ROZPOČTOVÁ 
SOUSTAVA 

Cíl:  
Ověřit znalosti základních pojmů a definic týkajících se podstaty veřejných financí a 
principů, na kterých jsou založeny. 

Ověřit znalosti rozpočtové soustavy ČR, složení rozpočtů jednotlivých složek rozpočtové 
soustavy ČR a v neposlední řadě procesu sestavování a schvalování rozpočtu. 

 

Časová zátěž:  
Procvičování: 180 min. 

 

Základní pojmy:  
Veřejné finance, základní prvky veřejných financí, základní principy veřejných financí, 
soustava veřejných rozpočtů, funkce rozpočtu, cíle rozpočtové soustavy, státní rozpočet, 
příjmy a výdaje státního rozpočtu, střednědobý výhled státního rozpočtu, proces schvalování 
státního rozpočtu, rozpočtové provizorium, státní závěrečný účet, rozpočet obce, rozpočet 
kraje, rozpočet dobrovolného svazku obcí, příspěvková organizace ÚSC, rezervní fond, 
investiční fond, fond odměn, státní fondy, zdravotní pojišťovny, pozemkový fond, regionální 
rady regionů soudržnosti. 

 

Otázky a úkoly: 

Najděte alespoň dvě definice veřejných financí a srovnejte je? Co mají společného? 

Jaké jsou příbuzné vědní obory k veřejným financím? 

Čím se zabývá teorie veřejné volby? 

Za jakým účelem probíhají transakce v rámci systému veřejných financí? 

 

Utvořte správné dvojce a vysvětlete souvislost mezi jednotlivými páry: 

Motivace k určitému chování    Veřejné osvětlení, armáda 

Zabezpečení produkce veřejných statků  sociální dávky, podpora 
v nezaměstnanosti 

Zabezpečování produkce určitých statků  daně, dotace pokuty 

Jaké jsou základní prvky veřejných financí? 

Uveďte 5 příkladů veřejných výdajů a definujte jejich cíl. 

Uveďte 5 příkladů veřejných příjmů s výjimkou daňových příjmů. 

Jaké jsou základní principy, na kterých jsou založeny veřejné finance? 
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Přiřaďte následující definice jednotlivým principům veřejných financí: 

Principy: princip nedobrovolnosti, princip neekvivalence, princip nenávratnosti 

 platbou daní a poplatků nevzniká nikomu nárok na protiplnění, např. v podobě 

sociálních dávek, nebo veřejných statků 

 plnění, které se poplatníkovi může dostat formou veřejných výdajů, nemusí být 

ekvivalentní jeho platbě, u plateb ve formě daní a poplatků není znám poplatníkovi 

přesný účel, tj. do kterých projektů, popř. veřejných statků budou tyto prostředky 

alokovány 

 plnění povinnosti platit daně lze vynutit, pod hrozbou sankcí, například pokut 

 

Přiřaďte aktivity, jež odpovídají následujícím stupňům zásahům státu do ekonomiky: 

Stupně: 

 Minimální      

 Střední 

 Maximální 

 

Aktivity: 

 Koordinace soukromých aktivit, redistribuce majetku 

 Zabezpečení následujících veřejných statků: obrana, zákony a pořádek, ochrana 

vlastnických práv, armáda 

 Základní vzdělání, životní prostředí, externality, regulace, antimonopolní politika, 

sociální politika 

 

Vytvořte správné trojice: 

Cíle: 

 Efektivnost 

 Stabilita 

 Spravedlnost 
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Tržní selhání: 

Mimoekonomická selhání při zabezpečování spravedlnosti 

Mikroekonomická selhání při alokaci 

Makroekonomická selhání při zabezpečování makroekonomických agregátů 

 

Fiskální funkce: 

Stabilizační 

Redistribuční 

Alokační 

 

Určete, zda je tvrzení pravdivé:  
Veřejné finance představují tu část finančního systému národního hospodářství, která 

prochází přerozdělovacím procesem cestou veřejných rozpočtů, rozhoduje se o nich ve 

veřejné správě veřejnou volbou a podléhá veřejné kontrole. 

V rámci veřejných financí probíhají specifické vztahy mezi orgány a institucemi veřejné 

správy na straně jedné a ostatními subjekty na straně druhé, tj. občany, domácnostmi, 

firmami, neziskovými organizacemi apod. 

Finanční transakce probíhající v rámci systému veřejných financí, vznikají pouze za účelem 

realizace sociálních transferů. 

Motivovat subjekty k žádoucímu chování v systému veřejných financí lze pomocí sociálních 

transferů, pokut, daní a dotací. 

Základními prvky veřejných financí jsou veřejné příjmy a výdaje. 

Princip nenávratnosti znamená, že u plateb ve formě daní a poplatků není znám poplatníkovy 

přesný účel, tj. do kterých projektů, popř. veřejných statků budou tyto prostředky alokovány. 

Princip nenávratnosti znamená, že plnění, které se může dostat poplatníkovi, není 

ekvivalentní jeho platbě. 

Testové otázky:  
Finanční transakce v rámci systémů veřejných financí vznikají za následujícími účely: 

a) Produkce veřejných statků a služeb, transfery, motivace k žádoucímu chování 

b) Pouze za účelem výběru daní a zajištění příjmové stránky rozpočtu 

c) Pouze za účelem obsluhy dluhové služby 
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Základními prvky veřejných financí: 

a) Jsou pouze daně 

b) Je stát, domácnosti, firmy, individuální subjekty 

c) Veřejné příjmy, veřejné výdaje, daně 

 

Veřejné finance jsou založeny na následujících principech: 

a) Ekvivalence, zásluhovost, dobrovolnosti 

b) Neekvivalence, nenávratnost, nedobrovolnost 

c) Nedobrovolnost pouze v mezních případech, zásluhovost, adekvátní protiplnění 

 

V situaci, kdy poplatník, nedostává plnění ve formě veřejných statků a služeb, jejichž 

hodnota neodpovídá výši poplatníkově platby, se jedná o aplikaci následujícího principu: 

a) Nenávratnosti 

b) Neekvivalence 

c) Nedobrovolnosti 

 

V případě, že je stanovena poplatníkovi sankce, za nedodržení povinnosti ve vztahu 

k veřejným financím, jedná se o aplikaci principu: 

a) Nenávratnosti 

b) Neekvivalence 

c) Nedobrovolnosti 

1.1 Soustava veřejných rozpočtů 

Otázky a úkoly: 

Definujte pojem rozpočet. 

Na jaké bázi je rozpočet založen? 

Jaké má základní funkce rozpočet? 

Vysvětlete pojetí rozpočtu jako nástroje politické komunikace. 

Definujte pojem „soustava veřejných rozpočtů“. 

Jaké jsou základní cíle rozpočtové soustavy? 
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Na základě následujících definic identifikujte konkrétní cíl rozpočtové soustavy: 

 plnění makroekonomických cílů a celková kontrola výdajů 

 stanovení prioritních cílů výdajové politiky, mechanismus koordinace výdajů 

 provedené činnosti, poskytnuté služby, provozní výsledky 

 

K čemu slouží rozpočtová pravidla? 

Jakou mohou mít formu rozpočtová pravidla? 

Vyjmenujte, které rozpočty tvoří rozpočtovou soustavu ČR. 

Vyhledejte konkrétní předpis upravující následující oblasti: 

 Rozpočtové určení daní  

 Způsob nakládání s veřejnými prostředky  

 Přesuny prostředků mezi jednotlivými kapitolami  

 Sankce za porušení rozpočtové kázně 

 

Přiřaďte následující situace jednotlivým oblastem, které jsou upraveny rozpočtovými 

pravidly, a pokuste se vyhledat konkrétní právní předpis, který situaci upravuje: 

Zastupitelstvo obce schválilo dotaci pro soukromý hokejový klub. 

Vedení města se rozhodlo uložit volné peněžní prostředky u vybraného bankovního ústavu. 

Vláda schválila přesun rozpočtových prostředků z kapitoly všeobecná pokladní správa na 

obnovu infrastruktury po povodních. 

Základní škola musí uskutečnit odvod vratky dotace včetně penále kvůli chybnému 

variabilnímu číslu úhrady faktury při úhradě dodavatelské faktury z dotačních prostředků. 

Zastupitelstvo kraje schválilo navýšení prostředků kapitoly sociálních služeb na úkor kapitoly 

doprava. 

Městu Znojmu se navýšil příjem v roce 2012 ze sdílených daní o 30 mil. 

 

Určete, zda je tvrzení pravdivé:  
Rozpočet má podobu výsledovky, tak jak ji známe z účetnictví. 

Rozpočet je bilance příjmů a výdajů. 

Rozpočet je založený na akruálním principu. 

Rozpočet nelze vnímat jako peněžní fond. 
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Hlavní funkce rozpočtu, je funkce kontrolní. 

Bilance příjmů a výdajů v rozpočtu vždy musí být vyrovnaná. 

Do soustavy veřejných rozpočtů nepatří orgány a instituce, které se starají o tvorbu a užití 

veřejných peněžních fondů, případně dohlíží na kontrolu jejich hospodaření. 

Agregátní fiskální disciplína znamená důraz na stanovení prioritních cílů výdajové politiky a 

mechanismus koordinace výdajů. 

Rozpočtová pravidla mohou mít podobu pouze zákona. 

Rozpočtová pravidla neupravují sankce za porušení rozpočtové kázně. 

Rozpočtová pravidla upravují mimo jiné i způsob nakládání s veřejnými prostředky. 

Rozpočtovou soustavu ČR kromě jiných tvoří i rozpočty firem, kde má stát vyšší ne 50% 

podíl. 

Rozpočtovou soustavu ČR tvoří kromě jiných i rozpočty Regionálních rad regionů 

soudržnosti. 

Testové otázky: 

Rozpočet není: 

a) Peněžní fond 

b) Bilance příjmů a výdajů 

c) Bilance výnosů a nákladů 

 

Rozpočet je založen na: 

a) Akruální bázi 

b) Bázi Cash flow 

c) Na aktuální a cash flow bázi 

 

Rozpočet jako bilance příjmů a výdajů: 

a) Musí být vždy vyrovnaná 

b) Nemusí být vyrovnaná 

c) Může být přebytková, nebo schodková 

 

Soustavu veřejných rozpočtů tvoří: 
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a) Jednotlivé veřejné rozpočty, vztahy mezi nimi, orgány a instituce, které kontrolují 

využití veřejných prostředků, orgány a instituce, které se starají o využití veřejných 

fondů 

b) Jednotlivé veřejné rozpočty, vztahy mezi nimi, orgány a instituce, které kontrolují 

využití veřejných prostředků např. Transparency International 

c) Jednotlivé veřejné rozpočty, vztahy mezi nimi, orgány a instituce, které kontrolují 

využití veřejných prostředků, soukromé subjekty, které dostávají dotace 

 

Základními cíli rozpočtové soustavy jsou: 

a) Agregátní fiskální disciplína, alokační efektivnost, provozní efektivnost 

b) Transparentnost, spravedlnost, vyrovnanost rozpočtu 

c) Konsolidovanost veřejných financí, efektivní daňový výběr, efektivní obsluha státního 

dluhu 

 

Rozpočtová pravidla neupravují: 

a) Rozpočtové určení daní 

b) Sankce za neplacení daní 

c) Nakládání s veřejnými prostředky 

 

Rozpočtová soustava je tvořena např.: 

a) Rozpočty zdravotních pojišťoven 

b) Rozpočty příspěvkových organizací 

c) Rozpočtem ČEZ 

1.1.1 Státní rozpočet 

Otázky a úkoly: 

Definujte pojem státní rozpočet. 

Jaký má vztah státní rozpočet k nižším stupňům veřejné správy. 

Jakou funkci má státní rozpočet? 

Jakou formu má státní rozpočet? 

S jakou periodicitou se schvaluje? 
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Jak členíme státní rozpočet? 

Co obsahuje kapitola všeobecná pokladní správa? 

Kdo je správcem kapitoly všeobecná pokladní správa? 

Kdo rozhoduje o zařazení položky do kapitoly všeobecná pokladní správa? 

 

Vytvořte správné dvojice: 

Kapitola:       Obsah 

Všeobecná pokladní správa   příjmy a výdaje spojené s obsluhou státního 

dluhu 

Státní dluh     ostatní operace na účtech státních finančních 

aktiv 

Operace státních aktiv    příjmy a výdaje nespadající pod konkrétní 

kapitolu 

 

 

Vyjmenujte alespoň 5 příkladů příjmů státního rozpočtu. 

Vyjmenujte alespoň 5 příkladů výdajů státního rozpočtu. 

Co musí obsahovat střednědobý výhled státního rozpočtu? 

Na kolik let je rozpočtový výhled sestavován? 

Kdo rozpočtový výhled sestavuje? 

Kdo rozpočtový výhled schvaluje? 

Kdo vypracovává návrh zákona o státním rozpočtu? 

 

Vytvořte správné dvojice: 

1. čtení vede se k rozpočtu podrobná rozprava a předkládají se pozměňující 

návrhy 

 

2. čtení je v něm možné předkládat pozměňující návrhy na opravy legislativně 

technických chyb 
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3. čtení zákon  v rozpravě se probírají základní parametry rozpočtu, tj. příjmy a 

výdaje, saldo, celkový vztah k rozpočtům krajů a obcí, rozsah 

zmocnění výkonných orgánů, Poslanecká sněmovna tyto parametry 

schválí nebo doporučí vládě jejich změny 

 

Definujte pojem rozpočtové provizorium. 

Pokud nebyl chválen rozpočet s jakým objemem výdajů lze v následujícím roce disponovat? 

Jakým způsobem se uvolňují státní výdaje v situaci rozpočtového provizoria? 

V jakých případech lze překročit měsíční limit pro uvolnění výdajů v rozpočtovém 

provizoriu? 

Co tvoří státní závěrečný účet? 

Kdo ho vypracovává? 

Do kdy se musí schválit? 

 

Případová studie:   

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR do 31.12. nevyslovila souhlas se zákonem o státním 

rozpočtu na následující kalendářní rok. Ministerstvo financí po dobu rozpočtového provizoria 

státního rozpočtu svým rozhodnutím uvolňovalo jako výdaje státního rozpočtu jednotlivým 

kapitolám státního rozpočtu částky, o kterou si příslušné kapitoly v průběhu rozpočtového 

provizoria požádaly. 

Jaké chyby se ministerstvo financí dopustilo? Jak mělo správně postupovat? 

 

Při předkládání údajů potřebných pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu obec 

předložila tyto údaje přímo Ministerstvu financí, a to včetně pokladů pro sestavení návrhu 

výdajů státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, jejichž správcem je 

kapitola Ministerstva pro místní rozvoj. 

Jakých chyb se obec dopustila? Jak měla správně postupovat? 

 

Určete, zda je tvrzení pravdivé:  
Státní rozpočet můžeme definovat jako bilanci zachycující plánované výdaje a příjmy státu 

za jeden rok. 

Hlavní funkce státního rozpočtu je funkce regulační. 
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Funkcí rozpočtu není stabilizace makroekonomických veličin. 

Státní rozpočet má formu zákona. 

V rámci kapitol státního rozpočtu nelze tvořit rozpisové rezervy. 

Správcem kapitoly všeobecná pokladní správa je Ministerstvo financí. 

Do obsahu kapitol státního rozpočtu nejsou zařazeny příjmy a výdaje příspěvkových 

organizací. 

Do kapitoly všeobecná pokladní správa pouze přesně vymezené položky, jejichž výše je 

přesně známa. 

Příjem státního rozpočtu netvoří odvod zbývajícího zisku ČNB. 

Příjmem státního rozpočtu jsou výnosy z cenných papírů. 

Výdajem státního rozpočtu není nákup cenných papírů. 

Střednědobý výhled státního rozpočtu neobsahuje předpoklady vývoje základních 

makroekonomických ukazatelů. 

Střednědobý výhled státního rozpočtu se sestavuje na období minimálně 4 roky. 

Střednědobý výhled státního rozpočtu obsahuje informace o závazcích z koncesních smluv. 

Návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu schvaluje Poslanecká sněmovna parlamentu 

ČR. 

V Poslanecké sněmovně je zákon o státním rozpočtu projednáván ve 2 čteních. 

Pokud Poslanecká sněmovna parametry státního rozpočtu schválí nebo doporučí vládě jejich 

změny, termín nového předložení nesmí být kratší než 20 dnů a delší než 30 dnů. 

Pokud je návrh schválen, tak tyto základní parametry zákona nejdou v dalších čteních měnit.  

Výdaje státního rozpočtu se pro každý měsíc uvolňují ve výši 1/3 výdajů minulého rozpočtu. 

Limit pro uvolňování výdajů v rozpočtovém provizoriu lze překročit pouze v případě 

mandatorních výdajů. 

