Financování obcí

Veřejná správa

Členění obcí
Podle objemu výkonu přenesené
působnosti se člení obce do tří stupňů:

Ing. Jaroslava Syrovátková

Financování obcí I

• obce I. stupně
• obce II. stupně = obce s pověřeným obecním
úřadem
• obce III. stupně = obce s rozšířenou
působností
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a) Obce I. stupně
vedou evidenci obyvatel, zajišťují v obci volby,
zabezpečují ochranu veřejného pořádku atd.

b) Obce II. stupně s pověřeným
obecním úřadem
– Zajišťují různé činnosti (stavební úřady,
matriky, ...) za malé obce na základě
dohody mezi obcemi nebo rozhodnutí.
– K 1. 1. 2011 je v České republice 388 obcí
s pověřeným obecním úřadem.

Číselník obcí
Český statistický úřad zavedl číselník obcí (CISOB),
který začal fungovat od 1. 9. 2002 a je od roku 2003
používán při přípravě a zpracování statistických úloh na
úrovni obcí a je aktualizován vždy k 1. 1. každého roku.
Podle tohoto číselníků existuje v České republice k 1. 1.
2011 6 249 obcí.
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Číselník obcí s pověřeným obecním úřadem
• Číselník obcí s pověřeným obecním úřadem
(CISPOU) byl zaveden sdělením Českého
statistického úřadu č. 471/2002 Sb. ze dne
29. 10. 2002 o zavedení Číselníku obcí
s pověřeným obecním úřadem a byl uveřejněn
ve Sbírce zákonů v částce 163/2002 Sb. dne
19. 11. 2002. V platnost vstoupil dne 1. 1. 2003.
Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002
Sb. ze dne 15. 8. 2002 byly vymezeny správní
obvody pro obce s pověřeným obecním úřadem
(POU).

c) Obce III. stupně s rozšířenou
působností
• zajišťují činnosti živnostenských úřadů,
vydávání cestovních a osobních dokladů,
řidičských průkazů, vedení registru
motorových vozidel, péče o nepřizpůsobivé
občany, vyplácení sociálních dávek,
…(nahradily činnosti okresních úřadů).
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• Číselník obcí s rozšířenou působností
(CISORP) byl zaveden sdělením Českého
statistického úřadu č. 471/2002 Sb. ze dne
29. 10. 2002 o zavedení Číselníku obcí
s rozšířenou působností a byl uveřejněn ve
Sbírce zákonů v částce 163/2002 Sb. dne 19.
11. 2002. V platnost vstoupil dne 1. 1. 2003.
Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002
Sb. ze dne 15. 8. 2002 byly vymezeny správní
obvody pro obce s rozšířenou působností
(ORP).
• K 1. 1. 2011 je v České republice 205 obcí
s rozšířenou působností.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
• je obecní úřad, který vedle přenesené
působnosti vykonává v rozsahu jemu svěřeném
zvláštními zákony přenesenou působnost ve
správním obvodu určeném prováděcím právním
předpisem.
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Statistická data obcí
NUTS
• NUTS La Nomenclature des Unités
Territoriáles Statistiques
• Český statistický úřad se stal od 11. 3.
2004 garantem za správnost a správcem
číselníků obcí.
• Obce jsou zařazeny do oblastí NUTS 2,
krajů NUTS 3, okresů NUTS 4.

NUTS 2 – oblast
• PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY,
JIHOZÁPAD, SEVEROZÁPAD,
SEVEROVÝCHOD, JIHOVÝCHOD,
STŘEDNÍ MORAVA,
MORAVSKOSLEZSKO
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NUTS 3 - kraje
• PRAHA, Hlavní město Praha
• STŘEDNÍ ČECHY, Středočeský kraj
• JIHOZÁPAD, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj
• SEVEROZÁPAD, Karlovarský kraj, Ústecký kraj
• SEVEROVÝCHOD, Liberecký kraj,
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj
• JIHOVÝCHOD, Vysočina, Jihomoravský kraj
• STŘEDNÍ MORAVA, Olomoucký kraj, Zlínský
kraj
• MORAVSKOSLEZSKO, Moravskoslezský kraj
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NUTS 4 - okresy
Středočeský kraj
• Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora,
Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Prahavýchod, Praha-západ, Příbram, Rakovník
Jihočeský kraj
• České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův
Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor
Plzeňský kraj
• Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih,
Plzeň-sever, Rokycany, Tachov
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Karlovarský kraj
• Cheb, Karlovy Vary, Sokolov
Ústecký kraj
• Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny,
Most, Teplice, Ústí nad Labem
Liberecký kraj
• Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec,
Semily

