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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení hospodaření obce Dětmarovice v letech 

2006 až 2009. Práce obsahuje podrobnou analýzu příjmů a výdajů rozpočtu obce, na 

základě které je provedeno celkové zhodnocení hospodaření. Výsledkem práce jsou 

navrhovaná opatření, která přispívají k zlepšení hospodaření obce.  

 

Abstract 

The bachelor’s thesis focuses on a economy assessment of community Dětmarovice in 

years between 2006 and 2009. The work contains a detailed analysis of revenue and 

expenditure budget of the municipality, which is based on an overall assessment of the 

economy. The result of the work proposed measures that contribute to improve the 

financial management of municipality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

Veřejné finance, obec, hospodaření obce, rozpočet, rozpočtová skladba, rozpočtový 

proces, příjmy, výdaje. 

 

Keywords 

Public finance, municipality, management of the municipality, budget, budget structure, 

budget process, receipts, expenditures.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 

 

JEČMÍNKOVÁ, M. Zhodnocení hospodaření obce. Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta podnikatelská, 2010. 71 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Eva Lajtkepová, 

Ph.D. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že tato bakalářská práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace uvedených pramenů je úplná, že jsem v práci neporušila autorská 

práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících 

s právem autorským).  

 

 

V Brně dne 28. května 2010 

                                                                                       ………………………….. 
                                                                                                      Podpis 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 

 

Tímto bych ráda poděkovala mé vedoucí bakalářské práce Ing. Evě Lajtkepové, Ph.D. 

za cenné připomínky, rady a odborné vedení při zpracování této bakalářské práce. Dále 

děkuji paní tajemnici Ing. Iloně Petrákové, paní Miluši Krůlové a dalším zaměstnancům 

Obecního úřadu v Dětmarovicích za ochotu a pomoc při poskytování všech potřebných 

materiálů a informací. 

 



OBSAH 

ÚVOD............................................................................................................................... 9 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE.......................................................... 10 

1.1 OBEC ............................................................................................................... 10 
1.1.1 Funkce obce – působnost ............................................................................ 11 
1.1.2 Postavení obcí v ČR.................................................................................... 11 
1.1.3 Orgány obcí ................................................................................................ 12 

1.2 ROZPOČET OBCE A JEHO ÚLOHA V SOUSTAVĚ ROZPOČTŮ................................. 16 
1.2.1 Rozpočet obce ............................................................................................. 16 
1.2.2 Rozpočtový výhled....................................................................................... 17 
1.2.3 Rozpočtová skladba .................................................................................... 18 
1.2.4 Příjmy rozpočtu obce .................................................................................. 19 
1.2.5 Výdaje rozpočtu obce.................................................................................. 23 

1.3 ROZPOČTOVÝ PROCES...................................................................................... 24 

2 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ OBCE.................................................................. 27 

2.1 OBEC DĚTMAROVICE ....................................................................................... 27 
2.2 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ OBCE DĚTMAROVICE................................................ 30 
2.3 VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V LETECH 2006 – 2009 ............................................ 30 
2.4 PŘÍJMY OBCE DĚTMAROVICE V LETECH 2006 – 2009 ...................................... 31 

2.4.1 Daňové příjmy............................................................................................. 33 
2.4.2 Nedaňové příjmy ......................................................................................... 39 
2.4.3 Kapitálové příjmy ....................................................................................... 41 
2.4.4 Přijaté dotace.............................................................................................. 43 

2.5 VÝDAJE OBCE DĚTMAROVICE V LETECH 2006 – 2009 ..................................... 45 
2.5.1 Běžné výdaje ............................................................................................... 46 
2.5.2 Kapitálové výdaje ....................................................................................... 49 

2.6 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ OBCE DĚTMAROVICE .......................................... 52 

3 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ........................................ 55 

3.1 PŘÍJMY OBCE ................................................................................................... 55 
3.2 VÝDAJE OBCE .................................................................................................. 56 
3.3 INVESTICE........................................................................................................ 58 
3.4 MAJETEK ......................................................................................................... 61 
3.5 ZVÝŠENÍ SPORTOVNÍHO A TURISTICKÉHO VYŽITÍ ............................................. 63 

ZÁVĚR .......................................................................................................................... 64 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ............................................................................. 66 

SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A OBRÁZKŮ ......................................................... 68 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ......................................................................... 70 

SEZNAM PŘÍLOH....................................................................................................... 71 

 



 9

ÚVOD 

Obec je základním územním samosprávným celkem České republiky. Obce jsou 

územními společenstvími občanů, které mají právo na svou samosprávu. Obce jsou 

veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle 

vlastního rozpočtu. Jsou samostatně spravovány zastupitelstvem obce.1 Úkolem 

samosprávy je zabezpečování celé řady veřejných statků, které povedou k všeobecnému 

rozvoji obce a spokojenosti občanů.  

 

Téma této bakalářské práce zahrnuje analýzu rozpočtu obce, a to jak stránky příjmové 

tak i výdajové. Nedílnou součástí jsou i návrhy na zlepšení hospodaření. Tato práce byla 

aplikována na hospodaření obce Dětmarovice v letech 2006-2009.   

 

Cílem této bakalářské práce je předložení návrhů, které povedou k efektivnějšímu 

využívání peněžních prostředků obce a zároveň tak přispějí k větší spokojenosti občanů 

s hospodařením obce. K dosažení tohoto cíle budou využity nejprve teoretické poznatky 

z oblasti veřejných financí, na které bude navazovat podrobná analýza obecního 

rozpočtu.  

 

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První teoretická část se zabývá vymezením, 

postavením a funkcemi obcí v České republice. Dále pak hospodařením obcí a 

především strukturou obecního rozpočtu. Druhá část obsahuje základní údaje o obci 

Dětmarovice, na které dále navazuje podrobná analýza příjmové a výdajové stránky 

obecního rozpočtu. Tato část také zahrnuje zhodnocení hospodaření obce. Třetí část 

bakalářské práce je věnována návrhům na zlepšení hospodaření obce Dětmarovice, 

které by měli vést především k efektivnějšímu nakládání s finančními prostředky a 

majetkem obce Dětmarovice.  

 

Analýza bude provedena pomocí dat poskytnutých obcí Dětmarovice. Jedná se zejména 

o výkazy FIN 2-12M (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 

celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí) sestavované vždy k 31.12. roku 

2006 až 2009. 

                                                 
1 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Článek 99-101.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

1.1 Obec 

Obec je základní územní jednotkou státu. Tvoří ji obyvatelstvo, které společně užívá 

vymezené území (katastrální území) a které má právo na samosprávu zakotvené 

v ústavě. 2 

 

Obec je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek. V právních vztazích 

vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Obec pečuje 

o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů 

chrání také veřejný zájem. 3 

 

Postavení obce je v současné době stále významnější, a to především díky stále 

probíhající decentralizaci kompetencí a odpovědnosti za zabezpečování stále více druhů 

veřejných statků pro obyvatelstvo ze státu na územní samosprávu.4 

 

V právní smyslu je obec vymezena třemi základními znaky, které jsou: 

 území; 

 občané žijící na území obce s trvalým pobytem nebo občané s čestným 

občanstvím obce; 

 samospráva veřejných záležitostí na katastrálním území obce, tzn. působnost. 

 

Občané mají možnost podílet se na řízení obce dvěma způsoby: 

 nepřímo prostřednictvím volených zástupců – tzn. v ČR zvolených do 

zastupitelstva obce ve veřejných komunálních volbách; 

 přímo – tzn. v místním referendu nebo dobrovolnou prací např. v různých 

komisích, nebo aktivní účastí na veřejných zasedáních zastupitelstva obce.5 

 

 

                                                 
2 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. s. 78. 
3 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. § 2. 
4 PEKOVÁ , J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. s. 119. 
5 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. s. 79. 
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1.1.1 Funkce obce – působnost 

Obec plní následující funkce dané zákonem o obcích: 

 vlastní samosprávná funkce – tzv. samostatná působnost, tzn., že obec sama 

spravuje své záležitosti, jejichž spravování jí stát neodňal. V samostatné 

působnosti jedná obec svým vlastním jménem a na vlastní účet.  

 přenesená funkce – tzv. přenesená působnost obce, tj. okruh záležitostí, které 

vykonávají orgány obce jménem státu, nikoli jménem svým. Za kvalitu výkonu 

této působnosti také vůči veřejnosti odpovídá stát, který ji orgánům obce svěřil. 

Proto musí orgány obce při výkonu této cizí (státní) působnosti respektovat vůli 

toho, kdo jim ji svěřil.6 

 

1.1.2 Postavení obcí v ČR 

Obec jako základní územní samosprávný celek se rozkládá na jednom nebo několika 

katastrálních územích, podle kterých se člení na jednotlivé části. Obce v ČR jsou 

začleněny do správního obvodu okresu, na jehož území se nacházejí, a také do vyššího 

územního samosprávného celku – kraje.  

 

Zákon o obcích rozlišuje tyto základní druhy obcí: 

 obce, které nejsou městy; 

 města, tzn. obce s počtem obyvatel nad 3000, pokud tak na návrh obce stanoví 

předseda Poslanecké sněmovny; 

 městys, tzn. obce, které toto označení byly oprávněny používat před 17.5.1954, 

pokud o to požádají předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; 

 statutární města, tj. Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad 

Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, 

Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most, 

Teplice, Karviná a Mladá Boleslav. Území statutárních měst se může členit na 

městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy; 

 hlavní město Praha členěné na městské části (obvody).7 

 

                                                 
6 DUDA, M. J§ Správní právo: Samostatná a přenesená působnost obce. [online]. Dostupné z WWW: 
<http://spravni.juristic.cz/154292/clanek/spravni2>. 
7 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. § 3, § 4.  
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Podle rozsahu činností státní správy jsou obce rozděleny do tří skupin: 

 Obce, které vykonávají samosprávné činnosti a vybrané činnosti státní správy 

pouze samy pro sebe ve své samostatné působnosti. 

 Obce s pověřeným obecním úřadem, které vykonávají samosprávné činnosti a 

úkoly státní správy pro sebe ve své samostatné působnosti, ale zároveň i některé 

činnosti státní správy pro obce ze svého správního obvodu (v současnosti je 

těchto obcí 389). 