Výsledný návrh státního závěrečného účtu předkládá vláda poslanecké sněmovně nejpozději 

do 30. března následujícího roku. 

Přílohu státního závěrečného účtu vždy tvoří souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového 

hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí. 
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Testové otázky:  
Funkcí státního rozpočtu není funkce: 

a) Regulační 

b) Kontrolní 

c) Motivační 

 

Státní rozpočet má formu: 

a) Vyhlášky 

b) Zákona 

c) Nařízení vlády 

 

Rozpočet se člení na: 

a) Okruhy 

b) Části 

c) Kapitoly 

 

Kapitoly rozpočtu nevyjadřují: 

a) Okruh působnosti 

b) Zodpovědnost za prostředky v konkrétní kapitole 

c) Kdo má obdržet plnění z rozpočtu 

 

O zařazení příjmů a výdajů do kapitoly Všeobecná pokladní správa rozhoduje: 

a) Vláda 

b) Ministerstvo financí 

c) Poslanecká sněmovna parlamentu ČR 

 

Správcem kapitoly Všeobecná pokladní správa je: 

a) Ministerstvo financí 

b) Vláda 

c) Rozpočtový výbor  



16 | S t r á n k a  
 

 

Kapitola Operace státních finančních aktiv vyjadřuje: 

a) Obsluhu veřejného dluhu 

b) Položky všeobecného charakteru nebo jejichž výše není známa 

c) Ostatní operace 

 

Střednědobý výhled státního rozpočtu se sestavuje minimálně na období: 

a) 2 roky 

b) 4 roky 

c) 6 let 

 

Střednědobý výhled státního rozpočtu sestavuje: 

a) Rozpočtový výbor 

b) Ministerstvo financí 

c) Vláda 

 

Střednědobý výhled státního rozpočtu sestavuje: 

a) Ministerstvo financí  

b) Vláda 

c) Rozpočtový výbor 

 

Návrh zákona o státním rozpočtu zpracovává: 

a) Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny 

b) Ministerstvo financí ve spolupráci se správci kapitol, územními samosprávnými celky 

a státními fondy 

c) Vláda jako celek 

 

Zákon o státním rozpočtu musí být předsedovy Poslanecké sněmovny předložen nejpozději 

do: 

a) 30.9. 
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b) 31.12. 

c) 30.11 

 

Návrh zákona o státním rozpočtu předkládá předsedovi Poslanecké sněmovny: 

a) Předseda vlády 

b) Ministr financí 

c) Předseda rozpočtového výboru 

 

Ve 3. čtení  rozpočtu probíhá: 

a) podrobná rozprava a předkládají se pozměňující návrhy 

b) rozprava o základních parametrech rozpočtu, tj. příjmy a výdaje, saldo, 

c) předkládání pozměňujících návrhů na opravy legislativně technických chyb 

 

Rozpočtové provizorium nastává: 

a) Pokud není zákon o státním rozpočtu schválen před prvním dnem následujícího roku 

b) Pokud není zákon o státním rozpočtu schválen před 1.2. následujícího roku 

c) Pokud není zákon o státním rozpočtu schválen před 31.9. stávajícího roku 

 

Při rozpočtovém provizoriu lze měsíčně uvolňovat výdaje ve výši:  

a) 1/12 minulého rozpočtu 

b) 1/12 doposud neschváleného rozpočtu 

c) Není stanoven limit, uvolňování prostředků závisí na operativních potřebách 

fungování státu 

 

Státní závěrečný účet musí být předložen Poslanecké sněmovně nejpozději do: 

a) 30.6. následujícího roku 

b) 30. 4. následujícího roku 

c) 31.12. stávajícího roku 
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1.1.2 Rozpočet obce, kraje a dobrovolného svazku obcí 

Otázky a úkoly: 

Vysvětlete podstatu tzv. cash principu, na kterém je rozpočet založen. 

Na jaké období se rozpočet sestavuje? 

Definujte pojem rozpočtový výhled. 

Na jaké období se rozpočtový výhled sestavuje? 

Jaké údaje by měl rozpočtový výhled minimálně obsahovat? 

 

Utvořte správné dvojice: 

Vyrovnaný rozpočet   očekávané příjmy jsou vyšší než výdaje 

Schodkový rozpočet   očekávané příjmy jsou rovny výdajům 

Přebytkový rozpočet   očekávané příjmy jsou menší než výdaje 

 

Za jakých okolnosti lze schválit schodkový rozpočet? 

Určete, zda následující položky jsou součástí rozpočtu nebo jdou mimo rozpočet: 

• Příjmy ze sdílených daní 

• Výdaje na dotační tituly 

• Úroky z úvěru 

• Prostředky z podnikatelské činnosti 

• Vlastní prostředky na kofinancování dotací z EU 

• Sdružené prostředky 

• Peníze na opravy majetku 

• Investiční výdaje 

Uveďte příklady fondů, které může ÚSC zřizovat. 

K čemu slouží fond rezerv? 

K jakým účelům slouží fond kulturních a sociálních potřeb? 

 

Přiřaďte jednotlivým druhům příjmů správné položky: 

Druh příjmů: kapitálové, běžné daňové, běžné nedaňové, dotace 
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Položky: 

• Přijaté splátky půjček 

• Majetkové daně 

• Příjmy z prodeje akcií 

• Dividendy 

• Úroky 

• Poplatky z vybraných činností 

• Daně z příjmů 

 

Přiřaďte jednotlivým druhům výdajů správné položky: 

Druh výdajů: běžné výdaje, neinvestiční transfery, neinvestiční půjčky, kapitálové výdaje,  

investiční půjčky, investiční transfery 

Položky: 

• Investiční půjčky obecně prospěšným společnostem 

• Investiční transfery obyvatelstvu 

• Nákup akcií 

• Úroky 

• Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 

• Nákup majetkového podílu 

• Nákup zboží a služeb 

 

Jak dlouho musí být minimálně zveřejněn návrh rozpočtu na úřední desce před chválením 

zastupitelstvem? 

V jakém třídění musí být rozpočet sestaven? 

Jaký právní předpis upravuje rozpočtovou skladbu? 

Čeho se dopustí ÚSC pokud nedodrží minimální lhůtu pro vyvěšení rozpočtu? 

Jaká mu za to hrozí sankce? 
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Vytvořte správné dvojice:  

Příčina změny rozpočtu    Důvod 

Věcná změna     změna ve struktuře územního celku 

Organizační     změny v legislativě, s dopadem na hospodaření 

Metodické  změny, které ovlivňují základní ukazatele 

rozpočtu 

 

Jaký způsobem se změna rozpočtu provádí? 

Kdo ji musí schválit? 

Co je obsahem závěrečného účtu? 

Jak dlouho musí být zveřejněn?  

Kdo schvaluje závěrečný účet? 

 

Případová studie:  
Dne 15. Prosince se uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce, na kterém se bude 

projednávat rozpočet obce na následující kalendářní rok. Dne 5. Prosince obec zveřejnila na 

své úřední desce termín konání zasedání zastupitelstva a současně zveřejnila návrh rozpočtu 

na následující kalendářní rok. Ve stejný den uvedené skutečnosti zveřejnila rovněž na své 

elektronické úřední desce. 

Jaké chyby se v tomto případě obec dopustila? Může ji za tuto chyby být uložena nějaká 

sankce? Pokud ano, kdo a podle čeho může tuto sankci uložit? 

 

Určete, zda jsou tvrzení pravdivá: 

Rozpočtový rok je shodný s kalendářním. 

Rozpočtový výhled se sestavuje na období 6 let. 

Rozpočtový výhled nemusí obsahovat údaje o celkových závazcích. 

Při předpokladu schodkového rozpočtu musí být před jeho schválením smluvně zabezpečen 

úvěr nebo emise dluhopisů. 

Finanční operace jsou operace, které mění stavy na účtech nebo peněžních fondech.  

Mimo rozpočet jdou prostředky určené ke kofinancování dotací z EU. 

Fond rezerv má vždy konkrétní určení. 
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Rozpočet musí být minimálně 30 dní vyvěšen na úřední desce předtím, než ho projedná 

zastupitelstvo. 

Rozpočet nemusí být zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. 

Součástí závěrečného účtu je i zpráva o přezkumu hospodaření. 

 

Testové otázky:  
Rozpočtový výhled se sestavuje na období: 

a) Max 2 let 

b) 2 až 5 let 

c) 6 a více let 

 

Rozpočtový výhled nemusí obsahovat: 

a) Celkové pohledávky 

b) Celkové závazky 

c) Volné peněžní prostředky, včetně způsobu jejich řízení 

 

Schválený rozpočet: 

a) Musí být vždy shodný s rozpočtovým výhledem 

b) Musí být shodný pouze v základních parametrech, jako je celkový objem příjmů a 

výdajů 

c) Nemusí být shodný s rozpočtovým výhledem 

 

V případě, že očekávané příjmy jsou vyšší než výdaje, je rozpočet: 

a) Přebytkový 

b) Schodkový 

c) Vyrovnaný 

 

Rozpočtový schodek můžeme pokrýt: 

a) Pouze návratnými finančními zdroji 

b) Prodejem majetku, přebytky hospodaření z minulých období 

c) Oběma předchozími možnostmi 



22 | S t r á n k a  
 

Mimo rozpočet jdou: 

a) Sdružené prostředky 

b) Finanční operace 

c) Vlastní prostředky na kofinancování dotací 

 

Součástí rozpočtu jsou: 

a) Prostředky z podnikatelské činnosti 

b) Cizí prostředky 

c) Stavy prostředků na peněžních fondech 

 

Zpravidla bez konkrétního určení, ke shromažďování přebytků hospodaření minulých období 

slouží fond: 

a) Fond kulturních a sociálních potřeb 

b) Fond rezerv 

c) Investiční fond 

 

Pokud se obec dopustí správního deliktu, může jí být uložena pokuta až: 

a) 200 000Kč 

b) 1 mil. 

c) 2 mil. 

 

Rozpočtová skladba je dána: 

a) Vyhláškou obce 

b) Vyhláškou ministerstva financí 

c) Zákonem 

 

Pokud dojde ke změně daňového inkasa a v důsledku toho ke změně v rozpočtu jedná se o 

změnu: 

a) Věcnou 

b) Metodickou 

c) Organizační 
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Porušení povinnosti zveřejnit závěrečný účet se považuje za: 

a) Přestupek 

b) Správní delikt 

c) Trestný čin 

 

1.1.3 Příspěvkové organizace ÚSC 

Otázky a úkoly:  
Proč vznikají příspěvkové organizace? 

Kde je definováno jejich poslání? 

Kdo je jejich zřizovatel? 

Pro jaké účely se zřizují? 

Co tvoří příjmy příspěvkové organizace? 

Kdo hradí ztrátu z činnosti ÚSC? 

 

Přiřaďte správnou definici jednotlivým povinně zřizovaným fondům příspěvkové 

organizace: 

• Fond sociálních a kulturních potřeb 

• Investiční fond 

• Fond odměn 

• Rezervní fond 

Definice: 

• je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace, příděl do fondu schvaluje 

zřizovatel, fond lze použít k dalšímu rozvoji činnosti organizace, k překlenutí 

výpadku v cash flow, k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně, k úhradě své 

ztráty za předchozí léta 

• je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření, o výši přídělu rozhoduje zakladatel, 

výše přídělu nesmí překročit 80% dosaženého zlepšeného výsledku hospodaření,  

• jeho příděl je tvořen 1% ročního objemu nákladů zaúčtovaných na platy a náhradu 

platů, prostředky tohoto fondu se používají na zlepšení sociálních a kulturních 

podmínek zaměstnanců 



24 | S t r á n k a  
 

• jeho příjmem jsou prostředky ve výši odpisů, podle schváleného odpisového plánu, 

investiční prostředky od zřizovatele a státních fondů atd., hlavním smyslem 

investičního fondu je tvorba zdrojů pro budoucí investice 

Případová studie:  
Příspěvková organizace zřízená krajem uhradila svým zaměstnancům a jejich rodinným 

příslušníkům ze svých provozních prostředků zahraniční zájezd a zakoupila dary pro 

obchodní partnery.  

Jakých chyb se v těchto případech příspěvková organizace dopustila? Může být za tyto chyby 

sankcionována? Pokud ano, podle čeho? 

 

Určete, zda jsou následující tvrzení pravdivá: 

Příspěvkové organizace nejsou právnické osoby.  

Příspěvkové organizace jsou zřízeny za účelem dosahování zisku. 

Poslání a funkce příspěvkové organizace je vtělena do zřizovací listiny. 

Příjmy příspěvkové organizace nemohou tvořit tržby z vlastní činnosti. 

Rezervní fond příspěvkové organizace může sloužit i k hrazení sankcí za porušení rozpočtové 

kázně. 

Výše přídělu do fondu odměn může překročit 80% dosaženého zlepšeného výsledku 

hospodaření. 

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb je tvořen 1% ročního objemu nákladů 

zaúčtovaných na platy a náhradu platů. 

1.1.4 Státní fondy 

Otázky a úkoly: 

K čemu slouží státní fondy? 

Co tvoří rozpočet státních fondů? 

Kdo schvaluje rozpočet státního fondu? 

Jaký je rozdíl mezi rozpočtovým a fondovým financováním? 
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Přiřaďte jednotlivým fondům jejich náplň činnosti: 

Státní zemědělský intervenční fond, Státní fond kultury, Státní fond na podporu a rozvoj 

kinematografie, Státní fond životního prostředí, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní 

fond rozvoje bydlení 
 

Činnosti: 

 poskytují se z něj dotace a půjčky na obnovu a výstavbu bytového fondu v ČR 

 slouží ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, 

železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest 

 jeho hlavním cílem je podpora projektů české kinematografie 

 je zřízen na podporu kulturní činnosti a obnovu kulturních památek 

 jeho hlavním účelem je podpora projektů na zkvalitnění životního prostředí 

 provádí intervenční nákupy zemědělských výrobků a potravin, provádí činnosti 

související se systémem produkčních kvót, rozhoduje o poskytnutí dotace a kontroluje 

plnění podmínek poskytnutí dotace 

1.1.5 Zdravotní pojišťovny 

Vyjmenujte všechny zdravotní pojišťovny v ČR. 

Podle čeho hospodaří zdravotní pojišťovny. 

Co tvoří příjmy zdravotní pojišťovny? 

Co tvoří výdaje zdravotních pojišťoven? 

1.1.6 Pozemkový fond 

Na základě čeho je zřízen Pozemkový fond? 

Kdo schvaluje jeho rozpočet? 

Jaké jsou hlavní úkoly Pozemkového fondu? 

Co tvoří příjmy pozemkového fondu? 

1.1.7 Regionální rady regionů soudržnosti 

Jakým právním předpisem jsou zřízeny regionální rady regionů soudržnosti? 

Co je hlavním úkolem regionálních rad regionů soudržnosti? 

Co tvoří příjmy regionálních rad regionů soudržnosti? 

Co tvoří výdaje regionálních rad regionů soudržnosti? 
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2 METODY SESTAVOVÁNÍ A ANALÝZA ROZPOČTU 

Cíl:  
Ověřit znalost metod sestavování rozpočtu. Uvědomit si negativa a pozitiva jednotlivých 
metod a možnosti jejich aplikace v praxi. 

Umět analyzovat rozpočet konkrétní municipality, určit finanční zdraví a úroveň hospodaření, 
včetně konkrétních doporučení pro jeho zlepšení. 

 

Časová zátěž:  
Procvičování: 360 minut 
 

Základní pojmy:  
Finanční řízení, cíle finančního řízení, inkrementální přístup, brutto přístup, netto přístup, 
ZeroBasedBudgeting, výkonové rozpočtování, PPBS, rozpočtová skladba, SIM, Informující 
ukazatele, ukazatel dluhové služby, ukazatel zadluženosti, monitorující ukazatele, likvidita, 
poměrové ukazatele Moody´s, provozní příjmy, provozní výdaje, dluhová základna, běžný 
rozpočet, kapitálový rozpočet, financování provozní přebytek, index provozních úspor 

 

2.1 Metody sestavování rozpočtu 

Otázky a úkoly: 

Jaké jsou základní cíle finančního řízení? 

Na jakých principech je finanční řízení postaveno? 

Vysvětlete tyto principy. 

 

Vytvořte správné dvojice: 
 

Metoda shora-dolů organizační jednotky sestavují své vlastní rozpočty, které 

odrážejí priority a cíle organizací, takto sestavený rozpočet 

postupuje na vyšší úroveň 

 

Metoda zdola – nahoru nadřazený orgán stanovuje rozpočtové parametry a na jejich 

základě podřízený orgán sestaví svůj vlastní rozpočet. 

