
jak dobře hospodařit?
Zdánlivě triviální otázka, ale možná je těžší na-
psat, jak správně hospodařit, než to skutečně 
správně dělat. Můžeme nahlédnout k podni-
katelům. Je řada byznysmenů, kteří mají dob-
ré nápady a finance je nezajímají. Jsou však i 
tvrdí hospodáři, kteří produkují s nejmenšími 
možnými náklady. Ideální je kombinace obou 
typů. Město se z byznysu m ůže jedině učit, 
učit se efektivitě. 
Hlavní chybou politiků je mikromanagement a 
krátký horizont uvažování. Normální politik (a 
A. Babiš taky už sklouzává do mikromanaga-
mentu) je schopen řešit malé problémy. Vyře-
šit něco malého je pro něj lehčí než si dávat 
strategický cíl. Politik „chce pomáhat“, něče-
mu určitému, konkrétnímu, aby měl zásluhu 
(kterou se pak může prezentovat). Takového 
politika zajímá jen jedna konkrétní položka 
v rozpočtu. Nic jiného v něm nečte. Na to se 
váže úvaha „po mně ať je potopa“. 
„Já jsem tu 4 roky, ať si pak dělají, co chtějí.“ 
Pokud jde o konkrétní rady, jak hospodařit, 
lze se dotknout každé oblasti rozpočtu z hle-
diska věcného a navrhnout úspory – a že jich 
je. To právě ale není žádné umění. Tím se řeší 
konkrétní věci – jak říkají politici, že takzvaně 
„pomáhají“– tedy přidělují peníze v daný mo-
ment. Musí to být však opačně – nejprve sta-
novit obecné zásady rozdělování prostředků 
a ty za všech okolností dodržovat. Jedině tak 
získáme dlouhodobě zdravé finance. 
Peníze jsou jako krev, rozhodují, co bude, či 
nebude žít, jak kvalitně a jak dlouho.
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Zadlužení nesmí přesáhnout 50 % jistých (daňových) příjmů kraje nebo 
obce. samospráva by neměla exponovat riziko bankrotu v takovém 
rozsahu jako podnikatelské subjekty. standardně se uvádí 300 %, tedy 
trojnásobek příjmů města – může se tedy zadlužit třemi ročními rozpočty.

Nutná je permanentní likvidita – odpovídající jsou zůstatky na účtech
v rozsahu příjmů běžně dosahovaných za 3 měsíce.

Stabilizace výdajů na příspěvkové a další organizace – je třeba ustát
jejich tlak při sestavování rozpočtu a nepřipustit jejich požadavky na 
vyšší mzdy a další náklady.

Mít neustále separátně prostředky pro podporu investičních dotací,
podmínkou pro poskytnutí dotace je často spoluúčast příjemce, 
a tak je třeba být připraven. V Nové Pace to musí být 10 až 20 mil. kč.

Rozpočet je třeba schvalovat jako mírně přebytkový, vždy s rezervami, 
výslovně určenými i skrytými. Nutná je všeobecná rezerva 1 % z celko-
vých výdajů, pro investice rezerva 10%, podle celkových výdajů na ně.

Jasné definování a vyznačení priorit – musí být detailně projednáno 
a rozhodnuto samosprávou (tedy zástupci občanů). Rozpočet by se 
neměl jen pasivně přepisovat z posledního období. Ten Nové Paky 
se připravuje a pečlivě projednává od srpna předchozího roku.

Dlouhodobé plánování – je třeba plánovat nejen na rok, ale i na dobu 
delší. Nezatěžovat příští zastupitelstva svými krátkodobě, byť politicky 
důvodně, motivovanými rozhodnutími.

Zajistit vazbu úvěrů jen na krytí investic. Úvěr by neměl být nikdy využit 
na provozní výdaje. Jeho splácení nesmí přesáhnout životnost investice.

Při prodeji kapitálového aktiva výnos znovu používáme k pořízení jiného 
kapitálového aktiva – zabránit redukci kapitálu.