 Obce s rozšířenou působností, které opět vykonávají činnosti jako obce 

s pověřeným obecním úřadem, ale i navíc specializované činnosti (např. 

vydávání osobních a cestovních dokladů, živnostenské oprávnění apod.),  

(v současnosti je těchto obcí 205).8 

 

Pro Českou republiku je typická rozdrobenost obcí. Tato rozdrobenost je však 

z ekonomického hlediska neefektivní. Převaha malých obcí v praxi způsobuje problémy 

v zajišťování lokálních veřejných statků, poněvadž disponují malým objemem 

finančních prostředků ve své rozpočtu. Obce v České republice sice nemají snahu 

slučovat se, ale spolupracují spolu v různých sdruženích.  

 

V ČR rozlišujeme tyto formy spolupráce obcí: 

 dobrovolné svazky obcí; 

 smlouvy o sdružení; 

 jiná seskupení obcí.9  

 

1.1.3 Orgány obcí 

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce. Dalšími orgány obce jsou rada 

obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce.  

 

Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je kolektivní volený orgán. Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech 

samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního 

                                                 
8 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance. s. 105-106. 
9 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. s. 122.  
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samosprávného celku (kraje). Zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem obce v oblasti 

její samostatné působnosti a má rozhodující rozhodovací pravomoci. Usnesení 

zastupitelstva je schváleno, hlasuje-li pro usnesení nadpoloviční většina všech členů 

zastupitelstva. Členové zastupitelstva jsou voleni v komunálních volbách na dobu 4 

let.10 

 

Počet členů zastupitelstva závisí na počtu obyvatel a velikosti územní. Zastupitelstvo 

stanoví počet členů, tak zastupitelstvo obce mělo v obci: 

 do 500 obyvatel   5-15 členů; 

 501-3000 obyvatel   7-15 členů; 

 3001-10 000 obyvatel   11-25 členů; 

 10 001-50 000 obyvatel   15-35 členů; 

 50 001-150 000 obyvatel  25-45 členů; 

 nad 150 000 obyvatel   35-55 členů.11 

 

Zastupitelstvo obce v rámci své samostatné působnosti rozhoduje a schvaluje především 

program rozvoje obce, rozpočet a závěrečný účet obce, zřízení trvalých a dočasných 

peněžních fondů obce, zřízení nebo rušení neziskových organizací, založení nebo rušení 

právnických osob, vydávání obecně závazných vyhlášek obce, vyhlášení místního 

referenda, spolupráci obce s jinými obcemi a formu spolupráce, volbu starosty, 

místostarosty, radních a odvolání je z funkce, zřízení a rušení městské policie. 

 

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkových záležitostech: 

nabytí a převod nemovitostí v majetku obce, poskytování darů a dotací, zastavení 

movitých a nemovitých věcí, vydání komunálních dluhopisů, uzavření smlouvy o 

sdružení a poskytování majetkových hodnot podle této smlouvy, a další.12 

 

Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce. V oblasti samostatné působnosti se za své 

činnosti zodpovídá zastupitelstvu obce, v rámci přenesené působnosti rozhoduje, jen 

                                                 
10 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. s.  86-87. 
11 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. § 68. 
12 tamtéž, § 84, § 85. 
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stanoví-li tak zákon. Usnesení rady je schváleno, hlasuje-li pro usnesení nadpoloviční 

většina všech jejích členů.  

 

Radu obce tvoří starosta, místo starostové a další členové rady, které volí zastupitelstvo 

obce ze svých vlastních řad. Počet členů rady musí být lichý a činí 5 až 11 členů, 

přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členu zastupitelstva obce. Rada obce se 

nevolí, pokud má zastupitelstvo méně jak 15 členů. V tomto případě vykonává její 

funkci starosta obce, nestanoví-li zákon jinak.13  

 

Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím 

přijatých usnesení. Radě obce je vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle 

schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření, plnit funkci zakladatele nebo 

zřizovatele vůči PO a OS založeným nebo zřízeným zastupitelstvem, vydávat nařízení 

obce, rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, stanovit rozdělení 

pravomocí v obecním úřadě, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu, 

kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti 

obce, a další.14  

 

Starosta 

Starosta obce zastupuje obce navenek. Starostu volí do funkce zastupitelstvo obce a za 

výkon své funkce se zastupitelstvu zodpovídá. Uznává se za statutární orgán obce. Je 

součástí obecního úřadu, stojí v jeho čele a plní úkoly v samostatné i přenesené 

působnosti.  

 

Starosta zejména: 

 svolává a řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu 

s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce; 

 řídí a kontroluje všechny pracovníky obecního úřadu; 

 odpovídá za objednání a projednání auditu hospodaření obce; 

                                                 
13 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. § 99. 
14 tamtéž, § 102. 
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 jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu se souhlasem ředitele krajského 

úřadu.15 

 

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je volen stejně jako 

starosta a zodpovídá se zastupitelstvu obce. 

 

Obecní úřad 

Obecní úřad je tvořen starostou, místostarostou, tajemníkem obecního úřadu, pokud je 

tato funkce zřízena, a dále zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Pro jednotlivé 

úseky činností obecního úřadu rada může zřídit odbory a oddělení. Počet odborů a náplň 

jejich činností závisí na velikosti obce – rozsahu samostatné a přenesené působnosti. 

 

Obecní úřad: 

 v oblasti samostatné působnosti: 

o plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada obce; 

o pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti; 

 vykonává přenesenou působnost dle zákona.16 

 

Výbory a komise 

Výbory jsou iniciativní a kontrolní orgány, které zřizuje zastupitelstvo obce. Počet 

výborů závisí na rozhodnutí zastupitelstva, vždy však musí zřídit: 

 finanční výbor, který provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními 

prostředky obce; 

 kontrolní výbor, který kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady obce a 

dodržování právních předpisů. 

 

Finanční a kontrolní výbory musí být nejméně tříčlenné. Jejich členy nesmí být starosta, 

místostarosta, tajemník a ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním 

úřadě.  

 

                                                 
15 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. § 103. 
16 tamtéž, § 109. 
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Pokud se při posledním sčítání lidu hlásí k jiné národnosti než české alespoň 10% 

občanů, obce musí zastupitelstvo také zřídit výbor pro národnostní menšiny. V částech 

obce může zastupitelstvo obce zřídit osadní výbory. 

 

Komise jsou iniciativní a poradní orgány. Zřizuje je rada obce. Svá stanoviska a náměty 

předkládají radě obce. Mohou být také výkonným orgánem, jestliže jim byl svěřen 

výkon přenesené působnosti obce.17  

 

1.2 Rozpočet obce a jeho úloha v soustavě rozpočtů 

V rámci soustavy veřejných rozpočtů, jsou na úrovni územních samosprávných celků 

sestavovány rozpočty obce. Tyto místní rozpočty obcí patří z hlediska jednotlivých 

stupňů vlády k veřejným rozpočtům nejnižší úrovně. Význam rozpočtů obcí v rámci 

rozpočtové soustavy roste, a to především díky stále probíhající decentralizaci veřejné 

správy a územní samosprávy.  

 

1.2.1 Rozpočet obce 

Rozpočet obce lze chápat jako decentralizovaný peněžní fond, ve kterém se 

soustřeďují jak příjmy obce, které jsou získávány na základě přerozdělení v rozpočtové 

soustavě, tak příjmy ze své vlastní činnosti, a ty se rozdělují a používají na financování 

veřejných a smíšených statků. Rozpočet obce je možné charakterizovat také jako roční 

bilanci, která bilancuje příjmy a výdaje, základní finanční plán nebo jako důležitý 

nástroj municipální politiky.18 

 

Podle zákona o rozpočtových pravidlech je rozpočet obce finanční plán, kterým se řídí 

financování činnosti obce. Rozpočtový rok je stejně jako u státního rozpočtu shodný 

s kalendářním rokem a při zpracování ročního rozpočtu je třeba vycházet 

z rozpočtového výhledu.  

 

 

 

                                                 
17 MARKOVÁ, H. Finance obcí, měst a krajů. s. 27-28.  
18 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů : teorie a praxe. s. 57. 
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Tabulka č. 1. Schéma rozpočtu obce 

PŘÍJMY VÝDAJE 
Běžné 
- daňové  - svěřené daně 
                - sdílené daně 
                - místní poplatky 
                - správní poplatky 
- nedaňové - poplatky za služby 
                  - příjmy z pronájmu majetku 
                  - příjmy od O.S. a P.O. 
- zisk obecních podniků 
- dividendy z akcií, přijaté úroky 
- transfery - dotace - neúčelové 
                               - účelové 

Běžné - neinvestiční 
- mzdy a platy 
- povinné pojistné za zaměstnance 
- materiálové 
- energie 
- nájemné 
- sociální dávky 
- výdaje na municipální podniky 
- sankce za porušení rozpočtové kázně 
- úroky 
- pokuty 
- ostatní (dary apod.) 
- dotace vlastním O.S. a jiným subjektům 
- neinvestiční příspěvky P.O. 
- výdaje na sdružování fin. prostředků 

Kapitálové 
- z prodeje majetku 
- z prodeje akcií a majetkových podílů 
- kapitálové transfery - účelové 
                                   - neúčelové 
- přijaté úvěry 
- příjmy z emise komunálních obligací 
- přijaté splátky půjček 

Kapitálové - investiční výdaje 
- na hmotný a nehmotný majetek 
- nákup cenných papírů 
- kapitálové poskytnuté dotace O.S. a   
  jiným subjektům 
- investiční příspěvky P.O. 
- investiční půjčky různým subjektům 
- splátky úvěrů 

Ostatní 
- doplňkové, přijaté sankční pokuty apod. 

Ostatní 
 

Pozn. O.S. – organizační složky, P.O. – příspěvková organizace 
Zdroj: PEKOVÁ, J. Veřejné finance, úvod do problematiky. s. 184. 
 

Rozpočet obce se zpravidla sestavuje jako vyrovnaný. Jako přebytkový může být 

schválen, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících 

letech. Zákon také umožňuje schválit rozpočet jako schodkový, ale to jen v případě, že 

schodek bude možné uhradit finančními prostředky z minulých let, nebo návratnými 

finančními prostředky (smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční 

výpomocí nebo výnosem z prodeje komunálních dluhopisů obce).19  

 

1.2.2 Rozpočtový výhled 

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem obce sloužícím pro střednědobé finanční 

plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních 

                                                 
19 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. § 4.  
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vztahů a přijatých závazků zpravidla na dobu 2 až 5 let následujících po roce, na který 

se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje 

o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních 

zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se 

uvedou jejich dopady na hospodaření obce po celou dobu trvání závazku.20 

 

1.2.3 Rozpočtová skladba 

Rozpočtová skladba jednotně třídí rozpočtové příjmy a výdaje podle jednotných znaků a 

schválených zásad a pravidel. Lze ji také chápat jako základní třídící klíč všech 

peněžních operací ve veřejných rozpočtech. Rozpočtová skladba by měla být jasná, 

přehledná, jednoduchá a měla by umožnit srovnatelnost v časových řadách. 