Jaké parametry rozpočtu jsou obvykle stanoveny, pokud rozpočet sestavujeme metodou shora 

dolů? 
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Porovnejte znovu obě dvě metody a doplňte následující tabulky: 

Shora - dolů Zdola- nahoru 

Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody 

    

    

    

    

    

 

Definujte, co znamená inkrementální metoda sestavování rozpočtu? 

Jak se postupuje při této metodě? 

Jaké jsou výhody při použití této metody? 

Jaké jsou nevýhody při použití této metody? 

Co znamená použití brutto přístupu při sestavování rozpočtu? 

Co znamená použití netto přístupu při sestavování rozpočtu? 

V odborné literatuře nalezněte definice následujících metod rozpočtování: 

• Zero Based Budgeting (metoda nulového základu) 

• Tvorba rozpočtu při stanovených finančních limitech 

• Tvorba rozpočtu při stanovených věcných limitech 

• Tvorba přibližného rozpočtu 

• PPBS 

• Výkonové rozpočtování  
 

Co je podstatou metodou Zero Based Budgeting? 

Jak se postupuje při uplatnění této metody? 

Jaké jsou její výhody a nevýhody? 

Co je podstatou metody Programového financování? 

Jak se postupuje při uplatnění této metody?  

Jaké jsou její výhody a nevýhody? 
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Srovnejte následující metody sestavování rozpočtu 

Inkrementální metoda Zero Based Budgeting PPSB 

Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody 

      

      

      

      

      

      

      

 

Určete, zda jsou následující tvrzení pravdivá:  
Základním cílem finančního řízení je efektivní a spravedlivá redistribuce. 

Decentralizace znamená přesun pravomocí a odpovědnosti na nižší jednotky v hierarchii. 

Trend externí kontroly je především spojen s externím auditem. 

Při použití metody zdola nahoru nadřazený orgán stanovuje rozpočtové parametry a na jejich 

základě podřízený orgán sestaví svůj vlastní rozpočet. 

Nevýhodou metody shora- dolů jsou především vysoké transakční náklady. 

Využití inkrementálního přístupu znamená, že základním východiskem pro sestavování 

rozpočtu jsou výsledky rozpočtu roku předcházejícího. 

Hlavním nedostatkem inkrementální metody je rigidita, rezistence vůči změnám, motivace k 

utrácení, omezená možnost změn, prostor pro historické chyby.  

Metoda brutto znamená vnímání rozpočtu jako jeden celek, propojení příjmů a výdajů, na 

nadřízený rozpočet jsou propojeny ztrátou nebo přebytkem. 

Metoda netto znamená striktní oddělení výdajové a příjmové stránky rozpočtu, příjmy 

organizace jsou příjmem nadřízené úrovně rozpočtu a výdaje nelze krýt z vlastních zdrojů. 

Zero Based Budgeting je v současnosti nejčastěji používaná metoda sestavování rozpočtu ve 

veřejné správě. 

Metoda Zero Based Budgeting je založena na stanovení minimální hranice výdajů. 

Nevýhodou Zero Based Budgeting je velká časová náročnost. 

Programové rozpočtování je založené na využití kontraktování uvnitř veřejného sektoru. 
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Testové otázky:  

Základním cílem finančního řízení je: 

a) Stabilizace makroekonomických veličin prostřednictvím veřejných výdajů 

b) Spravedlivá redistribuce 

c) Maximální technická a alokační efektivnost 

Při této metodě nadřazený orgán stanovuje rozpočtové parametry a na jejich základě 

podřízený orgán sestaví svůj vlastní rozpočet, jedná se tedy o metodu: 

a) Shora-dolů 

b) Zdola –nahoru 

c) Brutto metodu 

Při této metodě organizační jednotky své vlastní rozpočty, které odrážejí priority a cíle 

organizací, takto sestavený rozpočet postupuje na vyšší úroveň, jedná se tedy o metodu: 

a) Shora-dolů 

b) Zdola –nahoru 

c) Netto metodu 

Nejčastěji ve veřejné správě používaným přístupem je metoda: 

a) Inkrementální 

b) Zero Based Budgeting 

c) Programové financování 

Pro inkrementální přístup k sestavování rozpočtu je charakteristické: 

a) základním východiskem jsou výsledky rozpočtu roku předcházejícího 

b) obhajoba každého výdaje, který přesahuje určitou stanovenou hranici 

c) sestavování výdajů podle výstupů a přínosů k plnění cílů 

Brutto rozpočet znamená: 

a) striktní oddělení výdajové a příjmové stránky rozpočtu, příjmy organizace 

b) rozpočet jeden celek, propojení příjmů a výdajů, na nadřízený rozpočet jsou 

propojeny ztrátou nebo přebytkem 

c) obhajoba každého výdaj, který přesahuje určitou stanovenou hranici 



30 | S t r á n k a  
 

Pro inkrementální přístup k sestavování rozpočtu se také používá název: 

a) Indexování 

b) Kontrahování 

c) Metoda lineární extrapolace 

 

Nevýhodou metody Zero Based Budgeting je především: 

a) Časová náročnost 

b) Obecný proces transformace cílů do programů 

c) Rigidita 

 

Hlavní výhodou inkrementálního přístupu je: 

a) rychlost procesu 

b) odstranění duplicit a chyb 

c) Efektivnost z hlediska daňových poplatníků 

 

Programové rozpočtování: 

a) sestavuje výdaje podle výstupů a přínosů k plnění cílů, které jsou dosahovány 

prostřednictvím jednotlivých výdajových programů 

b) stanovuje věcné limity pro výdaje 

c) rozpočet jeden celek, propojení příjmů a výdajů, na nadřízený rozpočet jsou 

propojeny ztrátou nebo přebytkem 

 

Hlavním přínosem programového financování je: 

a) umožní jít managerům do hloubky každého procesu 

b) vytváří konkurenční prostředí mezi jednotlivými programy 

c) Fiskální transparentnost 
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2.2 Rozpočtová skladba 

K čemu slouží rozpočtová skladba? 

Jaký právní předpis definuje rozpočtovou skladbu? 

Co umožňuje používání rozpočtové skladby? 

Přiřaďte jednotlivým hlediskům třídění příjmů a výdajů jejich definice: 

• Hledisko odpovědnostní  

• Hledisko druhové  

• Hledisko odvětvové  

• Hledisko konsolidační  

 

Definice: 

• provádí se podle stupňů nebo zaměření organizace, smyslem je očistit peněžní 

operace o interní přesuny uvnitř nebo mezi jednotkami, za které se operace sledují, 

• rozlišujeme výdaje na nákupy, pořízení věcí, služeb, prací, výkonů a druh těchto věcí 

služeb a výkonů, u výdajů, u kterých nemáme přímou protihodnotu, u příjmu je 

třídění analogické, při tomto třídění jsou jednotkami třídění rozpočtová třída, 

rozpočtové seskupení položek, podseskupení rozpočtových položek, rozpočtové 

položky, nejvyšší jednotkou jsou třídy a nejnižší položky 

• druh činnosti, ze které plynou příjmy nebo na kterou se výdaje vynakládají, 

jednotkami třídění jsou rozpočtové skupiny, rozpočtové oddíly, rozpočtové 

pododdíly, rozpočtové paragrafy, nejvyšší jednotkou jsou skupiny a nejnižší paragrafy 

• příjmy a výdaje třídíme podle správců kapitol 

 

Určete, zda je tvrzení pravdivé:  
Rozpočtová skladba je určena zákonem. 

Hlavním důvodem používání rozpočtové skladby je možnost srovnávat plnění rozpočtu a 

hospodaření. 

Hledisko druhové znamená třídění příjmů podle správců kapitol. 

U hlediska druhového jsou nejnižší jednotkou třídy. 

U hlediska odvětvového jsou nejvyšší jednotkou skupiny. 
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Smyslem hlediska konsolidačního je očistit peněžní operace o interní přesuny uvnitř nebo 

mezi jednotkami, za které se operace sledují. 

 

Testové otázky:  

Smyslem používání rozpočtové skladby je: 

a) efektivní alokace 

b) srovnatelnost 

c) provozní efektivnost 

 

Rozpočtovou skladbu určuje: 

a) Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny 

b) Ministerstvo financí  

c) Vláda 

 

Nejnižší jednotka položka se vyskytuje u třídění: 

a) Druhového 

b) Odpovědnostního 

c) Odvětvového 

 

Nejvyšší jednotka třída se vyskytuje u třídění: 

a) Druhového 

b) Odpovědnostního 

c) Odvětvového 

 

U hlediska odvětvového je nejvyšší jednotka třídění: 

a) Rozpočtová skupina 

b) Rozpočtový oddíl 

c) Rozpočtový paragraf 
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U hlediska odvětvového je nejnižší jednotka třídění: 

a) Paragraf 

b) Skupina 

c) Položka 

 

Hledisko odpovědnostní člení: 

a) příjmy a výdaje podle správců kapitol 

b) výdaje a příjmy podle druhu činnosti, ze které plynou příjmy nebo na kterou se výdaje 

vynakládají 

c) výdaje na nákupy, pořízení věcí, služeb, prací, výkonů a druh těchto věcí služeb a 

výkonů 

2.3 Analýza rozpočtu a hospodaření obce 

Co znamená zkratka SIM? 

Definujte informativní ukazatelé SIM. 

Definujte monitorující ukazatele SIM. 

 

Přiřaďte vzorcům správný název ukazatele: 

(úroky + uhrazené splátky dluhových prostředků)/ celkové příjmy po konsolidaci 

cizí zdroje / celková aktiva 

( krátkodobá aktiva)/ krátkodobé závazky 

(úvěry a komunální dluhopisy + ostatní dluhy)/ cizí zdroje 

 

Název ukazatele: 

• Celková likvidita 

• Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 

• Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 

• Dluhová služba 

 

Definujte pojmy horizontální a vertikální analýza. 
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Vysvětlete obsah následujících poměrových ukazatelů, které používá Moody´s: 

• Čistý a nepřímý dluh/ provozní příjmy 

• Dluhová služba/ celkové příjmy 

• Hrubý provozní výsledek / provozní příjmy 

• Saldo rozpočtu/ celkové příjmy 

• Běžné transfery/ provozní příjmy 

• Kapacita samofinancování 

• Kapitálové výdaje / celkové výdaje 

Jaké další faktory, kromě finančních bere v úvahu metodologie ratingu  při hodnocení 

municipalit? 

Co vyjadřuje ukazatel  provozní přebytek? 

K čemu se provozní přebytek používá? 

Jaké položky řadíme do běžných příjmů a výdajů? 

Jaká jsou omezení finanční analýzy? 

Jaké další faktory by se měly brát v potaz při hodnocení finančního zdraví municipalit?  

Napište výhody a nevýhody následujících přístupů k hodnocení finančního zdraví 

municipalit: 

Rating např. Moody´s SIM (MF) Převzetí poměrových 

ukazatelů z klasické finanční 

analýzy 

Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody 

      

      

      

      

      

      

      

      

 



35 | S t r á n k a  
 

Případová studie č. 1: Analýza a hodnocení finančního zdraví obce 

V následující případové studii se zaměříme na srovnávání a hodnocení finančního 

zdraví a úrovně hospodaření konkrétních municipalit v ČR. 

Zkratky a pojmy: 

Zkratka  Název Definice 

BP Běžné příjmy Součet třídy 1, 2 a seskupení položek 41 

KP Kapitálové příjmy Součet třídy 3 a seskupení položek 42 

CP Příjmy celkem Součet BP a KP 

BV Běžné výdaje Třída 5 

KV Kapitálové výdaje Třída 6 

CV Celkové výdaje Součet BV a KV 

PP Provozní přebytek Rozdíl BP a BV 

PPSJ Rozdíl PP a splátek jistin Rozdíl PP a splátek jistin 

IPU Index provozních úspor Poměr PP a BP 

DS Index dluhové služby Poměr dluhové služby a dluhové základny 

 

Výběr finančních ukazatelů: 

 Výsledek hospodaření – je hodnocen rozdíl celkových příjmů a výdajů s promítnutím 

financujících položek (přijaté úvěry a jejich následná úhrada). 

 Provozní přebytek – saldo provozního rozpočtu, jeho hodnota by měla být vždy 

kladná. 

 Rozdíl provozního přebytku a splátek jistin – také tato hodnota by měla nabývat 

kladných hodnot. Čím vyšší je tato hodnota, tím více finančních prostředků zbývá, po 

uhrazení závazků, na investiční výdaje. 

 Index provozních úspor – určuje, jaké procento finančních prostředků zůstává na 

investiční záměry města z provozního rozpočtu. Optimální hodnota ukazatele se 

pohybuje okolo 20% a neměla by klesnout pod 10%, která je považována za minimální 

hodnotu tohoto ukazatele. 
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 Index dluhové služby – hodnota finančního indikátoru by měla nabývat hodnot nižších 

jak 30%. 

Porovnávaná města 

 

 

Základní údaje o hospodaření: 

Tabulka č. 1: Třídyrozpočtovéskladby 

 

 

 

 

Kraj Okres Název města poč. obyv. výměra
Jihomoravský kraj Znojmo Znojmo 34 073 6 586,59
Jihomoravský kraj Břeclav Břeclav 25 015 7 717,34
Jihomoravský kraj Hodonín Hodonín 25 259 6 330,53
Středočeský kraj Příbram Příbram 33 793 3 345,29
Jihočeský kraj Tábor Tábor 35 096 6 221,32
Kraj Vysočina Třebíč Třebíč 37 575 5 759,83
Olomoucký kraj Prostějov Prostějov 44 387 3 904,00

Třída Název R 2009 R 2010 R 2011

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 376 083,75 421 156,08 391 213,17
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 239 796,06 147 046,92 136 782,62
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 51 512,26 56 965,88 7 954,85
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 309 721,28 408 424,31 346 201,50

Příjmy celkem 977 113,35 1 033 593,19 882 152,14
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 799 181,37 853 478,62 746 036,56
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 219 830,36 270 604,22 157 613,64

Výdaje celkem 1 019 011,73 1 124 082,84 903 650,20

Znojmo

Třída Název R 2009 R 2010 R 2011 R 2009 R 2010 R 2011 R 2009 R 2010 R 2011

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 253 056,62 321 361,12 257 290,85 256 019,56 268 173,91 266 412,72 356 522,30 359 741,89 352 819,23
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 84 241,04 57 587,07 66 811,67 57 433,71 51 911,66 44 022,05 73 290,09 68 010,34 65 203,98
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 312 898,24 34 048,71 22 968,68 28 453,18 24 792,94 9 632,55 30 527,64 94 203,00 16 570,85
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 216 740,51 242 124,49 195 081,45 417 184,91 378 868,56 310 300,08 222 126,57 253 336,90 228 892,89

Příjmy celkem 866 936,41 655 121,39 542 152,65 759 091,36 723 747,07 630 367,40 682 466,60 775 292,13 663 486,95
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 492 574,30 602 223,22 470 230,55 543 791,24 576 528,58 527 885,42 547 096,07 577 052,57 565 612,05
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 209 461,49 180 617,18 33 693,06 183 866,79 138 630,15 42 458,21 148 039,67 80 568,66 161 628,39

Výdaje celkem 702 035,79 782 840,40 503 923,61 727 658,03 715 158,73 570 343,63 695 135,74 657 621,23 727 240,44

Břeclav Hodonín Příbram
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Zdroj:(AQE Advisors, 2012) 

Plnění sdílených daní: 

Tabulka č. 2: Plnění sdílených daní 

 

 

 

 

Třída Název R 2009 R 2010 R 2011 R 2009 R 2010 R 2011 R 2009 R 2010 R 2011

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 419 624,66 444 274,28 424 666,26 391 762,16 388 322,88 381 676,34 483 066,08 537 026,74 498 922,87
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 196 303,25 228 464,53 238 201,09 41 415,89 41 679,31 38 903,05 143 130,79 122 939,65 111 536,02
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 138 945,24 138 041,02 109 140,80 10 991,52 16 348,70 17 484,45 170 629,51 86 551,94 46 343,85
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 308 748,87 501 032,43 342 116,21 313 210,22 330 076,68 291 843,83 442 875,43 439 803,85 409 866,35

Příjmy celkem 1 063 622,02 1 311 812,26 1 114 124,36 757 379,79 776 427,57 729 907,67 1 239 701,81 1 186 322,18 1 066 669,09
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 833 216,93 813 264,99 808 052,02 668 900,14 649 487,35 654 940,52 904 244,06 900 401,23 847 452,43
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 444 750,15 217 505,97 212 068,97 125 299,70 220 299,30 201 434,40 388 538,80 233 522,87 240 637,43

Výdaje celkem 1 277 967,08 1 030 770,96 1 020 120,99 794 199,84 869 786,65 856 374,92 1 292 782,86 1 133 924,10 1 088 089,86