Královéhradecký kraj
• Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad
Kněžnou, Trutnov
Pardubický kraj
• Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí
Vysočina
• Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč,
Žďár nad Sázavou
Jihomoravský kraj
• Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav,
Hodonín, Vyškov, Znojmo
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Olomoucký kraj
• Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov,
Šumperk
Zlínský kraj
• Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín
Moravskoslezský kraj
• Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový
Jičín, Opava, Ostrava-město
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Rozpočtový výhled
• Je pomocným nástrojem územního
samosprávného celku sloužícím pro
střednědobé finanční plánování rozvoje
jeho hospodářství.
• Sestavuje se na základě uzavřených
smluvních vztahů a přijatých závazků
zpravidla na 2 – 5 let následujících po
roce, na který se sestavuje roční
rozpočet.
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• V řadě zemí Evropy se sestavují
rozpočtové výhledy na 3 – 5 let. Jejich
obsahem jsou perspektivní odhady
příjmů a základních oblastí výdajů.
• Rozpočtový výhled se sestavuje např.
při investování do infrastruktury obce,
kde jejich financování přesahuje
zpravidla jeden rok, ale doba provozu je
pak mnohem delší.

• Obsahuje souhrnné základní údaje o
příjmech a výdajích, zejména o
dlouhodobějších závazcích a
pohledávkách, o finančních zdrojích a
potřebách dlouhodobě realizovaných
záměrů.
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Rozpočet plní řadu funkcí:
• je plánem, který zajišťuje solventnost
obce, a to tak, že připouští pouze ty
výdaje obce, které jsou kryty:

Rozpočet obce
• rozpočet obce na příslušný rok se kryje
v České republice s kalendářním rokem.
• V procesu řízení obce zaujímá ústřední
místo.

1. příjmy, které lze reálně očekávat,
2. existujícími rezervami,
3. půjčkami, které lze získat a splatit
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•
•
•
•
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stanoví priority v rámci veřejných statků, které
obec poskytuje,
alokuje zdroje mezi různé činnosti obce, stanoví
úroveň a zaměření činnosti obce během
rozpočtového období,
v rámci existujících zákonných norem rozhoduje o
úrovni zdanění a poplatníků, které se budou vybírat
během následujícího roku,
zajišťuje zákonnost výdajů v rozpočtovaném období,
poskytuje úplné informace o finanční situaci a o
plánech obce, které rovněž slouží jako základ pro
měření efektivnosti operace obce.

Rozpočet má tři roviny:
• rozhodovací – výběr umístění zdrojů
mezi jednotlivé výdaje, tj. na různé
druhy služeb, na investice apod., jinak
řečeno jde o rozhodování o tom, čeho
chce obec v rámci disponibilních zdrojů
dosáhnout,
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• řídící – alokace zdrojů mezi jednotlivé
organizační jednotky obce, tyto
jednotky by měly disponovat
dostatečnými prostředky k zajištění
požadovaných výstupů,
• kontrolní – legalizace toho, kolik peněz
obec získá a vydá, a dále při stanovení
toho, kdo může peníze vydávat, v jaké
výši a na jaký účel.