 

 V ČR rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje z hlediska: 

 kapitolního neboli odpovědnostního (pro obce a kraje je nepovinné); 

 druhového, kterým se třídí všechny příjmy a výdaje na: 

o daňové příjmy; 

o nedaňové příjmy; 

o kapitálové příjmy; 

o přijaté dotace; 

o běžné výdaje; 

o kapitálové výdaje; 

o financování; 

 odvětvového, kterým se třídí příjmy a výdaje na: 

o Zemědělství a lesní hospodářství; 

o Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství; 

o Služby pro obyvatelstvo; 

o Sociální věci a politika zaměstnanosti; 

o Bezpečnost státu a právní ochrana; 

o Všeobecná veřejná správa a služby; 

 konsolidačního (tzv. záznamové jednotky).21 

                                                 
20 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. § 3. 
21 PAŘÍZKOVÁ, I. Finance územní samosprávy. s. 67-73. 
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1.2.4 Příjmy rozpočtu obce 

Zdroje příjmů obecních rozpočtů lze obecně definovat do čtyř kategorií: daňové 

příjmy, transfery a dotace, nedaňové příjmy (tyto příjmy odrážejí především vlastní 

aktivitu územních samospráv, zejména uživatelské a jiné poplatky, příjmy z majetku a 

příjmy z obecních, či krajských organizací) a úvěry a půjčky. První tři skupiny příjmů 

tvoří tzv. nenávratné příjmy, které jsou nejdůležitějším zdrojem financování potřeb 

lokálního veřejného sektoru. Poslední skupinu příjmů tvoří návratné příjmy, a to 

zejména úvěry a půjčky, které jsou spojeny s povinností obcí a krajů je za určitých 

podmínek splatit.22 

 

Daňové příjmy 

Daňové příjmy tvoří rozhodující podíl obecních příjmů. Na základě zákona o 

rozpočtovém určení daní se daňové příjmy obcí dělí na: 

 daně svěřené – jsou vybírány podle celostátně platných daňových zákonů, 

jejichž výnos však plyne celý přímo do rozpočtů obcí; 

 daně sdílené - jsou vybírány podle celostátně platných daňových zákonů, jejichž 

výnos se rozděluje podle předem stanovených pravidel mezi rozpočty 

jednotlivých vládních úrovní.  

Zákonem jsou také vymezeny daně, které mohou obce využívat na svém území, tj. 

různé municipální daně ( neboli místní poplatky). Součástí daňových příjmů jsou rovněž 

správní poplatky.23 

 

Svěřené daně 

Formu svěřené daně má daň z nemovitosti. Příjemcem výnosu této daně je ta obec, na 

jejímž území se nemovitost nachází. Dělí se na daň z pozemků a daň ze staveb.  

 

Sdílené daně 

Podle aktuálně platného znění zákona o rozpočtovém určení daní se rozděluje obcím 

21,4 % z celostátního hrubého výnosu sdílených daní, kterými jsou: 

                                                 
22 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů : teorie a praxe. s. 79. 
23 tamtéž, s. 115. 
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 Daň z přidané hodnoty, 

 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, 

 Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, 

 Daň z příjmů fyzických osob, 

 Daň z příjmů právnických osob.24 

 

Místní poplatky  

Místní poplatky mají taktéž daňový charakter – jejich zaplacením nevzniká nárok na 

poskytnutí protislužby. Jejich výnos by měl sloužit na poskytování lokálních veřejných 

statků, nicméně na celkovém objemu daňových příjmů obcí představují malý podíl 

(v současné době v průměru nepřesahují 2% z celkových příjmů územních rozpočtů 

ČR). Při vyměřování místních poplatků se obec řídí zákonem č. 565/1990 Sb.,  

O místních poplatcích, (ve znění pozdějších předpisů včetně zákona o vodách a zákona 

o odpadech), obecně závaznou vyhláškou. Místní poplatky mají fakultativní charakter, 

to znamená, že zastupitelstvo obce samo rozhoduje o tom, zda obec bude vybírat místní 

poplatky a jaké. O konkrétní výši poplatku obec rozhoduje v rámci rozpětí daném 

zmíněným zákonem.25 

 

V současné době obce mohou vybírat tyto poplatky: 

 poplatek ze psů; 

 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt; 

 poplatek za užívání veřejného prostranství; 

 poplatek ze vstupného; 

 poplatek z ubytovací kapacity; 

 poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 

měst; 

 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj; 

 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů; 

                                                 
24 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. §4.  
25 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů : teorie a praxe. s. 125-126. 
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 poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace.26 

 

Správní poplatky 

Správní poplatky obce vybírají povinně podle zákona o správních poplatcích, jestliže 

vykonávají územní samosprávu (vlastní i přenesenou), při které se poplatek předepisuje. 

Jejich výše je dána zákonem, resp. sazebníkem – obce nemají pravomoci při jejich 

ovlivnění (pouze v některých případech mají pravomoc poplatek snížit nebo úplně 

prominout pro některé skupiny obyvatel, např. u invalidních občanů). Jedná se o 

poplatky za provedení správních úkonů jako např. výpis z matrik, vystavení dokladů, 

povolení stavby, povolení nosit zbraň apod. a poplatky charakteru regulace (provoz 

kasin, hracích automatů, provozování vybraných živností apod.).27  

 

Dotace 

Obce jsou finančně nesoběstačné a jsou více či méně závislé na dotacích a transferech, 

které jsou přidělovány v rámci soustavy veřejných rozpočtů. Dotace tvoří druhý 

nejvýznamnější zdroj financování obcí v ČR.  

 

Obce v ČR jsou mimo činnost v rámci samostatné působnosti zodpovědné i za výkon 

přenesené působnosti. K jejímu financování slouží zejména dotace a správní poplatky, 

které mohou vybírat za provedené správní úkony. Kromě dotací, na financování 

přenesené působnosti, jsou v ČR obcím vypláceny dotace: 

 běžné (neinvestiční) – na financování provozních potřeb; 

 kapitálové (investiční) – slouží k zajištění určitého standardu poskytovaných 

veřejných statků.28 

 

Podle způsobu, jakým obce dotace získávají, se dotace člení na: 

 nárokové – obce je dostávají automaticky, aniž by musely o ně žádat; 

 nenárokové – obec o dotaci žádat musí a dále musí splnit určitá kritéria pro 

uznání nároku. 

                                                 
26 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. §1.  
27 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů : teorie a praxe. s. 125. 
28 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. s. 272. 



 22

 

Obce mohou získat dotace i z Evropské unie vyplácené ze strukturálních fondů. Tento 

druh dotací nabývá u obcí na významu se vstupem ČR do EU. Jsou však také spojeny se 

spolufinancováním ze strany územních samospráv a většinou jsou vypláceny až po 

realizaci akce, či stavby.29 

 

Nedaňové příjmy 

Mezi vlastní nedaňové příjmy rozpočtů obcí patří především: 

 příjmy od vlastních neziskových organizací (OS, PO);  

 příjmy z vlastního podnikání, a to zisk z vlastních výdělečných podniků, podíl 

na zisku podniků s majetkovým vkladem obce; 

 příjmy z pronájmu nebo prodeje majetku ve vlastnictví obce, dočasně nebo 

trvale nepotřebného v lokálním veřejném sektoru; 

 příjmy s obchodování s cennými papíry; 

 sankční pokuty; 

 uživatelské poplatky za některé lokální smíšené veřejné statky, pokud neplynou 

přímo provozovateli těchto služeb (např. příspěvkové organizaci, nebo 

soukromému provozovateli apod.); 

 ostatní příjmy.30 

 
Návratné příjmy 

Protože daňové příjmy přicházejí na účet rozpočtu obce v průběhu celého rozpočtového 

období, mohou se i obce dostat do určité finanční tísně. Nemají-li své finanční rezervy, 

jsou často nuceny k překlenutí této situace využívat úvěr.  

 

Územní samospráva může využívat krátkodobý úvěr (na překlenutí dočasného 

nedostatku vlastních finančních prostředků), střednědobý úvěr, dlouhodobý úvěr (na 

financování investic), příjmy s emise obligací a návratné půjčky (např. návratné 

finanční výpomoci z rozpočtové soustavy).31 

 

                                                 
29 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů : teorie a praxe. s. 147-149. 
30 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. s. 269-270. 
31 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. s. 273. 
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1.2.5 Výdaje rozpočtu obce  

Obec se významně podílí na zabezpečování a financování veřejných statků pro 

obyvatelstvo, což je výsledkem decentralizace státní správy a posilování role územní 

samosprávy. Rozhodující část výdajů rozpočtu obce jsou proto alokační výdaje na 

zabezpečení veřejných statků. Výdaje rozpočtu obce závazné člení rozpočtová 

skladba.32  

 

Výdaje rozpočtu obce se dělí na běžné a kapitálové výdaje. Běžné výdaje se dále člení 

na neinvestiční nákupy, neinvestiční transfery, neinvestiční půjčky a ostatní výdaje. 

Kapitálové výdaje se člení na investiční výdaje, nákup akcií a majetkových podílů, 

kapitálové transfery, investiční půjčky a ostatní výdaje. 

 

Běžné výdaje slouží k financování běžných, pravidelně se opakujících potřeb 

v příslušném rozpočtovém období. 

 

Kapitálové výdaje slouží k financování dlouhodobých a to především investičních 

potřeb, které zasahují do více rozpočtových období. Zpravidla bývají jednorázové a 

neopakující se. Zpravidla jsou financovány z dotací či úvěrů a půjček.  