ProstějovTábor Třebíč

Název R 2009 R 2010 R 2011

DPFO ZČ (1111) 65 375,41 65 497,90 68 289,24
DPFO OSVČ (1112) 6 685,40 12 609,43 8 767,16
DPFO KV (1113) 5 439,80 5 448,36 5 859,06
DPPO (1121) 66 613,14 66 420,15 61 377,45
DPH (1211) 130 432,59 139 647,11 138 439,92
Celkem sdílené daně 274 546,34 289 622,95 282 732,83

Znojmo

Název R 2009 R 2010 R 2011 R 2009 R 2010 R 2011 R 2009 R 2010 R 2011

DPFO ZČ (1111) 44 610,12 42 620,74 44 007,40 46 225,10 44 892,93 45 462,01 63 849,60 64 665,56 67 536,51
DPFO OSVČ (1112) 9 209,20 12 300,02 8 960,14 7 997,98 4 195,91 5 044,26 8 598,65 9 741,15 6 916,18
DPFO KV (1113) 3 628,01 3 634,33 3 925,75 3 840,60 3 834,59 4 114,62 5 352,99 5 327,69 5 748,39
DPPO (1121) 41 222,07 42 978,61 43 380,78 47 942,63 46 744,90 43 075,91 66 779,22 64 965,69 60 145,11
DPH (1211) 90 955,59 95 667,62 88 974,22 91 889,98 100 787,75 102 191,65 130 278,35 140 038,77 140 248,48
Celkem sdílené daně 189 624,99 197 201,32 189 248,29 197 896,29 200 456,08 199 888,45 274 858,81 284 738,86 280 594,67

Břeclav Hodonín Příbram
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Zdroj:(AQE Advisors, 2012) 

Analýza výdajů: 

Tabulka č. 3: Běžné výdaje po skupinách 

 

 

 

 

 

Zdroj:(AQE Advisors, 2012) 

Tabulka č. 4: Běžné výdaje po oddílech 

Název R 2009 R 2010 R 2011 R 2009 R 2010 R 2011 R 2009 R 2010 R 2011

DPFO ZČ (1111) 66 937,44 68 308,31 70 513,26 69 313,46 72 355,38 74 414,69 87 680,71 90 695,35 92 232,75
DPFO OSVČ (1112) 13 579,18 16 559,98 5 227,13 15 307,59 15 791,85 10 126,60 10 407,42 18 739,53 7 103,68
DPFO KV (1113) 5 591,09 5 597,08 6 042,98 6 124,55 6 145,92 6 570,96 7 473,89 7 497,65 10 582,80
DPPO (1121) 69 773,38 68 215,70 63 225,92 75 066,20 74 555,92 68 782,55 93 289,76 91 361,98 84 669,56
DPH (1211) 136 255,00 146 297,35 150 062,98 153 662,08 155 704,56 154 734,29 181 191,19 197 054,41 198 063,49
Celkem sdílené daně 292 136,09 304 978,42 295 072,27 319 473,88 324 553,63 314 629,09 380 042,97 405 348,92 392 652,28

Třebíč ProstějovTábor

Název skupiny R 2009 R 2010 R 2011

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 5 989,11 5 570,51 6 244,85
PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 63 910,77 86 444,42 77 096,58
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 308 115,36 292 386,32 228 514,87
SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 224 324,01 226 040,00 211 410,79
BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 20 006,77 21 806,92 21 950,98
VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 176 835,35 221 230,45 200 818,49
Běžné výdaje celkem 799 181,37 853 478,62 746 036,56

Znojmo

Název skupiny R 2009 R 2010 R 2011 R 2009 R 2010 R 2011 R 2009 R 2010 R 2011

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 879,92 736,99 618,51 784,91 697,21 744,20 1 404,64 1 466,60 1 380,08
PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 39 230,04 69 026,87 37 306,88 40 252,03 48 000,06 25 934,97 40 989,88 40 773,64 44 232,61
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 168 789,02 189 457,94 154 878,41 194 555,91 195 124,23 195 367,50 235 041,56 243 447,90 241 236,47
SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 134 422,26 144 718,97 141 729,62 174 486,24 180 236,13 171 855,67 104 969,15 115 489,10 109 486,34
BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 13 374,76 12 388,09 13 701,18 16 977,73 16 680,14 16 559,24 26 170,82 28 560,80 29 156,31
VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 135 878,30 185 894,36 121 995,95 116 734,42 135 790,81 117 423,84 138 520,02 147 314,53 140 120,24
Běžné výdaje celkem 492 574,30 602 223,22 470 230,55 543 791,24 576 528,58 527 885,42 547 096,07 577 052,57 565 612,05

Břeclav Hodonín Příbram

Název skupiny R 2009 R 2010 R 2011 R 2009 R 2010 R 2011 R 2009 R 2010 R 2011

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 5 229,06 5 369,28 4 969,98 3 551,88 3 663,70 3 811,80 2 007,40 2 610,68 1 956,63
PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 75 491,22 72 460,42 69 993,33 72 345,37 66 391,75 71 940,59 46 331,26 45 403,44 37 814,64
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 332 712,94 300 373,28 312 119,50 213 258,64 202 310,56 212 200,89 298 812,97 274 214,26 271 294,01
SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 199 610,08 207 666,11 207 198,67 216 675,09 211 005,08 203 109,57 283 248,25 288 010,07 281 625,37
BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 16 239,60 15 840,28 15 558,34 21 498,20 21 550,94 20 403,39 32 881,86 33 102,07 32 888,81
VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 203 934,03 211 555,62 198 212,20 141 570,96 144 565,32 143 474,28 240 962,32 257 060,71 221 872,97
Běžné výdaje celkem 833 216,93 813 264,99 808 052,02 668 900,14 649 487,35 654 940,52 904 244,06 900 401,23 847 452,43

Tábor Třebíč Prostějov



39 | S t r á n k a  
 

 

 

 

 

Název oddílu R 2009 R 2010 R 2011

Vzdělávání 42 015,51 41 788,03 39 771,97
Kultura, církve a sdělovací prostředky 56 756,23 56 901,68 32 259,11
Tělovýchova a zájmová činnost 46 729,23 37 075,72 20 496,31
Zdravotnictví 4 251,32 2 546,60 2 362,95
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 98 979,90 95 330,58 71 463,88
Ochrana životního prostředí 59 383,17 58 743,71 62 160,65
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
Celkem služby pro obyvatelstvo 308 115,36 292 386,32 228 514,87
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 136 965,22 146 588,98 150 058,62
Jiné veřejné služby a činnosti
Finanční operace 38 904,11 73 494,77 49 051,01
Ostatní činnosti 966,02 1 146,70 1 708,86
Celkem všeobecná veřejná správa 176 835,35 221 230,45 200 818,49

Znojmo

Název oddílu R 2009 R 2010 R 2011 R 2009 R 2010 R 2011 R 2009 R 2010 R 2011

Vzdělávání 41 140,53 41 374,31 44 503,28 30 286,81 30 858,27 45 463,16 67 173,01 60 405,80 70 013,83
Kultura, církve a sdělovací prostředky 25 684,07 35 199,20 24 225,07 33 964,49 35 719,44 36 037,64 48 204,56 45 773,91 43 946,45
Tělovýchova a zájmová činnost 31 134,15 40 659,26 25 981,56 31 466,78 34 312,22 35 078,42 31 348,90 32 364,81 35 533,23
Zdravotnictví 321,76 321,73 371,73 14 015,20 2 457,10 2 181,60 6 766,97 8 042,83 7 858,80
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 34 743,28 31 860,26 23 333,18 30 981,14 35 332,69 25 197,26 62 905,58 76 124,12 62 956,06
Ochrana životního prostředí 35 765,23 40 043,18 36 463,59 53 841,49 56 131,66 51 337,24 18 642,54 20 736,43 20 928,10
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 312,85 72,18
Celkem služby pro obyvatelstvo 168 789,02 189 457,94 154 878,41 194 555,91 195 124,23 195 367,50 235 041,56 243 447,90 241 236,47
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 101 974,51 99 120,68 98 814,00 93 805,94 101 712,01 99 276,88 109 767,11 127 991,39 118 271,41
Jiné veřejné služby a činnosti 3 877,15 579,64 116,74 0,00 100,00 26,71 29,13 32,28
Finanční operace 27 522,14 80 427,38 19 361,39 18 547,23 28 314,92 16 954,32 17 572,70 10 451,53 9 204,01
Ostatní činnosti 2 504,50 5 766,66 3 703,82 4 381,25 5 663,88 1 192,64 11 153,50 8 842,48 12 612,54
Celkem všeobecná veřejná správa 135 878,30 185 894,36 121 995,95 116 734,42 135 790,81 117 423,84 138 520,02 147 314,53 140 120,24

Břeclav Hodonín Příbram
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Zdroj:(AQE Advisors, 2012) 

 

Úkol: Doplňte následující tabulky 

Tabulka č. 5: Ekonomické ukazatele za rok 2009 

Název  Město 

 Břeclav Hodonín Příbram Znojmo Tábor Třebíč Prostějov

Běžné 
příjmy 

       

Kapitálové 
příjmy 

       

Příjmy 
celkem 

       

Běžné 
výdaje 

       

Kapitálové 
výdaje 

       

Výdaje 
celkem 

       

Saldo bez 
financování 

       

Výsledek 
hospodaření 

       

Provozní 
přebytek 

       

Název oddílu R 2009 R 2010 R 2011 R 2009 R 2010 R 2011 R 2009 R 2010 R 2011

Vzdělávání 51 800,76 46 742,62 53 709,15 58 017,96 60 516,49 59 724,69 57 383,79 53 593,64 58 344,31
Kultura, církve a sdělovací prostředky 30 908,97 29 240,57 29 998,72 40 340,31 36 396,61 37 905,62 32 084,64 26 258,96 25 835,81
Tělovýchova a zájmová činnost 55 377,65 43 686,91 40 609,27 30 812,86 28 344,37 32 787,33 31 925,06 36 855,34 33 545,49
Zdravotnictví 306,00 214,28 330,00 948,71 931,07 1 317,50 1 679,32 1 790,23 1 941,49
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 136 862,10 130 902,07 135 068,34 37 327,62 34 084,30 33 927,60 80 791,25 68 317,23 64 606,59
Ochrana životního prostředí 57 457,46 49 586,83 52 404,02 45 811,18 42 037,72 46 538,15 94 948,91 87 398,86 87 020,32
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
Celkem služby pro obyvatelstvo 332 712,94 300 373,28 312 119,50 213 258,64 202 310,56 212 200,89 298 812,97 274 214,26 271 294,01
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 134 425,65 138 101,02 131 740,11 132 535,68 134 174,29 132 250,83 188 112,97 191 123,77 187 049,44
Jiné veřejné služby a činnosti 50,00
Finanční operace 66 479,60 72 104,45 62 792,09 8 599,92 6 212,99 8 618,62 38 248,71 58 681,77 25 678,58
Ostatní činnosti 3 028,78 1 350,15 3 680,00 435,36 4 178,04 2 554,83 14 600,64 7 255,17 9 144,95
Celkem všeobecná veřejná správa 203 934,03 211 555,62 198 212,20 141 570,96 144 565,32 143 474,28 240 962,32 257 060,71 221 872,97

Třebíč ProstějovTábor
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Index 
provozních 
úspor 

       

Dluhová 
základna 

       

Dluhová 
služba 

23733,51 110716,97 39999,64 41697,24 69098,41 7366,20 1095,40 

Index 
dluhové 
služby 

       

 

Tabulka č. 6: Ekonomické ukazatele za rok 2010 

Název  Město 

 Břeclav Hodonín Příbram Znojmo Tábor Třebíč Prostějov 

Běžné 
příjmy 

       

Kapitálové 
příjmy 

       

Příjmy 
celkem 

       

Běžné 
výdaje 

       

Kapitálové 
výdaje 

       

Výdaje 
celkem 

       

Saldo bez 
financování 

       

Výsledek 
hospodaření 

       

Provozní 
přebytek 

       

Index 
provozních 
úspor 

       

Dluhová 
základna 

       

Dluhová 
služba 

22604,3
6 

57784,7
8 

14707,2
8 

116724,3
6 

191811,6
4 

6741,6
9 

1080,05 

Index 
dluhové 
služby 
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Tabulka č.7: Ekonomické ukazatele za rok 2011 

Název  Město 

 Břeclav Hodonín Příbram Znojmo Tábor Třebíč Prostějov

Běžné 
příjmy 

       

Kapitálové 
příjmy 

       

Příjmy 
celkem 

       

Běžné 
výdaje 

       

Kapitálové 
výdaje 

       

Výdaje 
celkem 

       

Saldo bez 
financování 

       

Výsledek 
hospodaření 

       

Provozní 
přebytek 

       

Index 
provozních 
úspor 

       

Dluhová 
základna 

       

Dluhová 
služba 

21061,39 51081,82 8434,12 407898,79 71633,16 17313,98 1064,87 

Index 
dluhové 
služby 

       

 

Zhodnoťte hospodaření jednotlivých měst a navrhněte opatření k jeho zlepšení.  
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Případová studie č. 2: Vytváření finančních modelů 
Vytvoření finančního modelu pro predikci budoucích příjmů a výdajů městského rozpočtu lze 

ztotožnit s modelem rozpočtového výhledu, který zastává totožnou úlohu. Rozpočtový výhled 

(dále v textu pod názvem Finanční model) plní funkci střednědobého plánu, který na základě 

vyhodnocení všech dostupných informací zobrazuje vývoj příjmů a výdajů, včetně volných 

finančních prostředků, dluhové služby a smluvně podložených investičních akcí. Finanční 

model je prezentován tabulkou, která nabízí výstižnou a přehlednou sestavu nejpodstatnějších 

závazných ukazatelů, které by měly sloužit k rychlé a nenáročné orientaci všech 

zainteresovaných stran v očekávaném hospodaření města v aktuálním roce a v letech 

následujících.(AQE Advisors, 2012) 

Jako konkrétní podklad pro sestavení finančního modelu slouží: 

■ platný rozpočet města na aktuální rok, 

■ predikce sdílených daní, 

■ koeficienty odpovídající potřebám, povinnostem a ekonomickému hospodaření města 

dle předpokládaného vývoje ekonomiky státu, 

■ předpokládané nahodilé příjmy a výdaje, 

■ rozpracované investice, splátkové kalendáře úvěrů 
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Tabulka č.1: Finanční model budoucích příjmů a výdajů pro roky 

 

Zdroj: (AQE Advisors, 2012) 

  

ř. Údaje (tis. Kč) RU 2012 2013 2014 2015 2016 2017
* 1 Daňové příjmy 416 475 439 288 416 338 428 119 443 887 459 829

2 DPFO ze závislé činnosti 70 000 75 500 79 894 84 208 88 966 93 414
3 DPFO OSVČ 11 500 12 380 12 599 13 398 14 068 14 771
4 DP právnických osob 64 000 69 060 69 095 67 291 69 983 72 782
5 DP právnických osob za obce 40 000 40 000 0 0 0 0
6 Daň z nemovitostí a z majetku 34 000 34 000 34 170 34 341 34 513 34 685
7 Daň z přidané hodnoty 148 165 142 888 152 975 160 961 168 204 175 773
8 Ostatní daně 5 720 5 440 8 000 8 080 8 160 8 242
9 Správní poplatky 17 000 14 000 13 860 13 721 13 584 13 448

10 Místní poplatky 18 390 17 720 18 434 18 597 18 726 18 869
11 Poplatek za VHP 5 500 26 000 26 200 26 400 26 550 26 700
12 Ostatní daňové příjmy 2 200 2 300 1 111 1 122 1 133 1 145

*13 Nedaňové příjmy celkem 380 460 164 621 116 000 116 136 116 723 117 378
14 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků, zboží 753 0 545 550 555 560
15 Příjmy z pronájmu 132 287 97 331 97 370 97 500 98 080 98 730
16 Příjmy z úroků 6 060 6 560 6 561 6 562 6 564 6 564
17 Při jaté sankční platby 8 673 8 600 7 824 7 824 7 824 7 824
18 Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.p 230 687 50 130 2 500 2 500 2 500 2 500
19 Při jaté splátky půjček 2 000 2 000 1 200 1 200 1 200 1 200

*20 Daňové a nedaňové příjmy 796 934 603 909 532 338 544 255 560 610 577 207
21 Provozní dotace (bez pol. 4112 = ř.22) 6 293 0 0 0 0 0
22 Nein.při j.dotace ze SR v rámci dot.vztahu 51 453 46 100 46 100 46 100 46 100 46 100

*23 BĚŽNÉ PŘÍJMY 854 680 650 009 578 438 590 355 606 710 623 307
24 Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.p 10 424 195 000 0 0 0 0
25 Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů 0 0 0 0 0 0
26 Při jaté dotace (bez pol. 4212 = ř.27) 0 0 0 0 0 0
27 Inv.při j.dot.ze st.roz.v rámci souhrn.dot.v 0 0 0 0 0 0