Poslední doporučení se týká okamžiku schvalování provozního 
rozpočtu. Ten je třeba mít napevno schválený vždy před započetím 
roku. V případě investic je možné čekat na dotace a také reagovat na 
nutnost oprav. V Nové Pace se rozpočet schvaluje a bude schvalovat 
v polovině prosince. Změny v průběhu roku jsou jen u investic. Pokud 
jde o provoz, tak v něm se mění rozpočet jen při mimořádných situacích.

zásady dobrého rozpočtu
Máme 10 zásad dobrého rozpočtu města. desatero je uspořádáno dle důle-
žitosti, od nejzávažnějšího principu, který je na prvním místě. Jedná se přede-
vším o empirické poznatky z 10leté činnosti ve městě, kraji a státu.
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udržíme A rating!
Město Nová Paka má v současnosti (tedy za rok 2012) rating A od Czech 
Credit Bureau. Tato agentura město Nová Paka popsala takto: 

„Posuzovaná obec velmi výrazně převyšuje rámec srov-
natelných subjektů. ekonomické ukazatele prokazují vy-
nikající finanční stabilitu. okolní prostředí a ekonomické 
podmínky regionu dávají  velmi dobré předpoklady další-
ho rozvoje.“

Co se hodnotí? Především zadluženost obce a tempo snižování zadlu-
ženosti. dále také likvidita obce, tedy zda má obec pohotové peníze na 
účtu v bance, nebo struktura příjmů a výdajů. Výhodou jsou poměrově 
vysoké kapitálové výdaje a nízké provozní výdaje. kladně se hodnotí i 
získané dotace.

Interpretace iRatingového hodnocení obce

RATING MĚST (NAD 7000 OBYVATEL) KRÁLOVÉHRAD. KRAJE OD CZECH CREDIT BUREAU 2012

A B+ B- C+ C-

Nová Paka Hradec Králové Jaroměř Trutnov Dvůr Králové n. Lab.

Náchod Rychnov n. Kněž. Vrchlabí

Jičín Nové Město n. Met.

Červený Kostelec Hořice

Nový Bydžov Broumov
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VáClAV PAČesNÝ
PředsedA FINANČNÍHo VÝBoRu

s Václavem Pačesným o financích města

Při práci finančního výboru zabírá nejvíce času rozpočet. V čem je rozpočet 
pro město tak důležitý?
Rozpočet je finanční plán příjmů a výdajů města na kalendářní rok. Rozpočet určí, 
za co se bude daný rok utrácet, co se koupí a na co peníze nezbudou. Pro dobré 
hospodáře na radnici je to klíčová věc.

Tomu rozumím. Je to mocenský nástroj na rozdělení peněz města. 
Ale proč kolem toho děláte tolik povyku a tváříte se učeně?
samozřejmě z celkového pohledu na město není rozpočet ničím světoborným. 
Pro běžného občana, ale i politika není rozpočet zajímavý ani příliš důležitý. 
Pro lidi, kteří mají financování města na starosti, je ale rozpočet jedním 
ze základních nástrojů. 

Dobře. Připusťme, že to tak může být. Ale zkus být trochu konkrétnější.
snažíme se, aby rozpočet v Nové Pace byl postaven na objektivních zásadách 
a pravidlech, například: částky uvedené v rozpočtu mají být reálné, rozpočet 
má mít dostatečné rezervy pro nepředvídatelné případy; běžné provozní výdaje 
se mezi roky nemají příliš lišit; máme se snažit vždy vygenerovat co nejvíce 
peněz na investice; akce podpořené státní či jinou dotací mají mít přednost; příjmy 
z prodeje nemovitých věcí by se neměly projídat, ale investovat zpět do nemovitostí; 
rozpočet nemá řešit drobnosti; každá kapitola má mít odpovědnou osobu, 
která si pohlídá, že jí přidělené finance vystačí na celý rok atd.

Jak město Nová Paka pocítilo výpadek daňových příjmů spojený 
s ekonomickou recesí a stagnací?
Vyplatilo se nám, že jsme provozní výdaje drželi na uzdě již v dobách ekonomic-
ké konjunktury a rychlého růstu daňový příjmů. Navíc se starostům a nezávislým 
(sTAN) na celostátní úrovni podařilo po řadě peripetií prosadit spravedlivější rozpoč-
tové určení daní, které Nové Pace přineslo zhruba 13 až 14 mil. kč navíc každý rok. 
Toto opatření tak bezpečně pokrylo výpadky daňových příjmů spojené s ekonomic-
kým ochlazením v ČR.

