
Kód kurzu FIN 

Název kurzu Finanční analýza obce 

Anotace kurzu Kurz se zaměřuje na postupy zpracování finanční analýzy obce z 
běžných rozpočtových a účetních výkazů. Výstupy finanční analýzy 
povedou k vystopování faktorů – pozitivních i negativních – které 
ovlivňují hospodaření obce. Po jejich odkrytí bude pro představitele 
obce snadnější upravit hospodaření obce tak, aby docházelo k co 
nejmenším ztrátám finančních prostředků ve smyslu neefektivního 
vydávání finančních prostředků. 
 Součástí výuky bude také výpočet nemandatorních výdajů obce, tedy 
určení objemu finančních prostředků obce, které mohou být použity na 
rozvojové aktivity. Odhad výše volných finančních prostředků pomůže 
představitelům obce lépe provázat rozpočet a rozpočtový výhled obce 
s rozvojovou koncepcí, usnadní její realizaci a bude vhodným 
podkladem pro sestavení akčního plánu na jednotlivé roky, případně 
pro aktualizaci střednědobé rozvojové koncepce. 
Téma analýzy dotačních možností s finanční analýzou nesouvisí pouze 
zdánlivě. Pro zajištění komplexního přehledu možností financování 
rozvojových aktivit je nutné mít vedle výpočtu volných finančních 
prostředků také alespoň rámcový přehled možností financování 
rozvojových aktivit pomocí dotačních titulů. Většina poskytovaných 
dotací předpokládá finanční spoluúčast subjektu, kterou je nutné 
zahrnout do zpracovávaných dokumentů. 
Smyslem finanční analýzy je zjištění aktuální finanční situace v obci, a 
to včetně zadluženosti. Dále je díky zpracované analýze možné odkrýt 
případné rezervy financování a především připravit podklady pro 
finanční plánování v návaznosti na koncepční rozvojový dokument.  
Cílem kurzu je rozšíření znalostí v oblasti finanční analýzy mezi 
zájemce o studium a zvýšení kvality jejich práce. Po dokončení kurzu 
budou jeho účastníci schopni odborně vysvětlit ostatním kolegům 
výhody a přednosti zpracování finanční analýzy, budou ji moci sami 
zpracovat a především budou umět používat její výstupy v souladu se 
schválenou rozvojovou koncepcí obce.   

Obsah kurzu  význam zpracování finanční analýzy pro plánování obcí  

 analýza příjmů a výdajů obcí  

 analýza účetních výkazů obce, určení finančních ukazatelů  

 výpočet nemandatorních výdajů obce - určení objemu 
rozvojových prostředků obce  

 rozpočtový výhled obce - význam a zpracování  

 analýza dotačních možností 

Studijní literatura  LANDA, M., Finanční plánování a likvidita, Computer press, 
a.s., Brno, 2007, 180 s., ISBN 978-80-251-1492-6  (jenom 
nějaké teoretické úvodní informace o finančním plánování a 
ukazatelích) 

 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za 
krokem, C. H. Beck, Praha 2005, 137 s., ISBN 80-7179-321-3 

 KRAFTOVÁ, I. Finanční analýza municipální firmy, C. H. Beck, 
Praha 2002, 206 s., ISBN 80-7179-778-2 

Časová dotace  4 hodiny – výuková část 

 1 hodina – ověřovací část 

Charakter kurzu  přímá výuka 

 konzultační část a diskuse 

Cílová skupina  starostové a místostarostové 

 vedoucí finančních odborů 



 vedoucí finančních výborů 

Ukončení kurzu  písemný test 

Lektor Ing. Petr Ponikelský 

Kapacita kurzu max. 15 účastníků 

  