*28 PŘÍJMY CELKEM 865 104 845 009 578 438 590 355 606 710 623 307
29 Platy zaměstnanců vč.odvodů 131 250 129 402 130 125 132 663 135 252 139 184
30 Nákup DHM 2 081 2 013 2 043 2 074 2 105 2 137
31 Nákup materiálu - ostatní 6 155 6 232 6 411 6 479 6 602 6 601
32 Úroky a splátky leasingu 10 341 8 522 7 360 6 461 5 558 4 602
33 Ostatní finanční výdaje 0 0 0 0 0 0
34 Nákup energií 5 143 5 241 6 033 6 145 6 275 6 403
35 Nákup služeb 110 206 114 735 114 146 115 303 116 478 117 665
36 Opravy a udržování 16 157 16 894 17 603 17 813 18 026 18 239
37 Ostatní nákupy 1 720 1 570 1 590 1 620 1 651 1 682
38 Dopravní obslužnost 17 800 18 664 19 037 19 418 19 806 20 203
39 Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary 1 750 1 665 1 258 1 264 1 271 1 279
40 Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.or 24 253 26 283 26 764 27 028 27 294 27 563
41 Neinv. transfery rozpočtům 223 217 257 162 195 397 196 768 197 224 197 970
42 Neinv.transfery  obyvatelstvu 1 510 1 840 1 835 1 850 1 865 1 880
43 Ostatní neinvestiční transfery 405 347 0 0 0 0

*44 BĚŽNÉ VÝDAJE 551 986 590 570 529 602 534 886 539 407 545 408
45 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 261 128 242 680 0 0 0 0

*46 VÝDAJE CELKEM 813 114 833 250 529 602 534 886 539 407 545 408
*47 SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování) 51 990 11 759 48 836 55 469 67 303 77 899

48 Uhrazené splátky jistin a dluhopisů 51 990 46 759 34 501 35 109 34 983 35 384
49 Při jaté půjčky 0 0 0 0 0 0
50 Změna stavu na bankovních účtech 0 35 000 0 0 0 0

*51 FINANCOVÁNÍ -51 990 -11 759 -34 501 -35 109 -34 983 -35 384
52 Řízení l ikvidity 0 0 0 0 0 0

*53 PŘÍJMY všechny 865 104 880 009 578 438 590 355 606 710 623 307
*54 VÝDAJE všechny 865 104 880 009 564 103 569 995 574 390 580 792
*55 SALDO úplné 0 0 14 335 20 360 32 320 42 515
*56 Provozní přebytek 302 694 59 439 48 836 55 469 67 303 77 899
*57 Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny 250 704 12 680 14 335 20 360 32 320 42 515
*58 Dluhová základna 848 387 650 009 578 438 590 355 606 710 623 307
*59 Dluhová služba 62 331 55 281 41 861 41 570 40 541 39 986
*60 Dluhová služba / dluhová základna 7,35 8,50 7,24 7,04 6,68 6,42



45 | S t r á n k a  
 

Případová studie č. 3: Doporučení pro zlepšení hospodaření 

Úkol: Následující předkládaná doporučení pro zlepšení hospodaření porovnejte 

s Vašimi navrhovanými opatřeními z případové studie č. 1. 

Smyslem dosahování úspor je, aby tyto úspory bylyracionální: 

1. Prvním analyzovaným projevem racionálních úspor je vyšší hospodárnost. Jí 

rozumíme takovou redukci nákladů, kdy tento proces je v souladu s obsahem principu 

hospodárnosti. To znamená, že snížení nákladů na jejich „úspornou hranici“ nesmí 

nijak ohrozit plnění původně stanoveného cíle. Zároveň tato úspora v původně 

plánovaných nákladech nesmí nákladově negativně ovlivnit žádné jiné plánované 

aktivity. Provedená úspora tudíž nesmí při plnění jiných aktivit (cílů) vyvolat 

dodatečné výdaje, které by převýšily původně plánované výdaje.   

2. Druhým projevem racionálně provedených úspor je dosažení vyšší efektivnosti. Jí 

rozumíme takové zvýšení plánované produktivity nákladů či takové snížení 

jednotkových nákladů, kdy tímto racionalizačním efektem nedochází k ohrožení 

plnohodnotného plnění cíle.  

3. Třetím projevem racionálně provedených úspor je zvýšení účelnosti (účinnosti) 

procedur souvisejících s realizací stanoveného cíle, kdy její podstatou je nalezení 

racionálnějšího způsobu pro dosažení stanoveného cíle (Ochrana, Půček 2012).  

 

Tab. 2 Racionální a neracionální úspory (účinné a neúčinné úspory) 

Projev úspory 
(Kritérium) 

Typ realizované úspory 

Racionální úspora (účinná 
úspora) 

Neracionální úspora (neúčinná 
úspora) 

Vyšší 
hospodárnost  

Snížení původně plánovaných 
nákladů, kdy úspora je v souladu 
s obsahem principu 
„hospodárnosti“ 

Formální úspora nákladů porušující 
princip „hospodárnosti“. Vznik 
vyšších vyvolaných nákladů.  

Vyšší efektivnost  Zvýšení efektivnosti neohrožuje 
plnohodnotné splnění cíle  

Vyšší efektivnost v konečném 
důsledku narušuje původně 
plánovaný cíl nebo vede 
k indukování dodatečných nákladů  

Dosažení 
stanoveného účelu 
s vyšší 
racionalitou 

Původně plánovaný postup je 
racionalizován 

„Pseudo racionalizace“, která 
v konečném důsledku vede k vyšším 
společenským nákladům. 

Pramen: Ochrana, Půček 2012 
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Navrhovaná opatření ke zlepšení hospodaření: 

• elektronické aukce - Město již institutu e-aukcí využívá (např. nákup elektrické 

energie). Z provedených analýz potřeb města a příspěvkových organizací bude 

vytvořen soupis služeb a nákupu materiálu, který bude vhodný pro elektronické aukce 

(např. výběr společného telefonního operátora, nákup kancelářských potřeb, 

poskytovatel výpočetní techniky a jejích oprav atd.).Revize dlouhodobých smluv – 

vytipování smluv s platností více jak 3 roky a u těch smluv, kde nehrozí sankce za 

vypovězení vyhlásit elektronickou aukci. 

• Výdaje na příspěvkové organizace - Kromě již výše zmíněných elektronických aukcí 

může další úspory přinést i porovnání hospodaření příspěvkových organizací. Vhodně 

zvolenými ukazateli lze identifikovat mezi jednotlivými příspěvkovými organizacemi 

horší hodnoty těchto ukazatelů. Snahou zřizovatele i příspěvkové organizace musí být 

zlepšení hodnot vytipovaných ukazatelů. Tohoto stavu lze dosáhnou organizačními 

nebo technickými opatřeními. 

• Likvidace komunálního odpadu - Na problematiku komunálního odpadu nutno 

pohlížet komplexně, tzn. posílit příjmovou stránku a snažit se ponížit výdaje. Zvýšení 

příjmů je v kompetenci zastupitelstva pomocí zvýšení místního poplatku za svoz a 

likvidaci komunálního odpadu. 

• Pronájmy - Město Znojmo plánuje prodat 65% bytových jednotek do roku 2017. To 

bude mít za důsledek rapidní snížení příjmů z pronájmu. Správou bytového fondu 

města je pověřena příspěvková organizace Správa nemovitostí města Znojma. Její 

náplní je z 80% správa bytového fondu, zbývajících 20% pak tvoří správa sportovních 

zařízení v majetku města a veřejné osvětlení. Proto by měla být výše příspěvku na 

provoz u příspěvkové organizace v budoucnosti krácena. Pro část provozního 

příspěvku, týkající se bytového fondu by měla příspěvková organizace získat 

maximálně stejnou výši, jako bude očekávaný příjem z pronájmu bytů. 

• Dotace - Výdaje na neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům jsou 

v rozpočtu města evidovány na seskupení položek 52. Vývoj těchto výdajů by měl být 

úzce provázán s vývojem provozních příjmů, aby nedocházelo ke zhoršování 

základních ekonomických ukazatelů – provozního přebytku a indexu provozních 

úspor. Tzn., pokud bude předpoklad růstu provozních příjmů, může růst i výše 

neinvestičních transferů. Jejich nárůst by měl být ale pomalejší, maximálně shodný 

s růstem provozních příjmů. Pokud ale dojde k poklesu provozních příjmů, musí 
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samozřejmě klesat hodnota výdajů na seskupení položek 52, a tento pokles by měl být 

vyšší, maximálně shodný s poklesem provozních příjmů. 

• Investiční výdaje - Investiční výdaje musí v prvé řadě odrážet prioritní potřeby města. 

Výše finančních prostředků určených na investice vychází z aktuálního rozpočtového 

výhledu, schváleného finančního modelu pro investice a případně z možností volných 

prostředků alokovaných ve fondu Budoucnosti. Důležitými faktory, které jsou 

rozhodující pro stanovení výše prostředků určených na investice, jsou index dluhové 

služby a rozdíl provozního přebytku a splátek jistin. 

 

Zásady zdravého finančního řízení: 

1) Zajistit odpovědné financování – nežít na úkor budoucnosti, dodržovat místně stanovená 

pravidla pro zadlužování, provést optimalizaci a dluhu z hlediska úspor úroků. 

2) Jít příkladem v dosahování racionálních (smysluplných) úspor a odstraňování všech 

druhů plýtvání ve všech činnostech (procesech), ve všech řízených organizacích a 

společnostech. 

3) Vytvořit systém řízení podporující účelnost, efektivnost a hospodárnost (manažerské 

účetnictví, cílové rozpočtování, „štíhlý“ systém směrnic a postupů, finanční reporting 

atd.). 

4) Usilovat o minimalizaci rizik tak, aby současně snaha o minimalizaci rizik nebyla v 

rozporu s využíváním příležitostí, partnerství a synergie. 

5) Zajistit propojení rozpočtu (rozpočtového výhledu) a strategického plánu. Jinak je 

strategický plán jen „souborem nereálných přání“. 

6) Usilovat o rovnováhu mezi tím, co město občanům a zákazníkům veřejných služeb 

poskytuje a mezi tím, co od občanů a daňových poplatníků dostává. (Půček, 2013) 

 

Doporučené odkazy:  
www.rozpocetobce.cz 

www.rozpocetznojma.cz 

http://monitor.statnipokladna.cz/2012/statni-rozpocet/ 

http://rozpocet.nmnm.cz/cz/ 

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/rozpocet/rozpocet_na_rok_2012_dynamicky/ 
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3 FINANČNÍ KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

Cíl:  
Pochopit význam a systém finanční kontroly ve veřejné správě a úlohu a funkci interního 
auditu. 

Časová zátěž:  
Procvičování:  180 minut 

Základní pojmy:  
Kontrola, 3 E, systém finanční kontroly, veřejnoprávní kontrola, vnitřní kontrolní systém, 
kontrola podle mezinárodních smluv, interní audit, řídící kontrola, předběžná kontrola, 
průběžná kontrola, následná kontrola, příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní, 
finanční audit, audit výkonu, audit systémů, veřejnoprávní kontrola, NKÚ 

Otázky a úkoly:  
Definujte pojem kontrola?  

Co je cílem kontroly ve veřejné správě? 

Přiřaďte definice jednotlivým prvkům 3 E: 

• Hospodárnost 

• Efektivnost 

• Účelnost 

 

Definice: 

Soustřeďuje se na realizaci stanoveného cíle, kdy její podstatou je nalezení racionálnějšího 

způsobu pro dosažení stanoveného cíle (Ochrana, Půček 2012).  

Důraz na co nejnižší náklady, snížení nákladů na jejich „úspornou hranici“ nesmí nijak 

ohrozit plnění původně stanoveného cíle. Zároveň tato úspora v původně plánovaných 

nákladech nesmí nákladově negativně ovlivnit žádné jiné plánované aktivity.  

Důraz na náklady na jednotku produkce, rozumíme tím takové zvýšení plánované 

produktivity nákladů či takové snížení jednotkových nákladů, kdy tímto racionalizačním 

efektem nedochází k ohrožení plnohodnotného plnění cíle.  
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Z jakých částí se skládá systém finanční kontroly? 

Na základě jakého předpisu je vykonávána veřejnoprávní kontrola? 

Které složky kontroly tvoří vnitřní kontrolní systém organizací? 

Na které činnosti se soustřeďuje vnitřní kontrolní systém? 

Kdo je odpovědný za vnitřní kontrolní systém a jaké má povinnosti? 

 

Vytvořte správné dvojice: 

Předběžná kontrola   expost prověřování, již uskutečněných operací 

Následná kontrola   sledování správnosti realizace operací 

Průběžná kontrola   prevence rizik, odděluje pravomoci  

 

Na jakých principech je založena předběžná kontrola? 

Jakou funkci má v rámci systému předběžné kontroly příkazce operace? 

Jakou funkci má v rámci systému předběžné kontroly správce rozpočtu? 

Jakou funkci má v rámci systému předběžné kontroly hlavní účetní? 

V jakých případech probíhá předběžná kontrola? 

Co je smyslem průběžné kontroly? 

Na co se zaměřuje následná řídící kontrola? 

Definujte pojem riziko? 

Jakou funkci má interní audit? 

Jaké jsou jeho základní charakteristiky? 

Co kontroluje interní audit? 

V jakých oblastech poskytuje doporučení managementu? 
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Najděte jednotlivým druhům auditu jejich správnou funkci: 

Statutární hodnotí systémy zajištění příjmů a správy veřejných prostředků, 

např. vymáhání pohledávek 

Forenzní zkoumá vnitřní kontrolní systém a účelnost, efektivitu a 

hospodárnost operací, které prování organizace odhaluje korupci, 

zpronevěry a podvody 

Audit jakosti např. dodržování ISO 

 

Personální audit ověřuje, zda informace zachycené v účetním systému podávají 

věrný a poctivý obraz o skutečnosti 

Audit operací 

(procesní) 

specifické kontrolní postupy ve veřejné správě zkoumá efektivitu 

základních operací, jež by měly generovat největší přidanou 

hodnotu 

Ekologický audit optimalizace mzdových nákladů a procesů 

Finanční kontrola zkoumá soulad s předpisy na ochranu životního prostřední 

Finanční audit optimalizace mzdových nákladů a procesů 

Audit systémů ověření účetní závěrky, zda podává věrný a poctivý obraz 

skutečnosti, tato povinnost je u vybraných subjektů upravena 

zákonem, provádí ho vždy externí nezávislý auditor 

Audit výkonu odhaluje korupci, zpronevěry a podvody 

Srovnejte následující druhy auditu: 

Interní audit Externí audit 
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Jaké metody se používají při auditu? 

Co má za cíl veřejnoprávní kontrola?  

Jaké má fáze veřejnoprávní kontrola? 

Kdo provádí veřejnoprávní kontrolu? 

Jaká je funkce NKÚ? 

Určete, zda je následující tvrzení pravdivé 

Finanční kontrola je součástí systému finančního řízení, jež má za cíl efektivní nakládání 

s finančními prostředky státu.   

Veřejnosprávní kontrola je vykonávána na základě ústavy. 

Součásti systému finanční kontroly jsou i kontroly vykonávané podle mezinárodních smluv. 

Vnitřní kontrolní systém tvoří veřejnoprávní kontrola a řídící kontrola. 

Odpovědnost za vnitřní kontrolní systém má vedoucí pracovník konkrétního úřadu. 

Předběžnou kontrolu realizují příkazce operace, správce rozpočtu, interní auditor. 

Při předběžné kontrole nikdy nemůže docházet ke kumulaci funkcí. 

Správce rozpočtu je vedoucí zaměstnanec, který dává příkaz k uskutečnění operace. 

Předběžná kontrola se provádí pouze před právním úkonem, kterým vzniká orgánu veřejné 

správy závazek k veřejnému výdaji. 

Průběžná kontrola kontroluje mimo jiné, jak je řízeno riziko operace. 

Pokud pověřený zaměstnanec zjistí při následné kontrole pochybení je povinen ho neprodleně 

písemně oznámit vedoucímu pracovníkovi organizace. 

Interní audit by měl být prováděn funkčně nezávislými zaměstnanci. 

Funkcí interního auditu není poskytovat doporučení managementu. 

Audit výkonu zkoumá vnitřní kontrolní systém a účelnost, efektivitu a hospodárnost operací, 

které prování organizace. 

Statutární audit může za určitých okolností provádět interní auditor. 



52 | S t r á n k a  
 

Průběžná kontrola kontroluje správnost postupu při čerpání veřejné podpory a prevence 

nedostatků, soustřeďuje se zejména na kontrolu dodržení podmínek poskytnutí příspěvku 

nebo dotace. 

Veřejnosprávní kontrola se provádí vůči příspěvkovým organizacím, žadatelům a příjemcům 

finanční kontroly. 