 

Důležité je členění výdajů z hlediska rozpočtového plánování na: 

 plánované výdaje, které jsou předem poměrně přesně určitelné a orgány obce u 

nich mohou lépe a důkladněji zvažovat objem výdajů a jejich strukturu 

s ohledem na plánované příjmy; 

 neplánované (nahodilé) výdaje, které obec nemůže předem odhadnout a to ani 

kdy a v jaké výši.33 

 

Výdaje na financování veřejných statků  

Z výdajů rozpočtu obcí jsou financovány některé druhy čistých a smíšených veřejných 

statků. Výdaje na zabezpečení čistých veřejných statků by měly být kryty výnosem 

svěřených a sdílených daní podle rozpočtového určení, včetně municipálních daní, 

                                                 
32 DOKOUPIL, F., a kol. Veřejné finance v České republice. s. 73. 
33 PAŘÍZKOVÁ, I. Finance územní samosprávy. s. 110-111. 
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případně dotacemi z rozpočtové soustavy. Mezi výdaje na zabezpečení čistých 

veřejných statků patří výdaje na zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti (např. obecní 

policie, hasiči), na veřejné osvětlení, na veřejné komunikace, na veřejnou zeleň, na 

likvidaci negativních externalit, na vlastní správu a samosprávu. Mezi výdaje na 

zabezpečení smíšených veřejných statků patří tyto výdaje: vzdělání (zejména základní 

vzdělání), financování výdajových programů (např. péče o rodinu a děti, zdravotně 

postižené apod.), financování zabezpečení veřejných statků, u kterých dochází 

k tržnímu selhání (např. hromadná veřejná doprava).34 

 

Výdaje na nenávratné transfery zahrnují především přímé adresné dotace sociálně 

slabším občanům, adresné sociální výpomoci nižším příjmovým kategoriím obyvatel, 

dotace soukromým podnikatelům na podporu podnikání, dary, pokuty a jiné sankční 

platby, placené daně.35 

 

1.3 Rozpočtový proces 

Rozpočtový proces představuje souhrn všech činností spojených s rozpočtovým 

hospodařením obce.  

 

V průběhu rozpočtového procesu se musí dodržovat následující rozpočtové zásady: 

 zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu; 

 zásada reálnosti a pravdivosti rozpočtu; 

 zásada účelovosti; 

 zásada úplnosti a jednotnosti rozpočtu; 

 zásada dlouhodobé vyrovnanosti; 

 zásada publicity. 

 

 

 

 

 

                                                 
34 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. s. 337-338. 
35 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. s. 280. 
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Jednotlivé etapy rozpočtového procesu obce znázorňuje následující obrázek. 

 

 

Obr. č. 1. Rozpočtový proces u rozpočtu obce v ČR 

Pramen: PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného        

sektoru. s. 251.  

 

První fází rozpočtového procesu je sestavení návrhu rozpočtu. Návrh se musí začít 

zpracovávat včas a to asi v polovině roku předcházejícím fiskálnímu roku, aby mohly 

být veškeré informace a požadavky včas zapracovány a projednány. Tato etapa se 

považuje za nejsložitější a nejobtížnější, a to především z toho důvodu, aby byly reálně 

odhadnuty plánované příjmy a plánované výdaje. Návrh rozpočtu obce sestavuje 

výkonný orgán obce, v ČR zpravidla finanční výbor.  

 

Úkolem zastupitelstva obce je projednání a schvalování rozpočtu obce. Zastupitelstvo 

obce schvaluje strukturu příjmů a výdajů i celkovou výši rozpočtu obce. Není-li 

rozpočet obce schválen před začátkem rozpočtového období, hospodaří obec až do 

schválení rozpočtu podle tzv. rozpočtového provizoria, a to zpravidla podle stejného 

období v předchozím rozpočtovém období.  

 



 26

Zastupitelstvo obce a finanční výbor také pravidelně kontrolují průběžné plnění 

rozpočtu během rozpočtového období. Analyzují příčiny neplnění rozpočtu a hledají 

účinná opatření proti negativním vlivům v rozpočtovém hospodaření obce.  

 

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření souhrnně zpracovávají do 

závěrečného účtu obce. Ten obsahuje veškeré údaje o příjmech a výdajích a to tak jak 

jsou členěny v rozpočtové skladbě a ještě dále obsahuje údaje o dalších finančních 

operacích, včetně tvorby a použití fondů, aby bylo možné zhodnotit finanční 

hospodaření obce a jí zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem. 

Součástí je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a 

dalším rozpočtům a fondům.  

 

Obce mají ze zákona povinnost nechat přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok 

buď auditorem, nebo krajským úřadem. Přezkoumání hospodaření obce je jeden 

z mechanizmů rozpočtu obce, který má zabránit, aby nedocházelo k neoprávněnému či 

špatnému nakládání s veřejnými peněžními prostředky.36  

                                                 
36 PAŘÍZKOVÁ, I. Finance územní samosprávy. s. 152-164. 
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2  ANALÝZA HOSPODAŘENÍ OBCE 

 

2.1 Obec Dětmarovice 

Charakteristika obce 

Obec Dětmarovice se nachází ve Slezsku v severovýchodní části Ostravské aglomerace, 

9 km severozápadně od okresního města Karviná. Správní území obce tvoří 2 katastrální 

území – Dětmarovice a Koukolná.  

 

Průmyslová část 

Severní část obce je průmyslová, tvořena především největším závodem na katastru 

obce – tepelnou Elektrárnou Dětmarovice, která je součástí akciové společnosti ČEZ. 

Svým výkonem 800 MW je největší elektrárnou na Moravě. Výstavba proběhla v letech 

1971 – 1976, dodává jak elektrickou energii, tak i teplo.  

 

Kromě elektrárny jsou soustředěny v této části obce i další průmyslové podniky a větší i 

menší podnikatelské subjekty. Výhodou umístění je mimo jiné také skutečnost, že tady 

prochází významná železniční trať Bohumín – Žilina s odbočkou do Petrovic u Karviné 

a dále do Polska.  

 

Centrum obce 

Úřady, instituce a občanská vybavenost se nachází v centru obce u hlavního silničního 

tahu Bohumín – Karviná. Zde se také nachází jedna z dominant obce, a to 

římskokatolický kostel sv. Maří Magdalény, který byl postaven v letech 1869 - 1870  na 

místě původního dřevěného kostelíku. Mezi památky, které také stojí za zmínku, patří 

Něbrojova kaple či pomníky obětem 1. a 2. světové války.  

 

Okrajové části 

Jižní polovina správního území je charakteristická roztroušenou zástavbou slezského 

typu s množstvím malých ploch zemědělské půdy a spoustou zeleně. Takový charakter 

území je v Koukolné a okrajových částech obce na Olmovci, Zálesí a Glembovci.37 

 
                                                 
37 Dětmarovice. [online]. Dostupné z WWW: <http://www.detmarovice.cz/index3ccf.html?id=historie>. 
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Obyvatelstvo 

K 31. 12. 2009 měla obec Dětmarovice 3960 obyvatel z toho 1926 mužů a 2034 žen. 

Průměrný věk občanů 40,81 roků. Věkovou strukturu obyvatelstva znázorňuje 

následující graf.  

 

Věková struktura obytovatelstva

12%

67%

21%

Děti do 15 let

Občané mezi 15-60 lety

Občané starší 60 let

 

Graf  č. 1. Věková struktura obyvatelstva obce  

Zdroj: Materiály obce Dětmarovice 

 

Školská zařízení 

Základní škola se nachází v centru obce na ulici směřující k vlakovému nádraží. V roce 

2003 změnila svou právní formu a stala se příspěvkovou organizací, skládající se ze 

základní školy, školní družiny, školní jídelny a dvou mateřských škol. V současné době 

má základní škola 201 žáků v 9 třídách. Mladší děti mají možnost navštěvovat 

Mateřskou školu Střed nebo Mateřskou školu v Koukolné.  

 

Zdravotnická zařízení 

O zdraví občanů pečují ve svých ordinacích zdravotníci jak na zdravotním středisku, tak 

také v dětmarovické elektrárně. Celkem jsou v obci dvě obvodní lékařky, dvě 

stomatologické ordinace, jedna zubní laboratoř, dětský lékař a Dětmarovická lékárna. 

Pro starší občany jsou k dispozici dva domy s pečovatelskou službou. Ve velmi pěkném 

prostředí jsou zde vytvořeny příjemné podmínky pro bydlení.  
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Ekonomická sféra 

Kromě nejdůležitějšího závodu v Dětmarovicích, kterým je elektrárna, je v obci velké 

množství nejrůznějších firem, které zajišťují pracovní příležitosti pro občany. Jednou 

z nejzajímavějších firem v obci, která svým působením již před několika lety překročila 

nejen hranice obce a regionu, ale dokonce je známá i v zahraničí je AROMKA, která se 

specializuje na výrobu aromatických a dekorativních svící. Mezi nejdůležitější firmy 

v Dětmarovicích také patří výrobce cementu a mleté strusky firma READYMIX ČR 

s.r.o., která na trh dodává mimo jiné také transportní beton. V provozovně firmy 

TRESTLES a.s. se v kovovýrobě vyrábí drobnější stavební prvky, manipulační 

technika, provádí se povrchová úprava kovových konstrukcí a válcování profilů. 

Výrobu nábytku na zakázku pro domácnosti i kanceláře zajišťuje v průmyslovém areálu 

u elektrárny společnost PROCON. Kromě uvedených firem působí v obci řada dalších 

podniků zabývajících se například zpracováním a prodejem dřeva, dopravou a stavební 

činností.  

 

Obchody a restaurace, služby 

Obchodní síť je v Dětmarovicích poměrně hustá. Jsou zde jak prodejny s potravinami a 

smíšeným zbožím, tak obchody s elektrospotřebiči, potřebami pro domácnost, pro 

motoristy, zahradu i zvířata a také obchod se stavebním materiálem.  Jednou 

z největších prodejen různých elektrospotřebičů, známou nejen v Dětmarovicích, ale i 

v širokém okolí, je Elektro Volák.  

 

Možnost občerstvení občané nalézají v mnoha restauracích, k oblíbeným patří například 

restaurace Pod kaštany, Dělnický dům, Hospůdka na statku, Gól, U Červeného kohouta, 

Na kurtu a další.  

 

Z občanské vybavenosti je zde téměř vše, co občané potřebují k životu. V obci 

nalezneme benzínovou čerpací stanici, několik kadeřnictví, relaxační a regenerační 

centrum, sběrnu Sazky i Tip sport.38  

 

                                                 
38 HAJZLEROVÁ, I. Dětmarovice. s. 110-112. 
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2.2 Analýza hospodaření obce Dětmarovice 

V této části bakalářské práce bude provedena analýza hospodaření obce Dětmarovice 

zejména ze dvou hledisek. První z nich bude analýza příjmů a následovat bude analýza 

výdajů. Obě tyto položky budou podrobně rozebrány podle druhového členění.  