• Na tvorbu rozpočtu má velký vliv
rozhodování obecního zastupitelstva,
kde často politická rozhodnutí ovlivňují
především výdajovou stránku rozpočtu.
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Roční rozpočet
• je finančním plánem, jímž se řídí financování
činnosti územního samosprávného celku a
svazku obcí. Při zpracování ročního rozpočtu
se vychází z rozpočtového výhledu.
• Roční rozpočet může být
– vyrovnaný
– přebytkový
– schodkový

Přebytkový rozpočet
• pokud některé příjmy daného roku jsou
určeny k využití až v následujících
letech nebo jsou-li určeny ke splácení
jistiny úvěrů z předchozích let.
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Schodkový rozpočet
• rozpočet může být schválen jako
schodkový pouze v případě, že schodek
bude možné uhradit finančními
prostředky z minulých let, nebo smluvně
zabezpečenou půjčkou, úvěrem,
návratnou finanční výpomocí nebo
výnosem z prodeje vlastních dluhopisů

• kladný zůstatek finančních prostředků
rozpočtového hospodaření běžného roku se
převádí k použití v dalším roce, a to ke krytí
rozpočtových výdajů, anebo se převádí do
peněžních fondů,
• schodek hospodaření se uhrazuje z finančních
prostředků z minulých let nebo se kryje
z návratných zdrojů splatných z rozpočtu v
následujících letech.
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Peněžní fondy
• obec může zřizovat peněžní fondy, a to pro
konkrétní účely anebo bez účelového určení,
• zdrojem peněžních fondů mohou být zejména
1. přebytky hospodaření z minulých let,
2. příjmy běžného roku, které nejsou určeny
k využití v běžném roce,
3. převody prostředků z rozpočtu během roku do
účelových peněžních fondů.

Obsah rozpočtu
• obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a
výdaje a ostatní peněžní operace,
včetně tvorby a použití peněžních
fondů, pokud neprobíhají mimo
rozpočet,
• mimo rozpočet se uskutečňují peněžní
operace týkající se cizích prostředků a
sdružených prostředků.
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• Podnikatelské činnosti obce se sledují
účetně mimo rozpočtové příjmy a
výdaje. Jejich hospodářské výsledky se
promítají do rozpočtu vždy nejpozději
ke konci kalendářního roku tak, aby byly
součástí zavěřeného účtu obce.
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Příjmy rozpočtu obce tvoří:
• příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,
• příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti,
• příjmy z hospodářské činnosti právnických
osob, které obec zřídila nebo založila,
• příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů
z výkonů statní správy, k nimž je obec pověřena
podle zvláštních zákonů, zejména ze správních
poplatků z této činnosti, příjmy z vybraných
pokut a odvodů uložených v pravomoci obce,
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Příjmy rozpočtu obce tvoří:
• výnosy z místních poplatků,
• výnosy daní nebo podíly na nich,
• dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů,
• dotace z rozpočtu kraje,
• prostředky získané správní činností ostatní orgánů
státní správy, např. z jimi ukládaných pokut a jiných
peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle
zvláštních zákonů příjmem obce,
• přijaté peněžní dary a příspěvky,
• jiné příjmy, které paří do příjmů obce.

• Obec může použít i další prostředky na
svou činnost, např. prostředky poskytnuté
prostřednictví Národního fondu, návratné
zdroje (smluvně zabezpečená půjčka,
úvěr, návratná finanční výpomoc, výnos
z prodeje vlastních dluhopisů), návratnou
finanční výpomoc ze státního rozpočtu,
z rozpočtu kraje nebo z rozpočtu jiné
obce.
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Výdaje rozpočtu obce jsou:
• závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo
s dalšími subjekty, včetně příspěvků na společnou
činnost,
• úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů,
• výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů
z nich náležejících jejich vlastníkům,
• výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně
prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání
prospěšného pro obec,
• jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně
darů a příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely,
• splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných výpomocí,
• splátky jistiny vlastních dluhopisů jejich vlastníkům.

Výdaje rozpočtu obce jsou:
• závazky vyplývající pro obec z plnění povinností
uložených jí zákony,
• výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné
působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní
majetek a jeho rozvoj,
• výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je
obec pověřena zákonem,
• závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních
vztahů v jejímu hospodaření a ze smluvních vztahů
vlastních organizací, jestliže k nim přistoupila,
35
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Rozpočtový proces
Vypracování rozpočtu
• Obec vypracovává svůj roční rozpočet
v návaznosti na svůj rozpočtový výhled a na
základě údajů z rozpisu platného státního
rozpočtu nebo z rozpočtového provizoria,
jímž státní rozpočet určuje své vztahy
k rozpočtům jednotlivých obcí nebo
rozpočet kraje určuje své vztahy
k rozpočtům obcí v kraji.