Jak jste na tom s úvěry? 
Finance Nové Paky jsou v dobré kondici. (Vždyť v loňském roce se nám paradoxně 
podařilo, že úroky z úvěru, které jsme platili, byly nižší než výnosové úroky, jež banka 
platila nám z termínovaného účtu.) Pro banky bychom jistě byli bezproblémovým 
klientem, možné úvěry by nám byly poskytnuty za velmi výhodných podmínek.



s Václavem 
Pačesným 
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To je dobrá zpráva. Velké inves-
tice nelze financovat bez úvěrů.

To je omyl. Je možné si peníze 
na větší investice našetřit dopře-

du. Nám se to zatím daří v případě 
bazénu, který stavíme bez úvěru 

za vlastní peníze z rozpočtu. Něco 
jsme našetřili v minulých letech, 

velký díl výdajů ponese letošní 
rozpočet a doplatek by měl pokrýt 

rozpočet na rok 2015. Čistě 
ekonomicky je bazén výdaj, který 
nám v budoucnosti žádné zhod-

nocení nepřinese, nebylo by proto 
správné financovat jej pomocí 

úvěru. Bylo by to sporné 
a riskantní, přirovnat bychom 

takové chování mohli k půjčce 
občana na drahou dovolenou.

V dnešní době je zadlužování 
běžným krokem institucí. Dělá 
to tak stát, kraje i řada (přede-
vším větších) měst; svůj rozvoj 

financují z úvěrů… 
…a jejich zadlužení roste a roste. 

Možná nás někdo bude považovat 
za staromódní, příliš opatrné, 

ortodoxní, či dokonce hloupé, 
ale my se touto cestou vydat 

nechceme. Myslíme si, že město 
by nemělo riskovat. Nemělo by se 

zadlužovat a svůj běžný provoz 
i investice by mělo být schopno 

zaplatit ze svých vlastních pe-
něz. Úvěry bychom měli používat 
obezřetně, pouze ve výjimečných 

případech a na přechodnou dobu.

Město Nová Paka ale přece není úplně bez dluhů?
Nesplacené úvěry má město pouze za nákupy 
pozemků (v průmyslové a obytné zóně), kdy budoucí 
kupní cena reálně překročí kupní již zaplacenou cenu 
pozemků, což zajišťuje relativně jisté prostředky na 
splácení úvěrů. dále jsme čerpali úvěr na velkou 
rekonstrukci čistírny odpadních vod, která ač se 
nachází ve staré Pace, patří městu Nová Paka. 
Zde jsou splátky úvěru kryty nájmem, který městu 
za používání čističky platí společnost provozující 
v Nové Pace a dalších městech vodovody a kanalizace 
(Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s.).

Bazén je terčem řady kritiků. Sportovcům se vyčítá, 
že bazén staví ve špatný okamžik za každou cenu 
místo toho, aby se počkalo na lepší budoucnost.
Naopak, staví se v ten nejlepší okamžik. Několik let 
se čekalo, jestli se nepodaří získat státní, evropskou 
nebo krajskou dotaci. Bohužel se tak nestalo. Město 
se proto pustilo do výstavby bazénu za vlastní peníze. 
V okamžiku, kdy se konala veřejná soutěž na výstavbu 
novopackého bazénu, byly ceny stavebních prací 
v ČR na absolutním minimu. Předtím několik let ceny 
stavebních prací klesaly, pak se zastavily a nyní 
pomalu zase stoupají.

Předmětem kritiky jsou i náklady na běžný provoz 
bazénu, které prý budou rozpočet města každý rok 
neúměrně zatěžovat.
Je zřejmé, že s provozem bazénu se zvýší nároky na 
provozní výdaje rozpočtu. o tom není sporu. otázka 
zní, zda je v možnostech Nové Paky financovat běžný 
provoz bazénu bez toho, aby by to omezilo ostatní 
potřeby města. To je úkol, který jsme připraveni zvlád-
nout. Pokud porovnáte naše provozní výdaje s výdaji 
ostatních měst, jsme často až o polovinu levnější, platí 
to o příspěvku na chod městského úřadu, domova 
pro seniory, svoz odpadů, provoz zimního stadionu atd. 
Je tedy v našich silách zajistit finančně úsporný provoz 
i v případě plaveckého bazénu. 
konkrétní představy již máme, přemýšlíme o tom 
dopředu. 