 

Analýza bude provedena pomocí dat poskytnutých obcí Dětmarovice. Jedná se zejména 

o Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních 

rad a dobrovolných svazků obcí (dále už jen zkráceně výkaz FIN 2-12M).  

 

2.3 Vývoj příjmů a výdajů v letech 2006 – 2009 

Ve sledovaném období obec vykázala ve svém výsledku hospodaření jak přebytek 

příjmů nad výdaji, tak i schodky způsobené vyššími výdaji nežli příjmy. 

 

Porovnání skutečných příjmů a výdajů v letech 
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Graf č. 2. Porovnání skutečných příjmů a výdajů v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

V roce 2006 přesahovaly výdaje příjmy o 3,3%, což znamenalo deficit obce ve výši 

1 190 tis. Kč. Rok 2007 zaznamenal ve sledovaném období nejpříznivější výsledek 

hospodaření. Příjmy převýšily výdaje o 10,7% a obec Dětmarovice tak vykázala 

přebytek ve výši 3 813 tis. Kč. V roce 2008 obec hospodařila nejvyrovnaněji. Výdaje 
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překročily příjmy o téměř zanedbatelných 0,7% a deficit představoval pouhých  

3 tis. Kč. Rok 2009 se vyvíjel podobně nepříznivě jako rok 2006, tentokrát výdaje 

překročily příjmy o 7,6% a deficit se vyšplhal na 2 938 tis. Kč.  

 

Tabulka č. 2. Příjmy a výdaje obce Dětmarovice v letech 2006 – 2007 (v tis. Kč) 

  2006 2007 2008 2009 
Příjmy 35 771 39 312 43 003 38 695 
Výdaje 36 961 35 499 43 006 41 633 

Rozdíl -1 190 3 813 -3 -2 938 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

Obec musí své rozpočty sestavovat jako vyrovnané. Deficity z jednotlivých let 

financovala především prostřednictvím přebytků v hospodaření z minulých let. Pouze 

v roce 2006 přijala úvěr na financování investice v podobě výstavby chodníku.  

 

Schodek v roce 2006 byl způsoben především vysokou investicí zahrnující výstavbu 

chodníku směrem do části obce Koukolná. Tyto výdaje obec nebyla schopná financovat 

jinak, nežli výše zmiňovaným bankovním úvěrem. Rok 2007 byl z hlediska hospodaření 

obce příznivý. Důvodem přebytkového rozpočtu byl zejména vysoký kapitálový příjem 

z prodeje obecních plynovodů. Rok 2008 byl ve znamení významných investičních 

akcí. Obec v tomto roce navázala na již započatou rekonstrukci základní školy 

z předešlého roku a pokračovala ve výměně oken, zateplení budovy a rekonstrukci 

střechy. Tyto aktivity se pojily se značnými výdaji, nicméně obec zajistila jejich 

spolufinancování v podobě dotací, a také pomocí stále poměrně vysokých kapitálových 

příjmů vykázala jen velmi nepatrnou ztrátu, a to ve výši 3 tis. Kč. Hospodaření v roce 

2009 bylo deficitní zejména díky poklesu daňových příjmů a výraznému snížení příjmů 

kapitálových oproti předešlému roku.  

 

2.4 Příjmy obce Dětmarovice v letech 2006 – 2009 

Příjmy rozpočtu obce lze obecně rozčlenit do čtyř základních kategorií na příjmy 

daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. V následující tabulce jsou uvedeny 

skutečné příjmy obce Dětmarovice začleněny do zmiňovaných kategorií. 
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Tabulka č. 3. Příjmy rozpočtu obce Dětmarovice v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 

Příjmy rozpočtu / Rok 2006 2007 2008 2009 
Daňové příjmy 28 978 30 067 32 387 29 607 
Nedaňové příjmy 3 445 3 626 3 736 3 982 
Kapitálové příjmy 657 4 100 2 322 29 
Přijaté dotace 2 691 1 519 4 558 5 077 

CELKEM 35 771 39 312 43 003 38 695 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

Objem celkových příjmů obce měl ve sledovaném období převážně rostoucí charakter. 

Výjimkou se stal pouze rok 2009, kdy příjmy obce poklesly oproti roku 

předcházejícímu o 10% (konkrétně o 4 308 tis. Kč). Tento propad byl způsoben 

zejména poklesem daňových příjmů. Nejvyšších příjmů co do objemu obec dosáhla 

v roce 2008, a to 43 003 tis. Kč.  

 

Vývoj příjmů obce v letech 2006 - 2009

38 695

43 003

35 771

39 312

30 000
32 000
34 000
36 000
38 000
40 000
42 000
44 000
46 000
48 000
50 000

2006 2007 2008 2009

Rok

ti
s.

 K
č

Příjmy

 

Graf č. 3. Vývoj příjmů v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

Největší podíl na příjmech obce Dětmarovice mají příjmy daňové, které se pravidelně 

pohybují okolo 75% příjmů celkových. Lze je tedy považovat za nejdůležitější finanční 

zdroj obce. Jejich vývoj je poměrně stálý a v jednotlivých letech pozvolna rostoucí 

(výjimku představuje pouze rok 2009). Podobně stálé jsou i nedaňové příjmy obce 

Dětmarovice, které jsou sice výrazně nižší než příjmy daňové, ale pravidelně tvoří 
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přibližně 9% celkových příjmů. Výrazně kolísavé jsou ve své výši přijaté dotace a 

především pak příjmy kapitálové. Přijaté dotace zaujímají poměrně malou část 

celkových příjmů, která se v uvedených letech pohybuje od 3,9% do 13,1%. Velmi 

podobný je i vývoj kapitálových příjmů, které ve sledovaném období tvoří od 0,1% do 

10,4% celkových příjmů.  
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Graf č. 4. Příjmy rozpočtu obce Dětmarovice v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

2.4.1 Daňové příjmy  

Daňové příjmy tvoří rozhodující podíl obecních příjmů. Jak již bylo zmíněno výše, 

daňové příjmy zaujímají 75% celkových příjmů a jsou tedy pro obec neodmyslitelným 

zdrojem financí. Daňové příjmy patří také k nejvíce stabilním položkám příjmů obce. 

Mezi daňové příjmy neřadíme pouze výnosy z daní sdílených či svěřených, do této 

skupiny patří i místní poplatky, správní poplatky a ostatní daňové příjmy.  

 

V rámci daňových příjmů lze hovořit o neustále rostoucím vývoji (v roce 2007 vzrostly 

meziročně o 3,7% a v roce 2008 dokonce o 7,7%). Výjimkou se však stal rok 2009, 

který zaznamenal poměrně značný pokles, a to o 8,5% oproti předchozímu roku. 
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Největší objem daňových příjmů obec získala v roce 2008, kdy daňové příjmy dosáhly 

výše 32 387 tis. Kč.  

 

Tabulka č. 4. Daňové příjmy obce v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč)  

Daňové příjmy / Rok 2006 2007 2008 2009 
Daně 28 132 29 081 31 337 28 569 
Správní poplatky 384 407 474 408 
Místní poplatky 324 341 410 454 
Ostatní daňové příjmy 138 238 166 176 

CELKEM 28 978 30 067 32 387 29 607 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

Nejvýznamnější položkou spadající do daňových příjmů jsou samotné daně, které ve 

sledovaném období vždy přesahovaly 95% daňových příjmů. Z tohoto pohledu se zdají 

ostatní položky daňových příjmů téměř zanedbatelné. Podíl místních a správních 

poplatků se pohybuje většinou okolo pouhých 1,3% celkových daňových příjmů.  
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Graf č. 5. Daňové příjmy v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

Daňové příjmy jsou nejdůležitějším zdrojem peněžních prostředků obce, avšak jejich 

výši obec samotná často ovlivnit nemůže. Tuto možnost jí poskytují pouze místní 

poplatky, u kterých se obec sama rozhodne, které a v jaké výši bude vybírat.  
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Příjmy ze sdílených a svěřených daní  

Jak již bylo řečeno, příjmy ze sdílených a svěřených daní tvoří rozhodující část 

daňových příjmů a obec Dětmarovice je na těchto příjmech značně závislá. Příjmy 

z daní se dělí na základní dvě skupiny, a to na daně sdílené a daně svěřené. Podle 

zákona o rozpočtovém určení daní se obcím rozděluje 21,4% z celostátního hrubého 

výnosu sdílených daní. Svěřenou daň z nemovitosti obec získává ve 100% výši. 

Konkrétní příjmy obec Dětmarovice získané z jednotlivých daní uvádí následující 

tabulka.  

 

Tabulka č. 5. Příjmy z daní v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 

Příjmy z daní 2006 2007 2008 2009 
Sdílené daně 25699 26727 28910 25855 
 - z toho: Daň z příjmu závislá činnost 5854 6581 6030 5887 
              Daň z příjmu fyz. osob z podnikání 2614 1413 1489 1340 
              Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 344 402 491 482 

              Dań z příjmů právnických osob 6372 7203 8500 6006 
              Daň z příjmu práv. osob za obec 228 231 205 280 

              DPH 10287 10897 12195 11860 

Svěřená daň z nemovitosti 2433 2354 2427 2714 

CELKEM 28132 29081 31337 28569 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

Nejméně příznivý rok z hlediska daňových příjmů se stal rok 2009. V tomto roce 

poklesly příjmy z daní oproti roku předcházejícímu o poměrně vysokých 8,8%. Tomuto 

propadu se nevyhnuly téměř žádné z dílčích sdílených daní. Nejmarkantnější propad 

obec zaznamenala v položce daň z příjmů právnických osob, a to o obrovských 29,3% 

(z 8 500 tis. Kč na 6 006 tis. Kč). Příčinu tohoto nepříznivého stavu můžeme hledat ve 

skutečnosti, že se již v roce 2009 začala projevovat v rozpočtu obce všeobecná 

hospodářská recese. Ta se vyznačuje především obrovským propadem výroby, nižšími 

daňovými výnosy a tím i menšími příjmy v rozpočtech obcí.  

 

Nejvýznamnější položkou, co se týče objemu peněžních prostředků přitékajících do 

rozpočtu obce, je daň z přidané hodnoty. Tato daň zaujímá v letech 2006 – 2009 

pravidelně více jak 1/3 příjmů z daní. DPH zaznamenává nejen neustálý nárůst 

v absolutních číslech, ale zároveň každým rokem roste i její procentní podíl v rámci 
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daňových příjmů (v daných letech se pohyboval v rozmezí od 36,6% do 41,5%). 

