
Od května letošního roku byl jmenován vedou-
cím ekonomického odboru magistrátu Mgr. Bc.
Jan Jaroš, DiS. Požádali jsme ho o představení se-
be a problematiky jeho práce.

Jste „novou tváří“ magistrátu, prosím krátce 
o představení se.

V Jihlavě žiji od roku 2002, jsem ženatý a mám 
dvě děti. Dcera Veronika se narodila před mě-
sícem. Jinak pocházím ze západočeského města 
Stříbro založeného v roce 1183 Vladislavem II. 
Společné s městem Jihlavou má např. to, že jde 
taktéž o bývalé královské město s bohatou hornic-
kou minulostí. 

Od roku 2005 do února 2012 jsem pracoval na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina. Své dosavadní 
zkušenosti jsem si měl možnost poté prověřit při 
mém působení na pozici vedoucího ekonomic-
kého odboru Městského úřadu v Třešti, kde jsem 
pracoval od března 2012 do dubna letošního roku 
a jsem za tu zkušenost vděčný. Od května letošní-
ho roku jsem byl jmenován vedoucím ekonomic-
kého odboru magistrátu města Jihlavy.

Pod ekonomickým odborem si každý před-
staví peníze. Co ale ve skutečnosti všechno 
děláte?

Ta představa se samozřejmě hned nabízí a je ví-
ceméně správná, neboť i v dalších činnostech, 
kterými se zabýváme, peníze nějakým způsobem 
fi gurují. Jen na ně pohlížíme pod jiným úhlem či 
v jiné rovině.

Pracujeme s nimi při přípravě rozpočtu jakožto 
fi nančního plánu a jeho změn, při zpracování zá-
věrečného účtu jako zobrazení hospodaření za 
uplynulý rok, v rámci účetnictví při administraci 
jednotlivých účetních případů a jejich vykazování 
vůči dalším institucím apod. 

To zní hodně úřednicky. Hlídáte tedy rozpo-
čet města a zpracováváte závěrečný účet?

Ano, ale nejen to. Vedeme rozsáhlou agendu 
místních poplatků, podílíme se na návrzích obec-
ně závazných vyhlášek a stanovování sazeb, úlev, 
osvobození a platbách místních poplatků. A bo-
hužel také pracujeme s pohledávkami města při 
jejich vymáhání za různými dluhy, např. z již zmí-
něných místních poplatků, pokut, neuhrazeného 
nájemného apod. To už je méně příjemnější prá-
ce. Zabezpečujeme také kapitalizaci disponibil-
ních fi nančních zdrojů, plníme daňové povinnos-
ti za město, kontrolujeme a likvidujeme cestovní 
příkazy z pracovních cest apod.

Nehovořili jsme o dotacích…
Zabezpečujeme zapracování přijatých a poskytnu-

tých dotací do rozpočtu města. Vždy následující rok 
zpracováváme fi nanční vypořádání u přijatých dota-
cí městem vůči poskytovatelům, kterými jsou třeba 
různá ministerstva. U těch poskytovaných zprostřed-
kováváme jejich průběžnou úhradu příjemci. 

Opět tomu asi nerozumím, jde o odborné 
pojmy…

Povolujeme ale také například tomboly, eviduje-
me a provádíme fi nanční kontrolu u veřejných sbí-
rek. Vyhotovuje návrhy do orgánů města při poru-
šení rozpočtové kázně příjemců dotací města.

Je toho hodně. Jak vlastně město peníze zís-
kává?

Rozpočet Jihlavy můžeme rozdělit do čtyř zá-
kladních skupin. Z těchto skupin pak se dá i dovo-
dit, jak město peníze získává. 

První skupinu tvoří daňové příjmy, které tvoří 
objemově největší příjem rozpočtu města a jsou 
při návrhu rozpočtu na následující rozpočtové ob-
dobí velice důležité. 

Dle určitého klíče, který nastavuje zákon, se 
město podílí na příjmech, které vybere stát pro-

střednictvím správce daně. 
Mluvíme o sdílených daních, jakou je daň z pří-

jmu fyzických a právnických osob, daň z přidané 
hodnoty. 

Patří sem i daň z nemovitostí, tzv. daň svěřená, 
jež patří ze 100 % městu, a správní a místní poplat-
ky. Jsou zde tedy zahrnuty poplatky, které občané 
hradí třeba na pokladnách magistrátu za konkrét-
ní úkon, a dále poplatky „za komunální odpad“, ze 
psů, z ubytovací kapacity apod., které město vybí-
rá na základě obecně závazné vyhlášky.

Co tvoří druhou skupinu?
Druhou skupinou jsou nedaňové příjmy, které 

do rozpočtu města „tečou“ v závislosti na činnosti 
města a nakládání s jeho majetkem. Jedná se např. 
o pronájmy bytových, nebytových prostor a po-
zemků, příjmy z prodeje služeb, výrobků a zboží, 
příjmy z úroků apod.

Třetí skupinu tvoří kapitálové příjmy. Jedná se 
příjmy města plynoucí do jeho rozpočtu např. 
z prodeje nemovitého a movitého majetku.

Jako poslední, ale druhé, co se jejich objemu tý-
če, jsou přijaté transfery neboli dotace. V této ob-
lasti je rozpočet města napojen na rozpočet státu 
a jeho fondy, rozpočet kraje, strukturální fondy 
Evropské unie, fi nanční mechanismus Norska 
apod. Jedná se o účelové fi nanční prostředky po-
užitelné na předem defi novaný záměr či projekt, 
např. výstavba ZOO pěti kontinentů. 