• Návrh rozpočtu musí být zveřejněn
nejméně po dobu 15 dnů před jeho
projednáváním v obecním zastupitelstvu.
• Občané mohou své připomínky k návrhu
rozpočtu uplatnit buď písemně ve
stanovené lhůtě nebo ústně přímo na
zasedání obecního zastupitelstva.
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Rozpočtová skladba
• Ministerstvo financí stanovilo
rozpočtovou skladbu, podle které se
rozpočet zpracovává.
• Touto skladbou se řídí nejenom obec, ale
i svazky obcí, právnické osoby zřízené
nebo založené v působnosti obce a další
osoby, které mají být příjemci dotací
nebo příspěvků z rozpočtu obce.
39

Rozpočtové provizorium
• Pokud není schválen rozpočet na další
kalendářní rok před 1. lednem
rozpočtového roku, řídí se jeho
rozpočtové hospodaření v době do
schválení rozpočtu pravidly
rozpočtového provizoria.
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Rozpis rozpočtu
• Po schválení rozpočtu v obecním
zastupitelstvu se provádí neprodleně jeho
rozpis.
• Součástí rozpisu rozpočtu je sdělení
závazných ukazatelů rozpočtu těm
subjektům, které jsou povinny se jimi
řídit.
• Při rozpisu rozpočtu se rozpočet člení
podle podrobné rozpočtové skladby.

• Rozpočtové příjmy a výdaje
uskutečněné v době rozpočtového
provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení.
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Hospodaření podle rozpočtu
• Obce uskutečňují své finanční
hospodaření v souladu se schváleným
rozpočtem a provádějí pravidelnou
systematickou a úplnou kontrolu svého
hospodaření a hospodaření jimi
zřízených a založených právnických osob
a zařízení po celý rozpočtový rok.
43

• Obec zajišťuje výkon finanční kontroly
podle Zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole) v platném znění.
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Změny rozpočtu
Po schválení rozpočtu může být rozpočet změněn
z následujících důvodů:
• změny v organizaci hospodářství financovaného
rozpočtem (organizační změny)
• změny právních předpisů ovlivňujících výši
rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické
změny), patří mezi ně také cenové změny
ovlivněné změnami právní úpravy regulovaných cen
• změny objektivně působících skutečností
ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů
(věcné změny).

Rozpočtová opatření
• Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými
opatřeními, která se evidují podle časové posloupnosti.
Rozpočtovým opatřením je:
• přesun rozpočtových prostředků, při němž se
jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž
by se změnil jejich celkový objem nebo schválený
rozdíl celkových příjmů a výdajů,
• použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů
k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů,
čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,
• vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí
ohroženo neplněním rozpočtových příjmů, tímto
opatřením se objem rozpočtu snižuje.
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Daňové příjmy rozpočtu obcí
• stávající daňová soustava České
republiky vznikla při daňové reformě k 1.
lednu 1993. Přestože od té doby byly
jednotlivé daňové zákony mnohokrát
novelizovány, rozsah jednotlivých daní a
daňových nástrojů a jejich základní
principy se nezměnily. Daně jako příjmy
veřejných rozpočtů se člení podle
různých hledisek.

• Rozpočtová opatření se uskutečňují
povinně, jde-li o změny ve finančních
vztazích k jinému rozpočtu, o změny
závazných ukazatelů vůči jiným osobám
nebo jestliže hrozí nebezpečí vznikem
rozpočtového schodku.
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Daňové příjmy rozpočtu obcí
• Pro potřebu sestavení rozpočtu jsou to daně přímé a
daně nepřímé.
Přímé daně
• jsou takové daně, které poplatník hradí ze svého
příjmu nebo majetku.
Patří mezi ně.
• daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických
osob, daň z nemovitosti, daň silniční, daň dědická, daň
darovací a daň z převodu nemovitostí.
• Ve své podstatě jsou přímými daněmi také pojistné na
sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní
pojištění.