Existence NKÚ je zakotvena ve zvláštním zákoně o Nejvyšším kontrolním úřadu. 

Testové otázky:  

Systém finanční kontroly se skládá: 

a) Ze statutárního auditu, veřejnoprávní kontroly, kontroly podle mezinárodních smluv 

b) Vnitřního kontrolního systému, veřejnoprávní kontroly, kontroly podle mezinárodních 

smluv 

c) Veřejnoprávní kontroly, vnitřního kontrolního systému, interního auditu 
 

Odpovědnost za vnitřní kontrolní systém má: 

a) Výbor pro audit 

b) Interní auditor 

c) Vedoucí pracovník konkrétního orgánu státní správy 
 

O závažných zjištěních z finančních kontrol je nutné informovat ministerstvo financí: 

a) Nejpozději do jednoho měsíce od počátku finanční kontroly  

b) Nejpozději do jednoho měsíce od ukončení finanční kontroly 

c) Tato povinnost není stanovena 

 

Předběžnou kontrolu nerealizuje: 

a) Interní auditor 

b) Hlavní účetní 

c) Příkazce operace 

 

Prověřováním již uskutečněných operací se zabývá: 

a) Předběžná kontrola 

b) Průběžná kontrola 

c) Následná kontrola 
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Předběžná kontrola je založená na oddělení kontrolních funkcí, v žádném případě tedy 

nemůže dojít ke kumulaci následujících funkcí: 

a) Příkazce a správce rozpočtu 

b) Příkazce a hlavní účetní 

c) Hlavní účetní a správce rozpočtu 

 

Předběžná kontrola je prováděna před právním úkonem, kterým státnímu orgánu vzniká: 

a) Nárok na veřejný příjem a jiné, závazek k veřejnému výdaji a jinému plnění 

b) Nárok na veřejný příjem a jiné, závazek k veřejnému výdaji a jinému plnění, před 

faktickým uskutečněním veřejného příjmu nebo realizace výdaje a jiného 

c) Pouze před faktickým uskutečněním veřejného příjmu nebo realizace veřejného 

výdaje  

 

Útvar interního auditu je: 

a) Funkčně nezávislý, podřízený přímo vedoucímu pracovníku organizace 

b) Funkčně nezávislý, je podřízený vedoucímu pracovníku organizace, jež odpovídá za 

finanční řízení organizace 

c) Funkčně nezávislý, je součástí právního úseku každé organizace 

 

Interní audit nedává doporučení managementu organizace v těchto oblastech: 

a) Efektivnost vnitřního kontrolního systému 

b) Řízení rizik a eliminace jejich dopadu 

c) Pracovně právní řešení sporů 

 

Hodnocením systému zajištění příjmů a správy veřejných prostředků, např. vymáhání 

pohledávek se zabývá: 

a) Finanční audit 

b) Audit systémů 

c) Audit výkonů 
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Forenzní audit se zabývá: 

a) Kontrolou kvality 

b) specifickými kontrolní postupy ve veřejné správě 

c) odhaluje korupci, zpronevěry a podvody 

 

Veřejnosprávní kontrolu provádí: 

a) samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí 

b) ČNB 

c) NKÚ 

 

Veřejnosprávní kontrola se nezaměřuje na následující subjekty: 

a) Příspěvkové organizace zřízené ÚSC a dobrovolnými svazky obcí 

b) Žadatele o finanční podporu 

c) Odbory ÚSC, jež jsou začleněny v organizačním řádu 

 

Existence NKÚ vyplývá: 

a) Z ústavy 

b) Vyhlášky Ministerstva financí 

c) Zákonu o finanční kontrole 
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4 PROSTOROVÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 

Cíl:  
Pochopit teorii fiskálního federalismu a příčiny tendencí k decentralizaci veřejných financí. 

 

Časová zátěž:  
Procvičování:  180 minut 

 

Základní pojmy:  
Fiskální federalismus, unitární systém,  modely fiskálního federalismu, horizontální model 
fiskálního federalismu, vertikální model fiskálního federalismu,  centralizovaný model, 
decentralizovaný model,  decentralizace funkcí veřejných financí, Tieboutova hypotéza, 
Oatsův teorém, redistribuce v rámci rozpočtu, rozpočtové určení daní, dotace, mucholapkový 
efekt 

 

Otázky a úkoly: 

Jaké otázky zkoumá fiskální federalismus? 

Co rozumíme pod pojmem alokační efektivnost? 

Co je základní podmínkou fiskálního federalismu?  

Jaké úrovně vlády má unitární systém? 

 

Srovnejte následující dva systémy: 

Unitární Federální 

  

  

  

  

  

  

 

K jakým vztahům dochází mezi jednotlivými stupni vlády uvnitř fiskálního federalismu? 

Jaké jsou hlavní cíle fiskálního federalismu v případě unitárního systému? 
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Najděte správnou definici následujících pojmů: 

Vertikální fiskální federalismus 

Horizontální fiskální federalismus 

Kombinovaný fiskální federalismus 

 

Definice: 

• Můžeme ho dále dělit na centralizovaný a decentralizovaný. V centralizovaném 

modelu jsou finanční vztahy reprezentovány převážně dotacemi, v decentralizovaném 

modelu vzniká úplná finanční soběstačnost každé vládní úrovně. 

• Založen na principu solidarity, kdy v linii bohatší poskytují dotace chudým. 

• Každá vládní úroveň má vyčleněny vlastní příjmy, nižším vládním úrovním se 

přiřazují vlastní příjmy. 

 

Srovnejte následující systémy fiskálního federalismu: 

Vertikální Horizontální Kombinovaný 

   

   

   

   

   

   

   

 

Srovnejte centralizovaný a decentralizovaný model fiskálního federalismu. 

Jakými prvky dochází k přerozdělování uvnitř jednotlivých systémů fiskálního federalismu? 

Jaký je smysl přerozdělování prostředků mezi jednotlivými stupni vlády? 

Jaký systém fiskálního federalismu je v současné době trendem? 

Jaký systém fiskálního federalismu funguje v České republice? 

Jaké jsou stupně územní samosprávy v ČR? 
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Určete, zda je tvrzení pravdivé: 

Fiskální federalismus najít optimální míru fiskální samostatnosti jednotlivých stupňů 

veřejných rozpočtů, tak aby bylo dosaženo co nejvyšší alokační efektivnosti. 

Územní samosprávu v ČR tvoří obce a kraje. 

Základní podmínkou fiskálního federalismu je demokratická dělba moci. 

V případě unitárního systému se fiskální federalismus snaží redistribuci příjmů mezi občany. 

V horizontálním modelu fiskálního federalismu bohatší obce poskytují dotace chudším 

obcím. 

V centralizovaném modelu fiskálního federalismu jsou fiskální vztahy reprezentovány 

převážně dotacemi. 

V decentralizovaném modelu fiskálního federalismu vyvstává problém v nerovnoměrnosti 

daňových výnosů v jednotlivých regionech. 

Pozitivum centralizovaného modelu v porovnání s decentralizovaným modelem je především 

větší spravedlnost.  

Decentralizovaný model motivuje jednotlivé úrovně vlády, aby si zajišťovaly vlastní zdroje. 

Pomocí přerozdělování formou dotací lze kompenzovat nerovnoměrný daňový výnos mezi 

regiony. 

Jednou z možností přerozdělování v kombinovaném systému fiskálního federalismu je 

rozpočtové určení daní. 

 

Testové otázky:  
Cílem fiskálního federalismu není: 

a) Stabilizace makroekonomických veličin 

b) Alokační efektivnost 

c) Transparentnost 

 

V unitárním systému najdeme tyto úrovně vlády: 

a) Pouze centrální vláda 

b) Centrální vláda, územní samospráva 

c) Územní samospráva 
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Rozlišujeme následující modely fiskálního federalismu: 

a) Horizontální, vertikální, kombinovaný 

b) Horizontální, decentralizovaný, kombinovaný 

c) Horizontální, centralizovaný, kombinovaný 

 

Horizontální model fiskálního federalismu je založený na: 

a) Motivaci jednotlivých stupňů zajišťovat si vlastní příjmy 

b) Solidaritě 

c) Vysoká soběstačnosti jednotlivých stupňů 

 

V centralizovaném modelu jsou finanční vztahy reprezentovány převážně: 

a) Důrazem na motivaci jednotlivých stupňů zajišťovat si vlastní příjmy 

b) Rozpočtovým určením daní 

c) Dotacemi z centrální úrovně 

 

Pro centralizovaný model je charakteristická: 

a) Vysoká míra soběstačnosti jednotlivých stupňů 

b) Nízká míra soběstačnosti 

c) Spravedlnost v příjmech jednotlivých stupňů 

 

Decentralizovanému modelu odpovídá: 

a) Úplná finanční soběstačnost jednotlivých stupňů 

b) Nízká míra soběstačnosti jednotlivých stupňů 

c) Vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými stupni 

 

Mezi pozitiva centralizovaného modelu nepatří: 

a) Operativnost 

b) Vyrovnávání rozdílů 

c) Vlastní iniciativa při zajišťování zdrojů 
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Mezi pozitiva decentralizovaného modelu nepatří: 

a) Motivace 

b) Spravedlnost 

c) Úspory z rozsahu 

4.1 Decentralizace funkcí veřejných financí 

Otázky a úkoly: 

V jakých oblastech v současné době probíhá decentralizace? 

Jaká je základní myšlenka fiskální decentralizace?  

Definujte Tieboutovu hypotézu. 

V následující tabulce jsou vyjmenovány základní předpoklady Tieboutovy hypotézy. 

Určete, zda jsou tyto předpoklady naplněny v reálném světě. 

Předpoklady Tieboutovy hypotézy Realita 

spotřebitel je plně mobilní a může se 

přestěhovat do komunity, která plně 

odpovídá jejich preferencím 

 

Spotřebitel má dokonalé informace o 

příjmech a výdajích na statky v jednotlivých 

komunitách a reaguje na ně 

 

Existuje velký počet komunit, mezi kterými je 

svobodná volba 

 

Neexistují žádné překážky na trhu práce  

Poskytování veřejných statků nevede 

k externalitám mezi komunitami 

 

Existuje optimální velikost komunity pro 

nejefektivnější poskytování veřejných statků 

 

Komunita, která se nachází pod bodem 

optima, hledá nové obyvatele, komunita, 

která se nachází nad bodem optima, se snaží 

snížit počet obyvatel 
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Definujte Oatsův teorém. 

Jaké mohou být negativní důsledky volby nohama? 

Jaké výhody mohou plynout z decentralizace podle Oatsova decentralizačního teorému? 

Graficky znázorněte Oatsův decentralizační teorém a vyznačte ztráty z centralizace. 

Na jakých předpokladech je založen Oatsův decentralizační teorém? 

Na jakých faktorech závisí úbytek blahobytu? 
 

Doplňte následující tabulku: 

Určete vhodný typ daně k financování veřejných statků místní správou 

Typ daně Vhodnost 

k financování 

veřejných statků 

Důvod 

Daň z přírodních 

zdrojů 

  

Místní daně   

Nepřímé spotřební 

daně 

  

Daně z pevného 

základu 

  

Progresivní daně   

 

 

Doplňte následující tabulku, která se týká výhod a nevýhod využívání sdílených daní 

Sdílené daně 

Výhody Nevýhody 
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Jaká legislativní norma upravuje rozpočtové určení daní v ČR? 

Podle jakých kritérií probíhá aktuální přepočet podílu na inkasu sdílených daní? 

Jak se změnila kritéria inkasa sdílených daní v roce 2013? 

Jaké byly hlavní důvody poslední změny rozpočtového určení daní? 

Jak se změnili příjmy ze sdílených daní u Vašeho města v roce 2012 a 2013? 

Určete důvody pro a proti změny rozpočtového určení daní v roce 2013. 

Změna rozpočtového určení daní v roce 2013 

Důvody pro Důvody proti 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Jaké ukazatele můžeme použít k měření finanční soběstačnosti obcí? 

Jaké požadavky by měly splňovat ideální dotace? 

Jaké druhy dotací známe?  

Jaké existují varianty účelových dotací? 

Srovnejte účelové a neúčelové dotace. 

Definujte mucholapkový efekt. 

 

Určete, zda je tvrzení pravdivé: 

Hlavní myšlenkou decentralizace je spravedlivá redistribuce. 

Tieboutova hypotéza tvrdí, že lidé zvažují přesun mezi jurisdikcemi na základě odlišnosti 

místních daní a výdajů na veřejné statky a služby. 

Čím větší a heterogennější společenství, tím větší je pravděpodobnost, že zabezpečení 

veřejných výstupů bude v souladu s poptávkou místních obyvatel. 
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Jedním z předpokladů Tieboutovy hypotézy je předpoklad neexistence omezení na trhu práce. 

Oatsův teorém tvrdí, že mobilita vyvolává rozpor mezi efektivností a normami sociální 

spravedlnosti. 

Podle Oatsova teorému vzniká problém substituce mezi rovností a efektivností. 

Hlavní výhoda plynoucí z decentralizace, je lepší přehled místních vlád o preferencích voličů, 

týkajících se veřejných statků a služeb, což vede k efektivnější alokaci. 

Míra úbytku spotřebitelského přebytku je přímo úměrná elasticitě poptávky. 

Úbytek blahobytu závisí na rozložení preferencí, elasticitě poptávky, existenci úspor 

z rozsahu. 

K financování lokálních veřejných statků jsou vhodné progresivní daně. 

Využívání sdílený daní slouží ke snížení nerovnosti v daňovém výnosu mezi obcemi a 

regiony. 

Nevýhodou sdílených daní může být skutečnost, že v situaci, kdy chce centrální vláda zvýšit 

svoje příjmy, může dojít k jejich růstu.  

K měření finanční soběstačnosti můžeme použít rozdíl provozních příjmů a provozních 

výdajů. 

Poskytování dotací vyvolává pouze důchodový efekt. 

Stanovení dotace absolutní částkou bez spoluúčasti často vede k alokační neefektivnosti. 

Mucholapkový efekt spočívá v odlišné volbě produkce veřejných statků na základě způsobu 

jejich financování. 

Testové otázky:  
 

Na základě předpokladů Tieboutovy hypotézy: 

a) Lze určit optimální úroveň veřejných statků 

b) Nelze určit optimální úroveň veřejných statků 

c) Nelze dosáhnout všeobecné rovnováhy 
 

Tieboutova hypotéza není založena na následujícím předpokladu: 

a) Existuje velký počet komunit, mezi kterými je svobodná volba 

b) Neexistují žádné překážky na trhu práce 

c) Neexistence dokonalých informací o výdajích na veřejné statky v jednotlivých 

komunitách 
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Podle Oatsova teorému mobilita vyvolává rozpor: 

a) Mezi efektivností a sociální spravedlivostí 

b) Sociální spravedlností a rovnostářským rozdělení důchodů 

c) Mezi efektivní alokací a stabilizací klíčových makroekonomických veličin 

 

Decentralizace v pojetí Oatsova teorému spočívá v: 

a) Přenosu rozhodování o produkci veřejných statků a služeb na místní úroveň 

b) V existenci velkého počtu komunit, mezi kterými je volná volba 

c) V situaci kdy na cenu veřejného statku nemá vliv velikost společenství 

 

Za vhodné daně k financování veřejných statků místní správou považujeme: 

a) Majetkové daně 

b) Nepřímé spotřební daně 

c) Progresivní daně 

 

Za nevhodné daně k financování veřejných statků místní správou považujeme: 

a) Daně z pevného základu 

b) Místní daně 

c) Daně z přírodních zdrojů 

 

Využívání sdílených daní slouží především: 

a) Ke zvýšení daňového inkasa 

b) Snížení nerovnosti mezi regiony 

c) K zvýšení zodpovědnosti a účelnosti výdajů 

 

K měření finanční soběstačnosti můžeme použít následující ukazatele: 

a) podíl vlastních příjmů, včetně daňových na celkových příjmech 

b) míra samofinancování 

c) provozní přebytek 

 



64 | S t r á n k a  
 

Dotace nevyvolává: 

a) demonstrační efekt 

b) substituční efekt 

c) důchodový efekt 

 

Mucholapkový efekt popisuje: 

a) růst veřejných výdajů v důsledku neúčelových dotací 

b) přelévání efektů dotací mezi obyvateli 

c) motivaci k vyšší efektivnosti a hledání dodatečných zdrojů při stanovení dotace 

procentem nákladů 
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5 ÚVOD DO DAŇOVÉ TEORIE 

Cíl:  
Ověřit pochopení základních principů daňové teorie, znalost jednotlivých druhů daní a jejich 
ovlivnění chování subjektů na trhu. 

 

Časová zátěž:  
Procvičování: 240 min. 