Co je pro vás „kuchařkou“, podle které se 
řídíte?

Těch předpisů je velké množství a bohužel se 
i velice často mění, což není dle mého názoru ku 
prospěchu věci. Nehledě na skutečnost, že jejich 
schválení často proběhne poměrně krátkou dobu 
před jejich plánovanou účinností a účetní jednot-
ka nemá šanci se na to připravit, nebo je schválen 
právní předpis a prováděcí normy obsahující kon-
krétní postupy a činnosti jsou schváleny třeba až 
půl roku poté. Jako každá účetní jednotka máme 
vytvořeny postupy, které upravují vnitřní směrni-
ce a nařízení.

Kam město peníze ukládá, kolik to je?
Jako správný hospodář se i město snaží zhodno-

covat fi nanční prostředky. Peníze je potřeba tak-
zvaně neustále točit. Nicméně se jedná o veřejné 
prostředky, které z mého pohledu město spíše 
spravuje než vlastní, a proto je potřeba o to více 
zvážit míru podstupovaného rizika.

Nejčastěji využívaným nástrojem jsou termí-
nované vklady poskytované bankovními domy. 
Mohu prozradit, že má město v současné době 
zřízen několikaletý, velice výhodný termínovaný 
účet, který na úrocích generuje necelých 10 mil. 
Kč ročně. Tento vklad bohužel v roce 2016 kon-
čí a nahradit ho instrumentem, který by přinášel 
stejný výnos, je spíše nereálné.

Kde všude můžete investovat? 
Teoreticky není město právními předpisy ome-

zeno, kam své volné prostředky investovat. Nic-
méně některé instrumenty či nástroje jsou ve vzta-
hu k případnému riziku a faktu, že se stále jedná 
o veřejné prostředky, vhodnější než jiné. V koneč-
né fázi ale vždy záleží na samosprávě města a jejím 
rozhodnutí. Města mají také možnost emitovat 
vlastní komunální dluhopisy.

V současné době je část prostředků soustředěna 
v investičním portfoliu, které spravuje jeho správ-
ce, a máme zřízeny termínované účty s různou do-
bou uložení fi nančních prostředků.

Každý střadatel hledá ten nejlepší způsob, jak 
peníze zhodnotit? Jak postupuje město?

Primárně bych místo odpovědi na tuto otázku 
spíše odkázal na odpovědi předchozích otázek. 
Nicméně za zhodnocení fi nančních prostředků 
lze také považovat jejich použití na velké opravy 
a rekonstrukce stávajícího nemovitého majetku, 
např. bytového a nebytového fondu, jakožto „in-
vestice“ do nemovitostí. 

Tyto fi nanční prostředky se městu mohou čás-
tečně vrátit v podobě nájmu nebo v jeho zvýšené 
výši, příp. vyššího výnosu při jejich prodeji. 

Potřeby města jsou samozřejmě jiné než soukro-
mého subjektu a nelze se chovat zcela tržně a spe-
kulovat např. při prodeji nemovitostí na budoucí 
růst cen, které ekonomická krize srazila dolů.

Co je na vaší práci nejobtížnější?
Jednoduše bych asi odpověděl uhlídat ten miliar-

dový objem fi nančních prostředků a jejich tok. 
Někdy je obtížné sdělit samosprávě i kolegům 
z ostatních odborů, na co ještě máme peníze, co 
si můžeme dovolit fi nancovat vzhledem k jejich 
představám. 

Musím být ten, co stojí nohama na zemi a ne-
podlehnout představám o vzdušných zámcích. 
Najdou se i momenty, kdy bych byl jako obyvatel 
Jihlavy pro. 

Bohužel nadchnutí se pro některé myšlenky je 
luxus, který si nemohu ze své pozice dovolit.

Jakou má občan možnost kontroly nad fi nan-
cemi města?

Občané mají právo být informováni o hospoda-
ření města a existuje několik možností kontroly 
nebo získání informací. 

Občan má možnost se např. vyjádřit k návrhu 
rozpočtu na následující rozpočtové období, který 
je zveřejněn minimálně 15 dní před jeho projed-
náváním v zastupitelstvu. 

Je možné se s dotazem obrátit na město či ma-
gistrát. Jsme samozřejmě schopni a ochotni rea-
govat na telefonický či e-mailový dotaz. 

Na webových stránkách města je zveřejněn 
schválený rozpočet i závěrečný účet města. Mož-
ností je vícero.

S jakou vizí jste nastupoval na odbor a jak se 
očekávání liší od praxe?

Svou vizi jsem částečně představil při výběro-
vém řízení a snažím se jí jít vstříc. V menší míře 
jsem měl možnost svá očekávání konfrontovat 
s praxí ještě před vlastním nástupem na magistrát, 
neboť jsem měl možnost se v období své dvoumě-
síční výpovědní lhůty setkávat s mojí předchůdky-
ní, Ing. Kosovou.

Jako jeden z prvních cílů ještě před svým ná-
stupem jsem si stanovil poznat prostředí od-
boru a magistrátu a zmapovat procesy v co nej-
kratším časovém horizontu. 

A i na základě tohoto poznávání vykrystalizo-
valy odlišnosti mezi očekáváními a skutečností, 
ale to většinou tak bývá. 

Jedním z očekávání, které se mi plní, je, že na 
této pozici budu moci zúročit své dosavadní 
zkušenosti a dále se po odborné i lidské stránce 
rozvíjet. -lm-

STRANA 4 Rozhovor NJR - PROSINEC 2013

Jaroš: Občan má více možností kontroly 
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