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Odlehčující citáty na úvod

„Nejděsivější slova, jaká v angličtině jsou:                    

Jsem z vlády a přišel jsem pomoct.“ 
Ronald Reagan 

americký politik, 40. prezident Spojených států 1911 – 2004

„Vzdělání je schopnost poslouchat téměř cokoliv, 

aniž byste ztratili nervy nebo sebevědomí.“ 

„Pracujeme-li naprosto cílevědomě osm hodin 

denně, můžeme to dotáhnout až na vedoucího                    

a pracovat pak čtrnáct hodin denně. “
Robert Lee Frost

americký básník 1874 – 1963, Frost, často vyznamenaný za svého života, je jediným 

básníkem, který obdržel čtyři Pulitzerovy ceny za poezii. Stal se jednou z mála amerických 

„veřejných literárních osobností, téměř uměleckou institucí“.
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Investiční úvěrový 
rámec

Zadávací 
dokumentace

Optimálně 
nastavené 
parametry

Důvodová zpráva 
do zastupitelstva

Střednědobý výhled 
rozpočtu s analýzou 
financí a ratingem

Podrobná analýza 
financí

Strop bezpečného 
zadlužení

Výhled finančních 
možností obce 

na 5 let

Strategický plán
s akčním plánem

Propojeno                          
s finančními 

možnostmi obce

Vyšší šance na 
dotace

Akční plán                          
na 5 let

TOP služby Ing. Luděk Tesař na www.cityfinance.cz
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Jedinou překážkou rozvoje obce může 
být myšlení, 

zejména nedostatek invence                                  
a kvalitních informací.



Obce jsou silnější než kdy jindy 
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Život jde dál a finance jsou krví rozvoje obcí.

6



Inflace roztáčí ruletu financí.
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Inkasa daní v ČR s predikcí MF ČR
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Doporučení starostům 

pro lepší práci



1. Na začátku zadejte analýzou financí 
s výhledem. 

Zde: www.cityfinance.cz

Seznamte se s finančním zdravím obce, 
finančními možnosti, stropem 

bezpečného zadlužení atd.



Starosta by měl znát vývoj finanční kondice 
obce – ukázka z praxe
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Starosta by se měl dobrat finančních možností obce 
– ukázka z praxe.
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2. Projekty obce připravte se znalostí 
finančních možností obce.                     

(dotace zatím neřešte)



3. Zlepšete, co můžete ve smyslu rčení 

„Čo bolo to bolo. Terazky
som majorom!“ 

Např. Strukturu rozpočtu změňte na 
CLEVER



Doporučená struktura rozpočtu – příklad I
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Doporučená struktura rozpočtu – příklad II
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Ukázky z praxe rozpočty – Beroun dříve 2019
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Ukázky z praxe rozpočty – Beroun nyní

+ zastupitelům jde 

důvodová zpráva 

s návrhem rozpisu

Změna rozpočtování 

provedena na rok 2020            

a osvědčila se.
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4. Neodkládejte potřebné investice 
a utraťte peníze na účtech obce 

(ponechejte však rezervu min. 10% 
daňových příjmů).

využívejte úvěry, nežeňte se bezhlavě za 
dotacemi, myslete na:

Inflaci, zdražení projektu dotacemi, 
podmínky udržitelnosti, kontroly                             

a byrokracii



5. Příjmy obce narovnejte do 
finanční reality



Finanční realita v obci znamená např.

• Nájmy bytů tržní = všude v ČR vyšší než 150 Kč/m2 

(obec je ze zákona povinná uplatňovat tržní nájmy)

• Poplatky za odpad = 1200 Kč/ osoba (na 99% náklady 

jsou a budou náklady mnohem vyšší)

• Zpoplatněné služby tam kde není veřejný zájem = 

mají krýt alespoň náklady.
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6. Krizi financí řešte, až nastane. 

Pakliže přijde finanční apokalypsa, 
obec ani domácnost s ní nic neudělá. 

Lze jen zmírnit finanční následky.



Závěr a doporučení
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Závěr

• Peníze jsou krví ekonomiky obce, zastavit jejich oběh a snížit

jejich objem znamená chudokrevnost a vyhladovění organizmu.

• Úkol politicky poctivých starostů, kteří chtějí prosperitu obce spočívá

v uvedení lidí do finanční reality bez politických lží a nesmyslů.

• Tam kde se točí peníze je ekonomika, tam kde peněz netřeba je

socialismus nebo komunismus. Už bychom měli pochopit na

základě naší historie, že cesta služeb zdarma nefungovala,

nefunguje a fungovat nebude.
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Aktualita www.cityfinance.cz

• Zvýhodněný balíček: Analýza financí obce, výhled a prezentace 

v obci

• Cena: 41 200 Kč bez DPH (objednat na www.cityfinance.cz)

49 852 Kč včetně 21 % DPH (v tom sleva 10,8 tis. Kč bez DPH, tj. 13 068 Kč včetně 21 % DPH)

Realizace jaro 2023. Data si seženeme sami.

Obsahuje: 

– Střednědobý výhled rozpočtu s analýzou financí a ratingem + BONUS shrnutí stavu financí 
pro veřejnost. (samostatně běžná cena 33 tis. Kč bez DPH)

– Prezentace/školení v obci, včetně cestovních výdajů (délka prezentace/školení/konzultace 
dle domluvy). (samostatně běžná cena 19 tis. Kč bez DPH)
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Ing. Luděk Tesař

www.cityfinance.cz

Starostujte a žijte, finance vyřešíme s citem!
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