Nepřímé daně
• nedopadají na jejich nositele přímo
(formou daní), ale tak, že jsou zahrnuty
v ceně jimi nakupovaných výrobků nebo
služeb.
Nepřímými daněmi jsou:
• daň z přidané hodnoty, spotřební daně
(daň z piva, daň z vína a meziproduktů, daň
z lihu, daň z tabákových výrobků, daň
z minerálních olejů).
• Svou podstatou je nepřímou daní i clo.
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• Na základě zákona o rozpočtovém
určení výnosu některých daní se člení
daňové příjmy obcí na sdílené, výlučné a
motivační daně.
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• U sdílených daní se o daňový výnos obce dělí
s jinými články rozpočtové soustavy, např. s
kraji. Pro obce sdílené daně představují
nejvyšší objem daňových příjmů a tvoří je daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,
daň z příjmů fyzických osob samostatně
výdělečně činných, daň z příjmů fyzických
osob vybíraná srážkou, daň z příjmů
právnických osob a daň z přidané hodnoty.
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• Motivační daně tvoří daň z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti a daň z příjmů fyzických osob
z podnikání. K posílení daňových příjmů obcí je
zaveden tzv. „motivační prvek“, tj. z celkového objemu
daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
dostávají obce navíc 1,5 %. Rozdělení tohoto podílu je
prováděno podle počtu zaměstnanců, kteří mají místo
výkonu práce v obci. Obcím přísluší 30 % výnosu z
daně z příjmů fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti podle trvalého bydliště
podnikatelů. Motivační daně nepředstavují pro obce
podstatné daňové příjmy.

• Výlučné daně jsou daně, jejichž výnos
plyne výhradně do obecních rozpočtů.
Patří mezi ně daň z příjmů právnických
osob, kdy je poplatníkem sama obec a
daň z nemovitostí. Daň z nemovitosti je
jedinou daní, u které obec může
částečně ovlivňovat její výši.
V pravomoci obcí je na základě obecní
vyhlášky stanovit výši koeficientu pro
výpočet daně z nemovitostí.
53
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Nedaňové příjmy rozpočtu obcí
• tvoří nezanedbatelnou část příjmů, byť se
jedná víceméně o příjmy nárazové, které
neplynou z nějaké povinnosti uložené zákonem,
ale z určité aktivity obce či jiných subjektů
ve prospěch obce. Nedaňové příjmy tvoří
druhou velkou skupinu běžných příjmů
municipálních rozpočtů, jejichž výše je závislá
na majetkovém bohatství, lidském potenciálu a
aktivitě vedení a všech orgánů obce.

Nedaňové příjmy rozpočtu obcí
• skládají se z příjmů z obecního majetku
(výnosy z majetku, které obec vlastní), příjmy
z vlastní činnosti obce a příjmy z hospodaření
subjektů, které obec založila či zřídila. Jsou
tvořeny také uživatelskými - místními
poplatky, správními municipálními poplatky za
úkony, přijatými úroky a transfery od jiných
subjektů (např. dary).
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Místní poplatky tvoří
• poplatky ze psů,
• poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt,
• poplatky za užívání veřejného prostranství,
• poplatek z ubytovací kapacity,
• poplatek ze vstupného,
• poplatek za povolení vjezdu motorových vozidel do
vyhrazeného místa,
• poplatek za provozovaný hrací přístroj,
• poplatek za provoz shromáždění sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
• poplatek za zhodnocení stavebního pozemku.

• Všechny druhy místních poplatků mají
fakultativní povahu a povinnými se
stávají až jejich zavedením obecně
závaznou vyhláškou obce. Vyhláška musí
mimo jiné obsahovat sazbu poplatku.
Zákon její výši stanovuje jako maximální.
Na rozhodnutí obecního zastupitelstva
je, zda ji bude vůbec vybírat a v jaké
výši.
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• Další položkou příjmů municipálních rozpočtů jsou
tzv. kapitálové příjmy. Tyto příjmy jsou tvořeny
z prodeje obecního majetku, obchodních podílů a
cenných papírů. V rámci privatizace byly na obce
bezúplatně převedeny jednak akcie
infrastrukturních a distribučních společností
(plynárenských, energetických a působících
v oblasti vodního hospodářství) a jednak akcie
některých velkých společností celostátního
charakteru (např. Česká spořitelna).