Největší příjem z DPH obec získala v roce 2008, a to ve výši 28 910 tis. Kč. Tato 

hodnota zároveň znamenala největší nárůst oproti roku předcházejícímu, konkrétně  

o 11,9%. Jedna z příčin tohoto navýšení je i změna snížené sazby DPH z 5% na 9%  

k 1. lednu 2008.   

 

Druhou nejvýraznější daní pro obecní rozpočet je daň z příjmů právnických osob. Tato 

daň zaujímá v rozpočtu pravidelně více jak 20% podíl a její vývoj je v převážné části 

sledovaného období rostoucí. Výjimkou se ovšem stal opět rok 2009, o kterém jsem se 

již několikrát zmiňovala dříve. V tomto výčtu bych také neměla zapomenout na daň 

z příjmu ze závislé činnosti, jejíž podíl na příjmech z daní se taktéž pohybuje přibližně 

okolo 20%. Podíly ostatních daní názorně zachycuje následující graf.  
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Graf č. 6. Příjmy z daní v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

Správní poplatky 

Správní poplatky představují příjmy za provedení správních úkonů jako např. výpis 

z matrik, vystavení dokladů, povolení stavby a další. Jejich výše je dána zákonem a 

obec nemá pravomoc ji ovlivnit. Správní poplatky tvoří poměrně malou část daňových 
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příjmů, která se pohybuje okolo 1,4%. Jejich výše v průběhu let 2006 - 2009 činila  

od 384 tis. Kč do 474 tis. Kč.  

 

Místní poplatky 

Místní poplatky na území obce Dětmarovice byly zavedeny obecně závaznou vyhláškou 

č. 1/2003, o místních poplatcích ze dne 10. prosince 2003. 

 

Obec Dětmarovice vybírá tyto místní poplatky: 

o poplatek ze psů; 

o poplatek ze vstupného; 

o poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj; 

o poplatek za užívání veřejného prostranství. 

 

Místní poplatky jsou velmi významné z toho pohledu, že se obec může sama 

rozhodnout, které poplatky a v jaké výši bude vybírat. Nicméně, co se týče jejich 

objemu v rámci rozpočtu obce, tvoří poměrně nepatrnou část daňových příjmů. Jejich 

podíl na daňových příjmech byl v daném období relativně stálý a pohyboval se okolo 

1,3%.  
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Graf č. 7. Příjmy z místních poplatků v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 
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Poplatek ze psů 

Tomuto poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa, tedy 

fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce 

Dětmarovice. Poplatník je povinen oznámit na obecním úřadě do 15 dnů skutečnost, že 

se stal držitelem psa a po dovršení stáří psa 3 měsíců je tento poplatek povinen zaplatit. 

Poplatek za každého psa činí ročně 100Kč.  

 

Poplatek ze psů představuje nejstabilnější položku ze všech místních poplatků.  Úhrnná 

částka plynoucí do rozpočtu obce v letech 2006 – 2008 se pohybovala v rozmezí  

od 85 tis. Kč do 90 tis. Kč.  

 

Poplatek ze vstupného 

Poplatek ze vstupného se vybírá za vstup na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní 

akce, snížené o DPH, je-li v ceně vstupného obsažena. Poplatníkem je fyzická nebo 

právnická osoba, která akci pořádá. Sazba poplatku vychází z úhrnné částky vybraného 

vstupného a činí: 

a) 10% pro diskotéky, taneční zábavy, plesy, společenské večery s tancem a akce 

podobného charakteru; 

b) 20% pro pořady erotického charakteru a striptýzy; 

c) 15% pro prodejní akce.  

 

Od tohoto poplatku jsou však mnohé akce osvobozeny a příjmy z vybraného poplatku 

jsou tudíž velmi nízké, v letech 2006 -2008 pak dokonce nulové. Pouze v roce 2009 

obec získala z tohoto poplatku 3 tis. Kč.  

 

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 

Poplatku za VHP podléhá každý povolený hrací přístroj. Poplatníkem je osoba, která 

tento VHP provozuje. Povinností poplatníka je nejpozději do 5 kalendářní dnů od 

zahájení provozu oznámit tuto skutečnost obecnímu úřadu spolu s dalšími údaji. Sazba 

poplatku za každý VHP činí 5000 Kč na 3 měsíce.  
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Co se týče objemu získaných peněžních prostředků je tento poplatek pro obec 

nejvýnosnější.  Výše příjmů z poplatku za provozovaný VHP tvoří více jak 70% 

celkových místních poplatků.  

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 

Za užívání veřejného prostranství se ve smyslu tohoto poplatku považuje např. 

provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro 

poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, 

zařízení cirkusů a lunaparků, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a 

další. Výše sazby poplatku se odvíjí od jednotlivých druhů užívání veřejného 

prostranství. 

 

Příjmy obce Dětmarovice z poplatku za užívání veřejného prostranství jsou velice 

proměnlivé. Nejvyšší částku obec získala v roce 2009 a to 46 tis. Kč. Naopak v roce 

2007 byl příjem z tohoto poplatku dokonce nulový.  

 

2.4.2 Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy tvoří velice stabilní položku příjmů rozpočtu obce Dětmarovice. 

Jejich podíl na celkových příjmech obce se v daných letech pohyboval od 8% do 10%. 

Jednotlivé druhy nedaňových příjmů uvádí následující tabulka.  

 

Tabulka č. 6. Nedaňové příjmy obce v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 

Nedaňové příjmy 2006 2007 2008 2009 
Příjmy z vlastní činnosti 444 573 638 1 101 
Příjmy z pronájmu majetku 1 138 952 927 834 
Poplatek za odpad 1 303 1 470 1 606 1 578 
Příjmy z úroků a fin. majetku 90 140 212 98 
Splátky půjček 78 98 132 94 
Ostatní nedaňové příjmy 392 393 221 277 

CELKEM 3 445 3 626 3 736 3 982 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

Nedaňové příjmy mají v rozpočtu obce během daného období přibližně stejný podíl, 

nicméně v absolutních číslech neustále rostou, a to od 3 445 tis. Kč v roce 2006 až po 

3 982 tis. Kč v roce 2009. Nejvýznamnějšími položkami nedaňových příjmů jsou pro 
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obecní rozpočet příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku a poplatek za 

odpad.  

 

Mezi příjmy z vlastní činnosti patří zejména příjmy plynoucí z knihovny; zálohy na 

služby (el. energie, voda, plyn) u bytů a nebytových prostor, které obec pronajímá; 

poplatky za vyvěšení plakátů či jiných reklamních upoutávek na veřejné osvětlení; 

příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMu (organice zabývající se tříděným odpadem) 

jako zpětná odměna za vytřídění určitého počtu tun odpadu a další. Příjmy z vlastní 

činnosti mají s časem rostoucí charakter. Nejvyšších příjmů z vlastní činnosti dosáhla 

obec v roce 2009 a to 1 101 tis. Kč.  

 

Příjmy z pronájmů obecního majetku naopak ve sledovaném období stále klesají. V roce 

2006 dosáhly tyto příjmy 1 138 tis. Kč, v roce 2009 již pouhých 834 tis. Kč. Pokles je 

způsoben jak převodem některých bytů do osobního vlastnictví, tak změnou metodiky 

účtování záloh na služby jako je elektrická energie, voda a plyn, o kterých obec od roku 

2009 začala účtovat jako o příjmech z vlastní činnosti. Příjmy z pronájmu majetku tvoří 

především nájemné za obecní byty, nebytové prostory a hřbitovní poplatky.  
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Pro obec nejvýznamnější část nedaňových příjmů představuje poplatek za odpad. Tento 

poplatek je vybírán za každý dům respektive popelnici, kterou obec svým občanům 

poskytne (nejedná se tedy o místní poplatek za likvidaci komunální odpadu, který by se 

podle vyhlášky o místních poplatcích vybíral za každou FO, která má v obci trvalý 

pobyt). Výše ročního poplatku je stanovena na 1 400 Kč za popelnici o objemu 110 litrů 

a 2400 Kč za popelnici o objemu 220 litrů. V tomto poplatku je zahrnut odvoz odpadu, 

uložení na skládku, nájem popelnice a také možnost třídění odpadu ve speciálních 

kontejnerech či pytlích. Poplatek za odpad má největší podíl na nedaňových příjmech, 

který se pohybuje pravidelně okolo 40%. Nejvyšších příjmů za odpad ve výši  

1 606 tis. Kč dosáhla obec v roce 2008. 

 

2.4.3 Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy představují jednu z nejméně stabilních položek obecního rozpočtu. 

Příčinou této nestability je fakt, že se jedná o příjmy jednorázové a neopakovatelné. 

Kapitálovými příjmy jsou především příjmy z prodeje pozemků, příjmy z prodeje 

ostatních nemovitostí a příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku. 

Jednotlivé kapitálové příjmy a jejich výši uvádí následující tabulka.  

 

Tabulka č. 7.  Kapitálové příjmy obce v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 

Kapitálové příjmy 2006 2007 2008 2009 
Příjmy z prodeje pozemků 0 0 22 29 
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 122 0 0 0 
Příjmy z prodeje ostatního DHM 35 4100 2000 0 
Dar nadace ČEZ 500 0 300 0 

CELKEM 657 4100 2322 29 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

Nejvyšších kapitálových příjmů obec dosáhla v roce 2007 a dále pak v roce 2008. Na 

těchto vysokých příjmech se největší mírou podílel prodej hlavního řádu obecního 

plynovodu společnosti RWE - Severomoravská plynárenská. Tento plynovod byl 

vybudovaný z vlastních finančních prostředků obce, avšak provozovatelem a 

uživatelem této trati plynovodu byla společnost RWE. Obec se tedy dohodla na 

uzavření kupní smlouvy s touto společností a v letech 2007 a 2008 došlo k převodu 

vlastnictví na společnost RWE. Tento prodej se může jevit jako krátkozraký, protože se 
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jedná pouze o jednorázový příjem a obec by se svého majetku příliš zbavovat neměla.  

Na druhou stranu pokud by nastaly na tomto plynovodu poruchy, mohlo by to mít za 

následek značné navýšení výdajů, na které by obec nemusela mít dostatečné finanční 

prostředky. První plynovody v obci byly budovány již kolem roku 1992 a 1993, a to 

znamená, že obavy z možných poruch jsou na místě. Obec získala z tohoto prodeje 

v roce 2008 částku 4 100 tis. Kč a v roce 2008 částku 2 100 tis. Kč.  