 

Základní pojmy:  
Cíle daňové teorie, Smithovy kanóny, funkce daní, dělení daní,  distorze, zásady moderního 
daňového systému, spravedlnost a efektivita,  celkové daňové břemeno, celková ztráta 
efektivnosti, důchodový efekt, substituční efekt, nadměrné daňové břemeno, daňový přesun a 
dopad 

 

Otázky a úkoly:  

Jakými otázkami se zabývá daňová teorie? 

Definujte 4 Smithovy daňové kanóny? 

Jaké jsou funkce daní v ekonomice? 

Vysvětlete pojem splitting.  

Vysvětlete tvrzení, že progresivní příjmové daně fungují jako vestavěný stabilizátor. 

Doplňte následující tabulku, třídění daní podle následujících kritérií: 

Daně: daň bez vazby na základ daně, daně s pevnou sazbou, daň důchodová, daň z hlavy, 

neindukované daně, distorzní daně, daně svěřené, daně státní, daně ad valorem, indukované 

daně, sdílené daně, nedistorzní daně, daně jednotkové, daně místní, daň proporcionální, daň 

spotřební, daň degresivní, daně majetkové 

Podle ovlivnění 

hospodářským cyklem 

Podle daňového určení Podle vztahu velikosti daně a 

velikostí základu daně 
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Třídění podle daňové 

pravomoci 

Podle sazby daně Podle vztahu ke schopnosti 

platit daň 

   

   

   

   

Podle vazby na důchod 

poplatníka daně 

Podle subjektu daně Podle předmětu daně 

   

   

   

Podle ovlivňování 

ekonomického chování 

subjektů 

  

   

   

   

 

Definujte pojem in rem daně a uveďte příklad takovéto daně v našem daňovém systému. 

Definujte pojem přímá daň a uveďte příklad. 

Definujte pojem daně nepřímé a uveďte příklad. 

Uveďte příklady daně spotřební. 

Definujte pojem daně z hlavy a uveďte příklad země, kde byla zavedena. 

Jaké existují varianty daně s procentní sazbou? 

Definujte pojem daně ad valorem. 

Vysvětlete pojem indukovaná daň. 

Jaké zásady by měl respektovat moderní daňový systém? 
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Uveďte,  zda jsou tvrzení pravdivá:  
J. M Keynes vymezil 4 základní daňové principy, tzv. kanóny. 

Daňovou spravedlnost můžeme vnímat jako respektování schopnosti poplatníka platit daň. 

Výhodnost placení pro poplatníka můžeme vnímat jako situaci, kdy daň placená poplatníkem 

by neměla převyšovat množství veřejných statků a služeb poskytnutých poplatníkovy.  

Smyslem fiskální funkce daní je financování produkce veřejných statků a služeb.  

Splitting znamená zdanění průměrného příjmu, např. společné zdanění manželů. 

Daně in rem zohledňují příjem poplatníka. 

V rámci kategorií přímých daní převažují důchodové daně. 

Za příklad nepřímé daně můžeme považovat např. DPH. 

Proporcionální daň znamená, že sazba daně je lineární. 

Degresivní daň znamená, že se vzrůstajícím příjem, klesá sazba daně. 

U daně ad valorem je základ daně odvozen od důchodu poplatníka. 

Distorzní daně ovlivňují chování subjektů. 

Pojem neindukovaná daň znamená, že daň není ovlivněna hospodářským cyklem. 

Efektivita jako jeden ze základních požadavků moderních daňových systémů znamená, že 

náklady na výběr a správu daně by měly být co nejmenší. 

Zajištění výnosu pro veřejné rozpočty jako jeden ze základních požadavků moderních 

daňových systémů znamená, že příjem rozpočtu by měli být pouze daně se stabilním 

výnosem. 

Testové otázky:  

Jedním ze Smithových daňových kanónů není: 

a) Určitost zdanění 

b) Efektivnost zdanění 

c) Stabilita zdanění 

 

Daně in rem: 

a) Nezohledňují příjem poplatníka 

b) Zohledňují příjem poplatníka 

c) Zohledňují cenu zboží 
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Situaci, kdy zdaňujeme průměrný příjem, označujeme za: 

a) Splitting 

b) Daň ad valorem 

c) Univerzální daň 

 

Daň nepřímá je např.: 

a) DPH 

b) Důchodová daň 

c) Daň z nemovitostí 

 

Daň, kde předmětem je subjekt daně se nazývá: 

a) Důchodová daň 

b) Daň z hlavy 

c) Proporcionální daň 

 

Pokud placená daň roste lineárně s důchodem poplatníka, jedná se o daň: 

a) Lineární 

b) Proporcionální 

c) Degresivní 

 

Při dani ad valorem je: 

a) Základ daně odvozován z ceny předmětu daně 

b) Sazba je stanovena zákonem na jednotku 

c) Zohledněn příjem poplatníka 

 

Nedistorzní daně: 

a) Ovlivňují chování subjektů 

b) Neovlivňují chování subjektů 

c) Jsou ovlivněny hospodářským cyklem 
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Konzistentnost jako znak moderního daňového systému znamená: 

a) Že nedochází k překotným změnám v daňovém systému 

b) Měla by být respektována práva poplatníka 

c) Mělo by být jasné, kdo platí daň a z čeho daň platí 

 

Daň bez vazby na základ daně není: 

a) Daň z hlavy 

b) Paušální daň 

c) DPH 

5.1 Spravedlnost a efektivnost 

Otázky a úkoly:  
Graficky znázorněte substituční vztah mezi spravedlností a efektivností.  

Jaké faktory by měla zohlednit spravedlnost. 

Popište princip vertikální spravedlnosti.  

Popište princip horizontální spravedlnosti.  

Graficky znázorněte a popište Lorenzovu křivku. 

Určete, zda jsou následující tvrzení pravdivá:  
Pokud chceme vyšší efektivnost, musíme se vzdát části rovnosti. 

Redistribuci můžeme vnímat jako zmírnění příjmové nerovnosti. 

Spravedlnost by měla zohlednit schopnost platit daň a užitek ze spotřeby veřejných statků. 

Uplatnění principu vertikální spravedlnosti odpovídá proporcionální daň. 

Uplatnění principu horizontální spravedlnosti odpovídá degresivní daň. 

Testové otázky:  
Uplatnění principu vertikální spravedlnosti odpovídá: 

a) Progresivní daň 

b) Degresivní daň 

c) Proporcionální daň 
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Následující princip nezohledňuje schopnost platit daň:  

a) Princip vertikální spravedlnost 

b) Princip horizontální spravedlnosti 

c) Princip mezního užitku ze spotřeby veřejných statků 

 

Ke grafickému znázornění daňové redistribuce slouží: 

a) Giniho koeficient 

b) Lorenzova křivka 

c) Basic Capabilities Index 

 

V rámci Lorenzovy křivky, čím je křivka odchylky od absolutní rovnosti blíže linii rovné 

distribuce, tím je daňový systém: 

a) Více progresivnější 

b) Méně progresivnější 

c) Degresivnější 

5.2 Efektivnost daní 

Otázky a úkoly:  
Jaké mohou vyvstat náklady v důsledku zdanění? 

Definujte celkové daňové břemeno a uveďte vzorek výpočtu. 

Definujte pojem celková ztráta efektivnosti a uveďte vzorek výpočtu. 

Uveďte příklad přímého administrativního nákladu zdanění. 

Uveďte příklad nepřímého administrativního nákladu zdanění. 

Vysvětlete, jak se mohou projevovat distorze v důsledku zdanění. 

Vysvětlete  a graficky znázorněte substituční a důchodový efekt. 

Uveďte příklad daně, jež nevyvolává substituční efekt. 

Definujte a graficky znázorněte pojem nadměrné daňové břemeno. 

Jakým způsobem ovlivňuje substituční efekt ztrátu mrtvé váhy? 

Na jakých faktorech závisí nadměrné daňové břemeno? 
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Uveďte, zda je následující tvrzení pravdivé:  
Náklady zdanění můžeme znázornit celkovým daňovým břemenem. 

Výpočet celkového daňového břemene je následující: celkové daňové břemeno = nadměrné 

daňové břemeno (ztráta mrtvé váhy) + administrativní náklady zdanění +přímé 

administrativní náklady 

Změny v chování v důsledku zdanění se projevují pouze snahou vyhnout se dani. 

Za distorzní daně můžeme považovat ty, jež vyvolávají důchodový nebo substituční efekt. 

Nadměrné daňové břemeno představuje škodu veřejného sektoru, vyvolanou zdaněním, která 

je větší než přínos veřejného sektoru vyvolaný zdaněním. 

Ztráta mrtvé váhy je tím větší, čím větší je důchodový efekt. 

Za nepřímé daňové náklady můžeme považovat náklady veřejného sektoru spojené s inkasem 

daně. 

Testové otázky:  
Celková ztráta neefektivnosti nezahrnuje: 

a) Daň 

b) Nepřímé administrativní náklady 

c) Přímé administrativní náklady 

 

Z hlediska distorze nejmenší změnu vyvolává: 

a) Rovná daň 

b) DPH 

c) Progresivní důchodová daň 

 

Daň z hlavy vyvolává pouze: 

a) Důchodový efekt 

b) Demonstrační efekt 

c) Substituční efekt 

 

Snaha přesunout spotřebu na méně zdanění zboží nazýváme: 

a) Demonstrační efekt 

b) Důchodový efekt 

c) Substituční efekt 
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Nadměrné daňové břemeno zachycuje: 

a) Situaci, kdy škoda privátního sektoru vyvolaná zdaněním je větší než přínos 

veřejného sektoru v důsledku zdanění 

b) Situaci, kdy škoda privátního sektoru vyvolaná zdaněním je menší než přínos 

veřejného sektoru v důsledku zdanění 

c) Situaci, kdy přínos veřejného sektoru v důsledku zdanění je větší než škoda 

soukromého sektoru způsobená zdaněním 

 

Nadměrné daňové břemeno nezávisí: 

a) Na elasticitě nabídky 

b) Na elasticitě poptávky 

c) Úrovni produkce 

 

Nadměrné daňové břemeno roste: 

a) Násobkem růstu daně 

b) Součtem růstu daně 

c) Čtvercem růstu daně 

 

Nepřímé administrativní náklady jsou např.: 

a) Náklady spojené se správou daní 

b) Náklady spojené s výběrem daní 

c) Odměna daňovému poradci 

 

Přímé administrativní náklady můžeme vnímat: 

a) Jako náklady veřejného sektoru spojené se správou a výběrem daní 

b) Náklady soukromého sektoru spojené s výpočtem daňové povinnosti 

c) Zahrnují obě dvě předchozí položky 
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5.3 Daňový přesun a dopad 

Otázky a úkoly:  
Co chápeme pod pojmem přesun daně? 

Najděte správné definice jednotlivých typů přesunů daně: 

Dopředu 

Dozadu 

Z části dopředu z části dozadu 

Definice: 

Část daně se přesune na odběratele a část na dodavatele. 

Zahrnutí daně do nákladů a vyšší prodejní ceny. 

Zahrnutí daně do nižší dohodnuté nákupní ceny produktu nebo služby. 

Na jakých faktorech závisí možnost daňového přesunu? 

Vysvětlete vliv elasticity nabídky na možnost přesunu daně na spotřebitele. 

Vysvětlete vliv elasticity poptávky na možnost přesunu daně na výrobce. 

Definujte Ramseyho pravidlo. 

 

Určete, zda jsou tvrzení pravdivá:  
Přesun daně dopředu znamená přesun na odběratele a spotřebitele. 

Přesun daně dozadu znamená přesun na dodavatele. 

Čím je nabídka elastičtější a poptávka méně elastická tím menší část daně dopadá na 

spotřebitele. 

Čím více je poptávka elastická tím a nabídka více elastická, tím větší část daně dopadá na 

výrobce. 

Daňovou incidenci můžeme vnímat jako dopad daně. 

 

Testové otázky:  
Pokud daň zakalkulujeme do ceny výrobků a služeb, jedná se o: 

a) Přesun daně dopředu 

b) Přesun daně dozadu 

c) Nejedná se o přesun daně 
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Čím více je poptávka elastická tím více daň dopadá: 

a) Na výrobce 

b) Na spotřebitele 

c) Nelze určit dopad 

 

Čím více je nabídka elastická tím více daň dopadá: 

a) Na výrobce 

b) Na spotřebitele 

c) Dopad na výše uvedení skupiny je stejný 

 

Ramseyho pravidlo doporučuje uvalit daň na produkty: 

a) U nichž je poptávka a nabídka co nejméně elastická 

b) U nichž je poptávka a nabídka co nejvíce elastická 

c) U nichž je poptávka méně elastická a nabídka více elastická 
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6 DEFICIT ROZPOČTU A VEŘEJNÝ DLUH 

Cíl: 
Ověřit porozumění problematice deficitů veřejných rozpočtů a veřejného dluhu, příčinám 
jejich vzniku a možnostem jejich řešení. 

 

Časová náročnost:  
Procvičování: 180 minut 

 

Základní pojmy:  
Fiskální nerovnováha, veřejný dluh, deficit, primární deficit, celkový deficit, GFS 
(Government Finance Statistics), ESA 95 (EuropeanSystemofNational and 
RegionalAccounts), celkový deficit, aktivní deficit, cyklický deficit, krátkodobý deficit, 
výsledný deficit, chronický deficit, exogenní faktory, endogenní faktory, výdajové šoky, 
výdajové modely růstu veřejných výdajů, Wagnerův zákon, Peacockova a Wisemanova 
analýza, dluhové financování, emisní financování, hrubý dluh, čistý dluh, členění veřejného 
dluhu, dluhová past, ekonomické důsledky veřejného dluhu, řešení dluhového problému 

 

Otázky a úkoly:  
Definujte pojem fiskální nerovnováha? 

Jak se projevuje fiskální nerovnováha?  

Definujte pojem deficit a celkový deficit. 

Na jakých principech je založena metodika ESA 95? 

Na jakých principech je založena metodika GFS? 

Jakým způsobem se budou lišit deficity v pojetí ESA 95 a GFS? 

Do následující tabulky doplňte definici jednotlivých deficitů a hledisko jejich třídění: 

Deficit Hledisko 

třídění 

Definice 

Cyklický   

Celkový    

Chronický    

Krátkodobý   

Aktivní   

Výsledný   

Primární   
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Hlediska třídění: hledisko času, hledisko odpovědnosti, hledisko záměru,  

Definice: 

Plyne například z důsledku lhůt pro výběr daní a nutností hradit běžné a investiční výdaje 

státu. 

Rozpočet je schvalován už jako schodkový. 

Deficit, kde jsou zahrnuty i úroky z deficitů, za které současná vláda nemusí být plně 

odpovědná. 

Vyjadřuje deficit očištěný o úroky z veřejného dluhu. 

Deficit rozpočtu, který se opakuje několik období po sobě. 

Deficit za celé rozpočtové období tedy jeden rok. 

Určete, zda se jedná o exogenní nebo endogenní faktor, jež je příčinou deficitu: 

Faktor Exogenní/endogenní 

Ropný šok  

Snížení daní firmám  

Změna úrokových sazeb  

Válka  

Zvýšení cen komodit  

Hospodářská krize  

Zvýšení sociální transferů  

Populismus  

Záplavy  

Ekonomický cyklus  

Fiskální expanze  

 

Vysvětlete výdajový model růstu veřejných výdajů. 

Definujte Wagnerův zákon. 

Vysvětlete závěry Peacockovy a Wisemanovy analýzy.  

Jaké mohou být v krátkém období pozitivní výsledky deficitu? 
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Jaké mohou být dopady deficitu v dlouhém období? 

Jaké existují návratné způsoby financování deficitů? 

Vysvětlete pojem monetizace dluhu. 

Z jakých zdrojů lze hradit chronické deficity. 

Určete, zda je tvrzení pravdivé:  
Podle metodiky GFS 2001 lze deficit vyjádřit následovně: Celkový deficit = -(hotovostní 

příjmy – hotovostní výdaje – úroky z veřejného dluhu) 

Metodika GFS 2001 je založena na bázi cash flow. 

Metodika ESA 95 je založena na principu účtování výnosů a nákladů do období, kam 

skutečně věcně a časově náležejí. 

Při použití metodiky GFS 2001 a ESA 95 dojdeme ke stejné výši deficitu. 

Primární deficit je deficit očištěný o úroky z veřejného dluhu. 

Za úroky z veřejného dluhu je vždy zodpovědná současná vláda. 

V celkovém deficitu jsou zahrnuty i úroky z deficitů, za které současná vláda nemusí být plně 

odpovědná. 

Aktivní deficit je plánovaný, způsobený aktivní politikou vlády. 

Za endogenní faktor můžeme považovat např. expanzivní charakter vládní politiky, 

katastrofy, vládní populismus. 

Výše úrokové sazby ovlivňuje úrokové náklady dluhu. 