Finance města



Co konkrétního máš na mysli?
Pracujeme na tom, aby elektřinu pro plavecký bazén mohl 
dodávat TermoReal, který v kotelně na sídlišti vyrábí elektřinu 
jako vedlejší produkt při výrobě tepla a do veřejné sítě ji musí 
prodávat levněji, než za kolik elektřinu od dodavatele naopak 
nakupujeme. dále se jedná o organizaci provozu bazénu, 
například omezený ranní provoz pouze na karty, učitel 
s kurzem plavčíka jako dozor školáků atd.

Zatím se tváříš, že je vše idylické. Není snad nic, co by tě 
jako předsedu finančního výboru zneklidňovalo?
Zneklidňují mě určitě globální hrozby. Celý život se bojím války, 
chaosu, násilí. Máme velké štěstí, že žijeme již skoro 70 let 
bez války. Jak dlouho nám to ještě vydrží, je ve hvězdách.
Způsob vládnutí a široké správy České republiky mi již řadu let 
nedělá radost, dlouhodobě nás to posunuje blíže k rozvojovým 
zemím. Možná nás čeká osud některých zemí Jižní Ameriky 
(Argentina, uruguay). 

Není to zbytečné strašení? Navíc co s tím má chudák 
obyčejný člověk dělat?
Všechny hrozby bychom si měli uvědomovat, reálně je vyhod-
notit, včas si připravit krizové scénáře, únikové varianty, 
otužovat děti a naučit je bránit se. Připravme si 
pláštěnky, i když zatím ještě neprší, 
ale jinak si tím náladu nekazme 

a snažme se ovlivnit především to, co ovlivnit reálně můžeme. 
Je dobré zůstat optimistou. stále věřím, že když budeme mít 
štěstí, vše nakonec dobře dopadne.

To jsme ale hodně odbočili. Chtěl jsem se zeptat, co trápí 
předsedu finančního výboru v Nové Pace.
Nejvíc se bojím dotací. každá přijatá dotace má tisíce podmí-
nek a požadavků, často protichůdných a někdy i nesmyslných. 
Pokud některou z nich porušíme, může nám být při kontrole 
FÚ nařízeno vrátit zpět celou přijatou dotaci i s úroky.
Toto riziko mě trápí opravdu hodně.
V minulosti jste prosadili zrušení městské policie. Hlavním 
argumentem byly úspory. Nyní zařazujete do svého voleb-
ního programu nový bod bezpečnost a pořádek ve městě. 
Znamená to snad, že přiznáváte, že zrušení městské poli-
cie bylo unáhlené?
Nikoliv. když máte doma uklizeno a pořádek a v rodině vše fun-
guje, nepotřebujete rákosku. Podobná je naše filozofie ve vzta-

hu k městu Nová Paka. Chceme město, kde 
bude maximum věcí v pořádku fungovat, a 
proto zde nebude městská policie potřeba. 
snažíme se působit především preventivně. 
Příklady z poslední doby jsou: zákaz herních 
automatů na území celého města, zákaz 
podomního prodeje, ale i snaha o postupné 
zlepšování všech částí města tak, aby byly 
v hezkém a upraveném stavu. V neposlední 
řadě je nesmírně důležité, aby vztah mezi 
vedením města, státní policií a občany byl 
založen na vzájemné důvěře a spolupráci. 

A co příjmová stránka rozpočtu? Není 
to náhodou tak, že se chlubíte vyrovna-
ným rozpočtem, ale ve skutečnosti žijete 
z prodeje městských bytů a dalšího ma-
jetku města?

To by samozřejmě byla chyba. držíme se zásady, že pení-
ze získané prodejem nemovitostí (bytů, pozemků, budov) 
se mohou použít pouze na nové investice do nemovitostí 

nebo na rekonstrukce stávajících nemovitostí města. 
dříve to bylo i formalizováno v podobě kapitálového fondu 

města.