 

Co se týče příjmů z prodeje pozemků, jedná se v rozpočtu obce Dětmarovice vždy o 

výkupy pozemků na budování místních komunikací. Obec takto získala 22 tis. Kč 

v roce 2008 a 29 tis. Kč v roce 2009. V rámci příjmů z prodeje ostatních nemovitostí 

obec získala v roce 2006 122 tis. Kč za prodej bývalé požární nádrže a jedné garáže.  

 

Kromě příjmů z prodeje majetku spadají do kapitálových příjmů také dary. Konkrétně 

pro obec Dětmarovice se jedná o dary Nadace ČEZ, od které obec získala 500 tis. Kč 

v roce 2006 na výstavbu chodníku do části obce Koukolná a v roce 2008 300 tis. Kč na 

rekonstrukci veřejného rozhlasu.    
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Graf č. 9. Vývoj kapitálových příjmů obce v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 
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2.4.4 Přijaté dotace 

Přijaté dotace tvoří poměrně malou část příjmů obce Dětmarovice. Jejich podíl na 

celkových příjmech se pohybuje od 3,8% v roce 2007 až po 13,1% v roce 2009. 

Z uvedených hodnot je patrné, že obec Dětmarovice využívá možnost financování 

prostřednictvím dotací poměrně málo. Přijaté dotace lze rozdělit na dvě základní 

skupiny, a to na dotace investiční a neinvestiční. Neinvestiční dotace tvořily rozhodující 

část příjmů z dotací v roce 2006 a 2007 (v roce 2007 tvořily dokonce celých 100%).  

Naopak tomu bylo v druhé polovině sledovaného období, kdy obec využila možnosti 

financování rekonstrukce základní školy formou dotací ze státního rozpočtu a Evropské 

unie. V těchto letech představovaly rozhodující část investiční dotace a pohybovaly se 

okolo 62% celkových přijatých dotací.  
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Graf č. 10. Struktura přijatých dotací v letech 2006 – 2009 (v %) 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

Další možné dělení dotací je na dotace státní, krajské a dotace od obcí. Jednotlivé 

přijaté dotace obce Dětmarovice začleněné do těchto kategorií uvádí tabulka č. 9. 

Nejvíce stabilní položkou je každoročně se opakující státní vyrovnávací dotace (přesněji 

neinvestiční přijatá dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu). 

Jedná se o soubor příspěvků ze státního rozpočtu zahrnutý ve finančních vztazích 

státního rozpočtu k rozpočtu obce Dětmarovice, který je určen na částečnou úhradu 

neinvestičních výdajů na výkon státní správy v přenesené působnosti a ve školství. Výše 
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této dotace je v letech 2006 – 2008 neustále mírné rostoucí, pohybuje se přibližně ve 

výši 1 mil. Kč. Výraznější nárůst zaznamenala pouze v roce 2009, kdy vzrostla  

z 1 077 tis. Kč na 1 463 tis. Kč. Výše této dotace je závislá na rozsahu přenesené 

působnosti k výkonu státní správy (obec Dětmarovice patří do kategorie obcí 

s pověřeným obecním úřadem – má stavební i matriční úřad) a na velikosti správního 

obvodu vyjádřené počtem obyvatel.  

 

Tabulka č. 8. Přijaté dotace obce v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 

Přijaté dotace / Rok 2006 2007 2008 2009 
Státní dotace 1 704 1 519 4 518 5 013 
 - z toho: Vyrovnávací 1 004 1 065 1 077 1 463 
              Úřad práce (VPP) 529 404 398 436 

              Volby 171 0 120 83 
              Czech POINT 0 50 0 37 
              Dotace SFŽP 0 0 162 0 
              Dotace SFŽP - fond soudržnosti 0 0 2 761 0 
              Dotace Regionální rady - ROP 0 0 0 2 994 
Krajské dotace 987 0 0 4 
 - z toho: Dotace SDH 7 0 0 4 
              Účelová - chodník 980 0 0 0 
Dotace od obcí 0 0 40 60 

CELKEM 2 691 1 519 4 558 5 077 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

Dotace na volby spadají pod neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy 

státního rozpočtu. Tyto dotace se v rozpočtu obce Dětmarovice objevují téměř každý 

rok sledovaného období. V roce 2006 se jednalo o dotaci ve výši 171 tis. Kč na volby 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v roce 2008 o dotaci ve výši 120 tis. Kč na 

volby do Senátu Parlamentu ČR a v roce 2009 o dotaci ve výši 83 tis. Kč na volby do 

Evropského parlamentu. Mezi státní dotace se také řadí dotace na veřejně prospěšné 

práce, které obec získává na základě uzavřené smlouvy s úřadem práce. Obec 

nezaměstnané, které obci doporučí úřad práce, zaměstná na sezónní práce a od státu tak 

získá dotaci na vyplácení jejich mezd. Výše této dotace se pohybuje přibližně mezi 400 

až 500 tis. Kč.  

 

Dotace od kraje se v rozpočtu obce Dětmarovice vyskytují značně nepravidelně. V roce 

2006 a 2009 získala obec dotaci pro sbor dobrovolných hasičů určenou na jejich 
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školení. Částka 7 tis. Kč a 4 tis. Kč je ovšem v rámci rozpočtu obce téměř zanedbatelná. 

Nejvýznamnější krajskou dotaci ve výši 980 tis. Kč obdržela obec v roce 2006 a to na 

výstavbu již dříve zmiňovaného chodníku do části obce Koukolná.   

 

Dotace od obcí patří také ke zřídka se vyskytujícím položkám v rozpočtu obce 

Dětmarovice. V roce 2009 například obec získala od sousedních obcí Dolní Lutyně a 

Petrovice u Karviné dotaci ve výši 60 tis. Kč na společně pořízený radar v hodnotě  

90 tis. Kč, který byl následně věnován místnímu oddělení Policie ČR.  

 

2.5 Výdaje obce Dětmarovice v letech 2006 – 2009 

Vývoj celkových výdajů obce je ve sledovaných letech velmi kolísavý. Z následujícího 

grafu je patrné, že výdaje obce Dětmarovice střídavě klesají a rostou. Nejnižší výdaje ve 

výši 35 499 tis. Kč měla obec v roce 2007, což představovalo pokles oproti roku 

předcházejícímu o 4%. Naopak v roce 2008 výdaje obce značně vzrostly, a to o 21%.  

Vyšplhaly se až na částku 43 006 tis. Kč, která představovala nejvyšší výdaje za celé 

období. V následujícím roce výdaje obce opět mírně poklesly o 3%.  
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Graf č. 11. Vývoj výdajů v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 
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Výdaje obce se dělí na běžné a kapitálové. Běžné výdaje slouží k financování běžných, 

pravidelně se opakujících potřeb, zatímco kapitálové výdaje slouží především 

k financování dlouhodobých a investiční potřeb obce.   

 

Tabulka č. 9. Výdaje obce Dětmarovice v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 

Výdaje / Rok 2006 2007 2008 2009 
Běžné výdaje 28 653 28 132 31 687 32 330 
Kapitálové výdaje  8 308 7 367 11 319 9 303 

CELKEM 36 961 35 499 43 006 41 633 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

Běžné výdaje zaujímají rozhodující část výdajů obce Dětmarovice a pohybují se po celé 

období okolo 75% celkových výdajů. Největší kapitálové výdaje měla obec v roce 

2008, a to 11 319 tis. Kč. Tato suma znamenala zároveň největší podíl na celkových 

výdajích a to konkrétně 26,3%. V ostatních letech kapitálové výdaje zaujímaly od 

20,8% do 22,5% celkových výdajů.  
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Graf č. 12. Struktura výdajů obce v letech 2006 – 2009 (v %) 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

2.5.1 Běžné výdaje 

Jak již bylo řečeno, běžné výdaje jsou výdaji pravidelně se opakujícími v rozpočtu obce. 

Z této skutečnosti také vyplývá, že jejich výše je v jednotlivých letech poměrně stabilní. 
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Běžné výdaje obce Dětmarovice se ve sledovaném období pohybovaly v rozmezí 

28 132 tis. Kč až 32 330 tis. Kč. Jejich výše je rovněž po většinu let mírně rostoucí. 

Výjimkou se stal pouze rok 2007, kdy výdaje nepatrně poklesly oproti roku 

předcházejícímu o 1,8%.  
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Graf č. 13. Vývoj běžných výdajů v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

Obec Dětmarovice využívá druhového členění výdajů podle rozpočtové skladby. Jedny 

ze základních běžných výdajů jsou výdaje na dopravu. Patří zde nejen výdaje na místní 

komunikace, jako jsou údržba a opravy, zimní údržba a posypový materiál, značky a 

další, ale i výdaje na dopravní obslužnost podniky ČSAD Karviná a MHD Orlová, a 

v neposlední řadě také nemalé výdaje na údržbu chodníků. Výše ročních výdajů na 

dopravu se odvíjí především od počtu oprav vozovek a charakteru zimy. Ve 

sledovaných letech se výdaje na dopravu pohybují od 1 638 tis. Kč po 3 177 tis. Kč. 

Výdaje na vodní hospodářství obce nejsou nikterak velké. Pohybují se po většinu let 

okolo 500 tis. Kč a zahrnují především výdaje na čističku odpadních vod a dešťovou 

kanalizaci. Výdaje obce na kulturu tvoří okolo 7% běžných výdajů. Spadají sem 

převážně výdaje na provozování knihovny, Dělnického domu, výdaje na ostatní kulturní 

akce jako obecní ples a obecní slavnosti, dále pak na místní rozhlas a tisk místního 

zpravodaje Dětmarovické okénko. Výdaje na kulturu jsou v jednotlivých letech velice 

stabilní a pohybují se okolo 2 000 tis. Kč.  
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Další položkou, která se výrazně podílí na běžných výdajích jsou komunální služby 

(tvoří přibližně 16% běžných výdajů). Zde spadají především výdaje na vodu, plyn a 

elektrickou energii a opravy obecních bytů, nebytových prostor, veřejného osvětlení, 

hřbitova, a také mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění pracovníků, 

zajišťujících tyto komunální služby. Významnou skupinou je také životní prostředí. 

Obec Dětmarovice zajišťuje pro své občany odvoz a likvidaci komunálního odpadu, 

monitoring půdy a podzemních vod, monitoring hluku, údržby veřejné zeleně a odchyt 

psů. Výdaje na životní prostředí se v daných letech pohybují od 3 587 tis. Kč do 4 471 

tis. Kč. K běžným výdajům také patří výdaje na sociální věci, především provozování 

domu s pečovatelskou službou, a výdaje na požární ochranu.  