Podle výdajového modelu růstu státních výdajů se v závěrečné fázi státní výdaje soustřeďují 

na vybudování technické infrastruktury, sociální oblasti, vzdělávání. 

Podle Wagnerova zákona jsou výdaje na veřejné statky a služby spojené s důchodovou 

elasticitou. 

Podle Peacockovy a Wiesemanovy analýzy jsou občané ochotni snáze přistoupit na zvýšení 

daní v mezních situacích, jako jsou například přírodní katastrofy. 
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Jedním z možných pozitiv deficitu je možnost pomocí deficitu překonat nepříznivou fázi 

ekonomického cyklu. 

V dlouhém období nemůže zvýšení inflace považovat za důsledek deficitu. 

Použití přímého úvěru od centrální banky jako zdroje financování deficitu je zákonem 

zakázáno. 

Negativním důsledkem emise státních dluhopisů může být vytlačování soukromých investic. 

Testové otázky:  
Ministerstvo financí upřednostňuje následující pohled na hospodaření státu: 

a) Tokový pohled 

b) Pohled založený na akruální bázi 

c) Metodiku ESA 95 

 

Metodika GFS 2001 je založena: 

a) Na bázi cash flow 

b) Akruální bázi 

c) Výše uvedené přístupy nebere v potaz 

 

Pokud se podíváme na deficit v ČR za minule roky z pohledu metodik ESA 95 a GFS 2001 a 

srovnáme jeho velikost, bude platit následující tvrzení 

a) Při použití metodiky ESA 95 bude deficit větší než při použití metodiky GFS 2001 

b) Při použití metodiky ESA 95 bude deficit menší než při použití metodiky GFS 2001 

c) Velikost deficitu bude pro všechny metodiky stejná 

 

Primární deficit můžeme vnímat: 

a) Jako deficit, za který je odpovědná současná vláda 

b) Jsou odpovědné všechny vlády z minulosti 

c) Nezachycuje kategorii odpovědnosti za deficit 
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Chronický deficit není deficit: 

a) Krátkodobý 

b) Střednědobý 

c) Dlouhodobý 

 

Za endogenní faktor můžeme považovat: 

a) Ekonomickou krizi 

b) Úrokové sazby 

c) Zvýšení sociálních transferů před volbami 

 

Za exogenní faktor můžeme považovat: 

a) Zvýšení ceny komodit 

b) Zvýšení vládních výdajů 

c) Snížení daňových výnosů 

 

Teorii, že s růstem důchodů občanů rostou i nároky na veřejné výdaje popisuje: 

a) Výdajové modely růstu veřejných výdajů 

b) Wágnerův zákon 

c) Peacockova a Wisemanova analýza 

 

Pokud stát v krátkém období realizuje výdajové programy, jež jsou financovány deficitem, 

mělo by platit: 

a) výnosová sazba investice by měla být vyšší než úroková míra  

b) výnosová sazba investice by měla pokrýt inflaci 

c) výnosová sazba investice by měla být vyšší než úroková míra 

 

Vytlačovací efekt znamená: 

a) tlak na zvyšování daní v důsledku deficitů 

b) soukromý dluh je vytlačován veřejným dluhem 

c) zvýšení inflace v důsledku deficitů 



80 | S t r á n k a  
 

Vnitřní dluh nevzniká, pokud dluhopisy kupují: 

a) domácnosti 

b) firmy 

c) zahraniční investiční fondy 

 

Pojem monetizace znamená: 

a) zahraniční půjčka 

b) přímý nákup dluhopisů centrální bankou 

c) nákup dluhopisů centrální bankou na sekundárním trhu 

 

6.1 Veřejný dluh 

Otázky a úkoly: 

 

Definujte pojem veřejný dluh. 

Vůči jakým subjektům jsou tvořeny pohledávky z veřejného dluhu? 

Definujte pojem hrubý a čistý dluh, v čem se liší?  

Jaký z předchozích dvou ukazatelů používáme pro mezinárodní srovnávání? 

Podle jakých kritérií můžeme členit veřejných dluh? 

Kdo je věřitelem v případě vnitřního dluhu a v jaké měně je dluh denominován? 

Jaké další závazky zahrnuje skrytý dluh a v jakých položkách se liší od oficiálně 

vykazovaného. 

Jakými finančními instrumenty můžeme krýt státní dluh?  

Uveďte příklad krátkodobého cenného papíru. 

Které subjekty nejčastěji kupují státní dluhopisy.  

Definujte pojem dluhová past. 
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Vysvětlete situaci, kdy dochází ke změně v redistribuční funkci jako důsledek veřejného 

dluhu. 

Jakým způsobem může inflace ovlivnit snížení veřejného dluhu? 

Jaké aktivní opatření může provést vláda, aby snížila veřejný dluh? 

Určete, zda jsou následující tvrzení pravdivá:  
Veřejný dluh je soubor pohledávek různých subjektů vůči státu, které vznikly cestou státního 

rozpočtu. 

Do veřejného dluhu se nezapočítávají závazky veřejnoprávních subjektů. 

Čistý dluh můžeme vyjádřit jako hrubý dluh, od kterého odečteme pohledávky státu, 

územních samospráv, příspěvkových institucí a veřejnosprávních podniků. 

Pro účely mezinárodního a meziročního srovnávání se používá ukazatel čistého dluhu 

většinou k poměru k HDP. 

Skrytý dluh většinou zahrnuje závazky vyplývající z ručení za závazky jiných subjektů. 

Krátkodobé cenné papíry jsou například státní pokladniční poukázky. 

Státní dluhopisy můžeme označit jako bezrizikové cenné papíry. 

Dluhovou pastí nazýváme situací, kdy tempo růstu reálného HDP je vyšší než reálná úroková 

míra. 

Od určité výše dluhu se úroky mohou stát exogenním faktorem. 

Pokud pro nesplacené části veřejného dluhu emitujeme cenné papíry, dochází k tzv. rolování 

dluhu. 

Monetizace dluhu znamená snížení hodnoty dluhu záměrně vyvolanou inflací. 

Konsolidace dluhu znamená refinancování dluhu s jinými reálnými parametry. 

Pokud ekonomický růst převyšuje reálnou úrokovou míru, dochází ke snižování poměru 

dluhu vůči HDP 
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Testové otázky 

Veřejný dluh představuje soubor pohledávek vůči: 

a) Současným daňovým platbám obyvatelstva 

b) Budoucím daňovým platbám obyvatelstva 

c) Současným a budoucím daňovým platbám obyvatelstva 

 

Pro účely mezinárodního a meziročního srovnávání se používá ukazatel: 

a) Hrubý dluh vůči HDP 

b) Čistý dluh vůči HDP 

c) Hrubý dluh očištěný o inflaci vůči HDP 

 

Státní pokladniční poukázky jsou: 

a) Krátkodobé cenné papíry 

b) Střednědobé cenné papíry 

c) Dlouhodobé cenné papíry 

 

Ke krytí krátkodobého nesouladu mezi příjmy a výdaji slouží: 

a) Státní dluhopisy 

b) Pokladniční poukázky 

c) Forwardy 

 

K financování státního dluhu se nejčastěji používají: 

a) Státní dluhopisy 

b) Pokladniční poukázky 

c) Emise akcií 

 

Dluhopisy nejsou: 

a) Krátkodobé cenné papíry 

b) Střednědobé cenné papíry 

c) Dlouhodobé cenné papíry 
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Dluhová past popisuje situaci: 

a) Stát se dostává do situace, kdy hradí závazky prodejem majetku 

b) Podíl dluhu na HDP roste, i když je primární deficit nulový 

c) Absolutní dluh roste, i když je primární deficit nulový 

 

Změna v redistribuční funkci popisuje situaci, kdy v důsledku nutnosti financování veřejného 

dluhu dochází: 

a) K redistribuci příjmů v důsledku úrokových plateb k subjektům, které drží státní 

emitované cenné papíry 

b) K daňové redistribuci v důsledku nutností zvýšení daní směrem od bohatých k 

chudým 

c) K snížení redistribuce v důsledku snížení sociálních transferů 

 

Změna v redistribuční funkci je způsobena: 

a) Vysokou nominální hodnotou emitovaných cenných papírů sloužících ke krytí 

veřejného dluhu 

b) Administrativním rozhodnutím vlády 

c) Zvýšením daňového zatížení 

 

Pokud tempo ekonomického růstu převyšuje reálnou úrokovou sazbu podíl dluhu na HDP se: 

a) Zvýší 

b) Sníží 

c) Nezmění  

 

Cílené zvýšení inflace za účelem snížení reálné hodnoty veřejného dluhu nazýváme: 

a) Refinancování veřejného dluhu 

b) Monetizace veřejného dluhu 

c) Rolování veřejného dluhu 
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Cílování inflace má v ČR v kompetenci: 

a) Vláda 

b) Ministerstvo financí 

c) Centrální banka 

 

V ČR je domácí dluh v porovnání se zahraničním dluhem: 

a) Větší 

b) Menší 

c) Nelze určit 

 

Největší část veřejného dluhu je v ČR financována prostřednictvím: 

a) Pokladničních poukázek 

b) Střednědobých a dlouhodobých dluhopisů 

c) Směnek 

 

Za problém českých veřejných financí můžeme doposud považovat: 

a) Absolutní výši veřejného dluhu 

b) Tempo růstu veřejného dluhu k poměru HDP 

c) Příliš velký domácí dluh 
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7 DŮCHODOVÉ SYSTÉMY 

Cíl: 
Ověřit znalost jednotlivých modelů důchodových systémů a pochopení základních principů 
penzijní reformy. 

 

Časová zátěž: 
Procvičování: 180 minut 

 

Základní pojmy:  
Pilíře důchodového systému, možnosti financování důchodového systému,  průběžné 
financování, fondové financování, kombinované financování,  příspěvkově definované 
systémy, dávkově definované systémy  

 

Otázky a úkoly: 
Přiřaďte správné definice jednotlivým pilířům penzijního systému: 

1.  pilíř, 2. pilíř, 3. pilíř  

Definice:  

Fondový systém, založený na povinnostech účastníků důchodové pojištění přispívat do 

vybraných fondů, vyžaduje komerční síť soukromé správy finančních prostředků. 

Individuální aktivita a iniciativa občanů ve formě komerčního pojištění, investičního nebo 

kapitálového životního pojištění, různých forem spoření. 

Státní systém důchodového pojištění s průběžným systémem financování. 

 

Vysvětlete koncept rovného důchodu. 

Jaké jsou možnosti financování důchodového systému? 

Vysvětlete princip mezigenerační a intergenerační solidarity. 

Definujte systém PAYGO. 

Na jakých faktorech je založen? 

Jakými parametrickými změnami můžeme ovlivňovat průběžný systém? 
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Jaká jsou rizika průběžného systému? 

Definujte fondový systém? 

Jaká jsou jeho rizika? 

Z jakých důvodů má smysl kombinovat oba systémy? 

Vysvětlete roli demografických faktorů u průběžného, fondového a kombinovaného 

financování. 

Do následující tabulky doplňte na základě charakteristických znaků, o jaký model 

financování penzijního systému se jedná: 

Charakteristický znak PAYGO/fondový/kombinovaný systém 

Silná závislost na demografickém vývoji  

Negativní ovlivnění vrůstajícím věkem 

dožití 

 

Riziko volatility kapitálových trhů  

Závislost na produktivitě výrobních faktorů  

Odolnost vůči cyklickému vývoji 

ekonomiky 

 

Možnost mezinárodní diversifikace  

Závislost na poměru přispívajících do 

systému a čerpajících ze systému 

 

Závislost na kvalitě institucionálního 

prostředí 

 

Mezigenerační solidarita  

Mezigenerační spravedlnost  

Intergenerační solidarita  

 

Na jakých faktorech bude záviset úspěšnost jednotlivých modelů financování penzijního 

systému? 

Jaké existují modely penzijních systémů z hlediska penzijních dávek?  
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Doplňte následující tabulku: 

Charakteristický znak penzijního systému 
z hlediska dávek 

DB/DC 

Jsou určeny odvody do systému nikoliv 
výplata dávek 

 

Odpovídá průběžnému důchodovému 
systému 

 

Garantuje předem výši penzijní platby 
v závislosti na délce a výši plateb 

 

Odpovídá fondovým systémům  
Zásluhovost se projevuje na základě 
kombinace fixní penzijní dávky a dávky 
odvozené od výše předchozích plateb 

 

Výše příspěvku je nepřímo závislá na věku 
dožití a okamžiku odchodu do penze 

 

Netrestá setrvání na trhu práce  
Výše příspěvku je přímo závislá na 
množství odvedených příspěvků a jejich 
zhodnocení 

 

Riziko chudoby pro ohrožené skupiny  
Umožňuje solidaritu uvnitř generace  
Nedokáže automaticky reagovat na růst 
doby dožití 

 

 

Popište základní teze a principy, na kterých je založená současná důchodová reforma? 

Vyjmenujte hlavní důvody, proč by se měl reformovat penzijní systém. 

Určete, zda jsou následující tvrzení pravdivá:  
U průběžného systému příspěvky aktivní pracující generace slouží k financování penzijních 
dávek generace postproduktivního věku. 

Za projev intergenerační solidarity můžeme vnímat snížení rozdílu v příjmech generace 
pobírající penzijní dávky.  

Průběžný systém nezávisí na produktivitě výrobních faktorů. 

Nastavení průběžného důchodového systému nelze nijak ovlivňovat. 

Za hlavní riziko průběžného důchodového systému můžeme považovat zvýšení 
nezaměstnanosti. 

Míra výnosnosti fondového systému závisí na míře výnosnosti finančních aktiv na 
kapitálovém trhu. 

Zavedení fondového systému je řešení problémů penzijních systémů, jež způsobuje 
demografický vývoj. 

Za hlavní riziko fondového systému můžeme označit volatilitu finančních trhů. 
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Definované platby do systému a nedefinovaná výplata dávek je charakteristická. 

Výše příspěvků je přímo závislá na věku dožití v okamžiku odchodu pojištěnce do důchodu. 

Penzijní systém, jež předem garantuje výši plateb, splňuje základní rysy fondového systému. 

Dávkově definovaný systém nebere v potaz zásluhovost. 

Dávka u dávkově definovaného systému má podobu fixní dávky. 

Testové otázky:  
Státní systém důchodového pojištění s průběžným systémem financování: 

a) První pilíř 

b) Druhý pilíř 

c) Třetí pilíř 

Na dobrovolnosti je obvykle založen: 

a) První pilíř 

b) Druhý pilíř 

c) Třetí pilíř 

Intergenerační solidaritu v PAYGO systému můžeme vnímat jako: 

a) Příspěvek produktivní generace na důchody současné generace 

b) Snížení rozdílů v příjmech v podobě vyplácené dávky 

c) Zvýšení rozdílů v příjmech v podobě vyplácené dávky 

 

Fondový systém obvykle nebývá základem: 

a) Prvního pilíře 

b) Druhého pilíře 

c) Třetího pilíře 

 

Fondový systém může být: 

a) Regulovaný ze strany státu 

b) Deregulovaný 

c) Platí obě předchozí možnosti 
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Mezi rizika PAYGO nepatří: 

a) Citlivost na demografický vývoj 

b) Závislost na vývoje domácí ekonomiky 

c) Vysoké administrativní náklady 

 

Mezi rizika fondového systému nepatří: 

a) Citlivost na vývoj na finančních trzích 

b) Citlivost na rostoucí dobu dožití 

c) Riziko mezigenerační nespravedlnosti 

 

U příspěvkově definovaného systému je určena: 

a) Výše důchodové platby, nikoliv však výše příspěvku 

b) Výše příspěvku v čase, nikoliv však velikost důchodové platby 

c) Míra zhodnocení, příspěvku v čase 

 

U dávkově definovaného systému je určena: 

a) Výše důchodové platby, nikoliv však výše příspěvku 

b) Výše příspěvku v času, nikoliv však velikost důchodové platby 

c) Množství příspěvků a jejich výše 

 

Zásluhovost je u dávkově definovaného systému zohledněna: 

a) Fixní složkou 

b) Části dávky odvozenou od předchozích příjmů 

c) Celou dávkou, která je odvozena od předchozích příjmů 

 

Mezi výhody příspěvkově definovaných systémů nepatří: 

a) Automatická reakce na růst doby dožití 

b) Ve vyšším věku nejistota ohledně dávky klesá 

c) Motivace k pozdějšímu odchodu do důchodu 
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Mezi výhody dávkově definovaných systémů nepatří: 

a) Solidarita uvnitř generace 

b) Vyšší jistota ohledně výše dávky 

c) Netrestá delší setrvání na trhu práce 

 

Vůči demografickým faktorům je imunní: 

a) Průběžný systém 

b) Fondový systém 

c) Žádný z výše uvedených 
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