Transfery
• dalšími významnými zdroji, které
municipality získávají do svých rozpočtů,
jsou peněžní transfery, které zahrnují
příjmy z dotací a příspěvky ze státního
rozpočtu, státních finančních aktiv,
Národního fondu nebo z krajů, případně
ze zahraničí.
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• Prostřednictvím dotací se realizují
významné programy, které nemalou
měrou přispívají k rozvoji obecní
infrastruktury.
• Jedná se především o rozsáhlý program
politiky bydlení, program výstavby a
technické obnovy vodovodů a úpraven
vod, kanalizaci a ČOV, program na
výstavbu a technickou obnovu silniční
sítě atd.

Transfery – dotace
jsou určeny v převážné míře pouze pro
částečnou úhradu investičních a
neinvestičních nákladů činnosti obce. Patří
mezi ně účelové a specifické účelové
dotace.
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• Účelové dotace se poskytují na konkrétní akce
nebo na předem stanovené okruhy potřeb, a to za
podmínek stanovených zásadami dotační politiky
státu. Poskytují je jednotlivá ministerstva, např.
na zateplení domů, na ekologické zdroje vytápění
apod. Mohou být použity jen na stanovené účely a
vztahuje se na ně roční zúčtování se státním
rozpočtem. Nevyčerpané prostředky
v rozpočtovém roce se musí vrátit do státního
rozpočtu.
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• Specifické účelové dotace jsou
poskytovány zpravidla v souvislosti
s přijatými výdajovými programy. Podle
charakteru potřeby mají vztah jak
k běžným, tak i k investičním
(kapitálovým) výdajům.
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• Investiční (kapitálové) dotace jsou
nepravidelné a vždy jsou účelové.
Poskytují se na vymezené okruhy potřeb
obce, např. na stavby zlepšující životní
prostředí, stavby veřejné spotřeby
(školy nebo budovy pro sociální a
zdravotní péči).

• Dotace jsou poskytovány ze státního rozpočtu,
ze státních fondů (Státní fond rozvoje bydlení,
Státní fond dopravní infrastruktury, Státní
fond životního prostředí), ze zvláštních fondů
ústřední úrovně (Pozemkový fond a bankovní
účet, který je nástupnickým peněžním fondem
Fondu národního majetku), od orgánů státní
správy -jedná se především o dotace
z ministerstva: zemědělství, životního
prostředí, kultury, pro místní rozvoj, průmyslu a
obchodu, z Národního fondu (dotace obcím ze
strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti
EU).
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• Investiční transfery může obec získat
také od jiné obce, kraje, regionálních
rad a od dobrovolných svazků obcí. Na
úrovni obcí se investiční přijaté
transfery ze zahraničí týkají dotací od
zahraničních vlád, regionálních či
místních orgánů, vládních institucí apod.
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• Neinvestiční přijaté transfery nejsou určeny
k pořízení dlouhodobého majetku (mimo drobného).
Obec může získat neinvestiční transfery z různých
zdrojů, např. ze Státního fondu rozvoje bydlení,
Státního fondu dopravní infrastruktury a Státního
fondu životního prostředí, od fondů sociálního a
zdravotního pojištění, od úřadů práce v rámci tzv.
aktivní politiky zaměstnanosti, z Národního fondu, od
jiné obce nebo kraje, jako peněžní dar od jiné obce
(např. v souvislosti s živelnou pohromou, jako jsou
povodně, požáry či větrné a zimní kalamity), od
regionálních rad, od dobrovolných svazků obcí
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• Neinvestiční dotace může obec získat také ze
zahraničí (např. od zahraničních vlád,
regionálních či místních orgánů, vládních
institucí apod.).
• Neinvestiční dotace (účelové a specifické),
jsou určeny pro částečnou úhradu
neinvestičních výdajů zařízení, jejichž
zřizovatelem je obec. Jedná se především o
zařízení
– v oblasti školství,
– zdravotnictví,

– ústavů sociální péče a domovů důchodců.
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