Ten jste ale přece již zrušili.
Ano, kapitálový fond byl zrušen z procesních důvodů. Nic-

méně zásada, kterou jsme v podobě kapitálového fondu 
razili, pro nás platí dál, je důležitá a dodržujeme ji.

Není prodej městských bytů nerozumný a unáhlený? 
Nebudou městu byty chybět?

domnívám se, že není důvod, aby ten, kdo bydlí v měst-
ských bytech, platil menší nájemné než ostatní občané, 

kteří bydlí v soukromých bytech a platí tržní nájemné nebo 
hypotéku. Pokud se s tímto názorem ztotožníte, zjistíte, 
že není důvod, aby si město drželo větší množství bytů.

Chcete tedy prodat všechny městské byty?
V této chvíli žádnou větší privatizaci bytů neplánujeme. 

Pro občany, kteří se dostali do kritické životní situace, by 
město mělo mít připravené dočasné přístřeší – ubytovnu 

nebo malý jednoduše vybavený byt.

Nebylo zrušení poplatků za odpady jen populistickým 
krokem, který připravil město o peníze?

Ty peníze ale přece nikam nezmizely, naopak zůstaly 
v Nové Pace, zůstaly Pačákům. Chceme, aby občané 

třídili odpad a pomáhali nám tak snižovat náklady na svoz 
odpadů. Zrušili jsme ale i další poplatky, které byly často 
až komické. Město dříve na jednu stranu vybíralo popla-

tek ve výši 10 % ze vstupného na kulturní akce a z druhé 
strany podporovalo pořádání některých kulturních akcí 

dotacemi.

Nejste už politikou unaveni?
Pořád před sebou vidíme nedokončené věci, nové výzvy 

a hrozby. Nová Paka se stala součástí našeho života 
a život, ten nás ještě neomrzel. Na druhou stranu by mě 
lákala představa, že jednou přijdou nějací opravdu lepší 

sekáči a vyhrají volby a my je pak budeme zpovzdálí 
pozorovat, nejlépe z hospody u lípy.

s Václavem Pačesným o financích města



spravedlivější financování obcí
Více než deset let se starostové menších měst a obcí snažili přesvědčit politiky, aby 
skončilo zvýhodňování velkých měst. Marně! Až starostové (jako politické hnutí) prosa-
dili spravedlivější financování obcí, a to tím, že se spolu s ToP 09 dostali do Parlamen-
tu. Bez tohoto partnerství by diskriminace menších měst pokračovala. Proč by měl mít 
občan Plzně čtyřikrát více než člověk z lázní Bělohradu?
V Poslanecké sněmovně to bylo hodně ostré a chvílemi to vypadalo na rozpad koa-
lice. Proti bylo silné lobby čtyř největších měst. opozice, která věděla, že věc blokují 
zejména pražští a brněnští vládní poslanci, nijak nepomohla a nechala v tom poslance 
za starosty pořádně vykoupat, ať se starají. A ti se starali, často radikálně a nekom-
promisně. k novele zorganizovali ve všech krajích setkání poslanců se starosty, na 
kterých za předkladatele novelu hájil gazdík a Cogan. Zde se jednotliví poslanci museli 
veřejně vyjádřit k věci a část se poté začala bouřit ve svých klubech, protože nedo-
kázali vysvětlit, proč zákon nepodpořit. Někteří otevřeně řekli, že zákon podpoří i proti 
klubu. Zde se lámal chleba a nakonec se návrh odhlasoval drtivou většinou, každý se 
nakonec bál být proti. Menší obce a města tak získaly 15 až 20 %. Zásadní je, že tyto 
peníze mají města jisté, nemusí se doprošovat dotací. Na rozdíl od státu jdou obecní 
peníze především do investic. 
odstranění diskriminace menších obcí a měst při financování obcí bylo spolu s regu-
lací hazardu stěžejním úkolem pro Josefa Cogana, který kandidaturu přijal právě kvůli 
tomu. Patřil mezi poslance se zcela zásadním podílem na schválení změny zákona. Pro 
město Nová Paka to znamenalo už v roce 2013 do rozpočtu skoro 14 milionů navíc a 
pro celý okres přes 130 milionů. 
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