Posudek rigorózní práce Ilony Kruntorádové: Problematické aspekty financování
měst a obcí České republiky
Autorka se ve své rigorózní práci zaměřila na aktuální téma financování obcí v České
republice. Látka je vedle úvodu a závěru rozvržena do pěti kapitol.
V úvodu autorka vymezuje cíle, hlavní teze, použité výzkumné metody a zdůvodňuje
výběr výzkumného vzorku. V empirické části je práce postavena zejména na
rozhovorech se starosty devíti obcí různé velikosti (lidnatosti) a odlišné pozice ve
správní hierarchii (základní výkon přenesené působnosti, obce s pověřeným obecním
úřadem, obce s rozšířenou působností). Vlastní výzkum je v první kapitole vhodně
uvozen teoretickými východisky - dělení komunálních systémů podle různých
typologií, pojem fiskální federalismus, klasifikace příjmů místních rozpočtů. Druhá
kapitola Evropská komparace systémů financování municipalit porovnává obce
v evropských zemích z hlediska daňových kompetencí místních samospráv a podílu
dotací a transferů v systémech jednotlivých zemí. Třetí kapitola Postavení municipalit
v podmínkách České republiky rozebírá financování obcí v českých zemích oproti
municipalitám ve státech Evropské unie a všímá si rovněž fiskálního federalismu
v českých podmínkách. Čtvrtá kapitola Hlavní pilíře financování českých municipalit:
vývoj legislativního nastavení a politická diskuze charakterizuje problematiku
příspěvku státu na výkon přenesené působnosti obcemi a analyzuje vývoj
rozpočtového určení daní v ČR od devadesátých let 20. století do současnosti (vč.
diskuse o poslední změně, jež začne platit od počátku roku 2013). Ve stěžejní páté
kapitole Výsledky dotazníkového šetření autorka shrnuje názory představitelů obcí
nejen k rozpočtovému určení daní, ale i systému dotací či meziobecní spolupráci.
Práci považuji za velmi zdařilou a mezi její silné stránky řadím komplexní zpracování,
využití velkého množství pramenů i vhodně zkonstruovaný dotazovací nástroj
(polostrukturovaný rozhovor). Práce obsahuje pouze minimum drobných nepřesností a
překlepů. Např. okresy jako územní jednotky stále existují, zanikly pouze okresní
úřady (str. 7). Nepřesnosti v textu jsou však v porovnání s vysokou kvalitou práce
naprosto marginální.
Otázky k rozpravě:
Měl by podle Vašeho názoru stát více tlačit na spojování obcí, případně jejich užší
spolupráci (např. formou společných obecních úřadů)?
Bylo by podle Vašeho názoru vhodné zvýšit podíl výlučných daní na daňových
příjmech obcí v ČR?
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