 

Tabulka č. 10. Běžné výdaje obce Dětmarovice v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 

Běžné výdaje  2006 2007 2008 2009 
Doprava 2 691 1 638 2 590 3 177 
Vodní hospodářství 566 490 442 481 
Školství 86 116 140 371 
Kultura 2 379 1 952 2 100 1 947 
Využité volného času dětí a mládeže 42 0 0 0 
Komunální služby 4 619 4 246 5 003 5 736 
Životní prostředí 3 587 3 831 4 471 4 248 
Sociální věci 1 690 1 652 2 180 1 981 
Požární ochrana 327 236 359 322 
Zastupitelstvo obcí 881 988 1 014 1 115 
Volby 195 0 130 120 
Všeobecná veřejná správa 6 755 7 412 7 736 7 564 
Finanční operace 538 544 375 368 
Nerozdělená rezerva 0 0 0 0 
Finanční vypořádání 11 292 0 0 
Příspěvky PO Základní škola 3 640 3 852 4 306 4 000 
Neinvestiční příspěvky společ. organ. 646 883 841 900 

CELKEM 28 653 28 132 31 687 32 330 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

Aby byla obec schopná fungovat a vykonávat své funkce a povinnosti, vznikají ji 

výdaje na činnost místní správy, odměny členům zastupitelstva obce a také výdaje na 

volby konané v daných letech. K výdajům na místní správu patří zejména výdaje na 

mzdy zaměstnanců obecního úřadu, výdaje na energie, knihy a kancelářské potřeby, 

programové vybavení počítačů, internet, aktualizace zákonů a softwaru, poplatky, daně 
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a další. Výdaje na místní správu jsou z jednotlivých položek běžných výdajů největší a 

pohybují se okolo 7 mil. Kč za rok.  

 

Důležitou položkou běžných výdajů jsou také příspěvky Základní škole a Mateřské 

škole Dětmarovice a příspěvky společenským a jiným organizacím. Příspěvky základní 

škole jsou financovány především ze státní vyrovnávací dotace na výkon správy ve 

školství, o které jsem se již zmiňovala v kapitole 3.2.4.  

 

2.5.2 Kapitálové výdaje 

Výše kapitálových výdajů se v čase velice mění a to především díky povaze 

kapitálových výdajů, které financují investiční potřeby obce, které jsou často 

jednorázové a jejich výše závisí na druhu investice.  Křivka vývoje kapitálových výdajů 

kopíruje průběh křivky celkových výdajů a to především díky tomu, že běžné výdaje 

obce jsou velmi stabilní (po většinu doby mírně rostoucí) a různá výše kapitálových 

výdajů způsobuje zároveň skoky ve vývoji celkových výdajů. Nejvyšší kapitálové 

výdaje měla obec v roce 2008, jejich výše činila 11 319 tis. Kč. Jednalo se převážně o 

rekonstrukci základní školy, která bude podrobně rozebrána dále.  
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Graf č. 14. Vývoj kapitálových výdajů v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 
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Investičními výdaji obce bylo především pořizování hmotného majetku. Ze strojů a 

zařízení si v daném období obec pořídila např. radary pro měření rychlostí, veřejný 

bezdrátový rozhlas, traktorovou sekačku a vysavač listí. Největšími výdaji byly výdaje 

na stavby, jednalo se především o prodloužení chodníku směrem do části obce 

Koukolná (celkové výdaje činili 6 495 tis. Kč), rekonstrukci základní školy, čističku 

odpadních vod v MŠ Koukolná, klimatizaci v budově obecního úřadu a další. Obec také 

vynakládá poměrně značné výdaje na projekty souvisejícími se všemi stavebními 

činnostmi obce. Tyto výdaje se pohybují po většinu období okolo 700 tis. Kč. Poměrně 

nízkou položkou jsou výkupy pozemků na místní komunikace.  

 

Tabulka č. 11. Kapitálové výdaje v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 

Kapitálové výdaje 2006 2007 2008 2009 
Pořízení hmotného majetku 7 898 5 577 11 319 9 193 
 - z toho: stroje 79 452 1 171 344 
              stavby 7 649 4 367 9 342 8 131 
              projekty 115 695 806 718 
              výkupy pozemků 55 63 0 0 
Ostatní kapitálové výdaje 410 1 790 0 110 

CELKEM 8 308 7 367 11 319 9 303 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

Nejvýznamnější investiční akcí obce Dětmarovice v daných letech byla rozsáhlá 

rekonstrukce základní školy. Obec rekonstrukci započala v roce 2007 výměnou oken. 

Bylo vyměněno 205 oken o celkové ploše 443 m2 včetně parapetů o celkové délce  

670 m.  Hodnota díla dosáhla 3 773 tis. Kč.  

 

V roce 2008 obec pokračovala zateplením budovy ZŠ. K financování tohoto projektu 

obec využila prostředky z  Evropské unie. Jednalo se o Fond soudržnosti a Státní fond 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizací 

tohoto projektu, který se skládal ze zateplení obvodových stěn, výměny otvorových 

výplní a zateplení střešní konstrukce, dochází ke snížení ročních provozních nákladů na 

vytápění a s tím souvisí snížení emisí CO2 o cca 73 t/rok a úspora tepelné energie  

o 1212 GJ/rok.  

o Celkové uznatelné náklady na akci činí   3 247 708 Kč 

o Z toho příspěvek z fondu EU (85%)   2 760 552 Kč 
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o Příspěvek SFŽP ČR (5%)       162 385 Kč 

o Příspěvek obce Dětmarovice (10%)      324 770 Kč 

o Celkové náklady na tuto akci celkem činily  5 154 000 Kč 

 

Rozdíl mezi celkovými a uznatelnými náklady byl hrazen z finančních prostředků obce.  
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Graf č. 15. Financování projektu „Zateplení budovy základní školy“ 

Zdroj: Materiály obce Dětmarovice 

 

Obec pokračovala v získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie i v dalších 

projektech modernizace základní školy. V rámci Regionálního operačního programu 

(ROP NUTS II Moravskoslezsko) v oblasti podpory Rozvoj venkova obec požádala o 

dotaci na projekt Rekonstrukce budovy základní školy. Cílem tohoto projektu je zlepšit 

špatný technický stav ploché střechy hlavní budovy a rozvodů zdravotechnické 

instalace v objektu a také vybudovat novou stavbu „altánek“ pro výuku žáku 

v přírodním arboretu.  

 

Realizace projektu byla rozložena na tři části a dva roky. V roce 2008 byla provedena 

rekonstrukce střechy hlavní budovy. 

o Náklady na rekonstrukci střechy včetně projektu celkem  3 428 637 Kč. 
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V roce 2009 byla provedena rekonstrukce rozvodů zdravotechniky a výstavba pavilónu. 

Náklady na tyto stavby včetně stavebního dozoru a administraci projektu jsou 

následující: 

o Rekonstrukce rozvodů ZTI   3 374 519 Kč 

o Výstavba výukového pavilónu (altánku)    708 864 Kč 

o Vybavení výukového pavilonu (altánku)    214 099 Kč 

 

Na základě uzavřené smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

obdržela obec na tuto rekonstrukci dotaci ve výši 92,5% způsobilých nákladů.  

 

Následující tabulka uvádí celkové náklady na rekonstrukci a modernizaci školy 

v jednotlivých letech, které dosáhly výše 20 396 tis. Kč.  

 

Tabulka č. 12. Celkové výdaje na rekonstrukci školy (v tis. Kč) 

Rok Položka Výdaj (tis. Kč) 
2007 Výměna oken 3 773 

Zateplení ZŠ 5 154 
2008 

Rekonstrukce střechy 3 362 
Výukový pavilón 709 
Rekonstrukce zdravotechniky 3 375 
Rekonstrukce střechy tělocvičny 1 848 

2009 

Zateplení tělocvičny a školní družiny 2 175 

CELKEM 20 396 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

2.6 Zhodnocení hospodaření obce Dětmarovice 

Obec hospodařila s přebytkem příjmů nad výdaji pouze v roce 2007, kdy tento přebytek 

dosáhl výše 3 813 tis. Kč. Takřka vyrovnaný byl rozpočet roku 2008. V tomto roce obec 

vykázala pouze nepatrný deficit ve výši -3 tis. Kč. Roky 2006 a 2009 byly již ve 

znamení výraznějšího deficitu, který dosáhl v roce 2006 výše -1 190 tis. Kč a v roce 

2009 -2 938 tis. Kč. Obec však musí sestavovat svůj rozpočet vyrovnaně. Proto byly 

deficity v jednotlivých letech kryty převážně přebytky finančních prostředků 

z minulých let a dále pak úvěrem.  
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Abychom mohli snadněji posoudit hospodaření obce, rozdělíme si příjmy a výdaje do 

dvou skupin na provozní a investiční. Obec by měla být schopná své provozní výdaje 

pokrýt provozními příjmy a stejně tak své investiční výdaje financovat především 

investičními příjmy. Provozní příjmy jsou tvořeny daňovými příjmy, nedaňovými 

příjmy a neinvestičními dotacemi. Provozní výdaje představují běžné výdaje obce. Mezi 

investiční příjmy patří kapitálové příjmy a investiční dotace. Investičními výdaji jsou 

kapitálové výdaje obce. Jednotlivá salda uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka č. 13. Salda hospodaření obce (v tis. Kč) 

  2006 2007 2008 2009 
Provozní příjmy  34 134 35 212 37 758 35 612 
Provozní výdaje 28 653 28 132 31 687 32 330 
Saldo provozního hospodaření 5 481 7 080 6 071 3 282 
Investiční příjmy  1 637 4 100 5 245 3 083 
Investiční výdaje 8 308 7 367 11 319 9 303 
Saldo investičního hospodaření -6 671 -3 267 -6 074 -6 220 
Celkové příjmy 35 771 39 312 43 003 38 695 
Celkové výdaje 36 961 35 499 43 006 41 633 

Saldo celkového hospodaření -1 190 3 813 -3 -2 938 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

Provozní výsledek hospodaření obce je v jednotlivých letech vždy kladný. Tento 

výsledek je velice příznivý a naznačuje, že obec nemá problémy s financování svých 

provozních výdajů prostřednictvím provozních příjmů. Naopak přebytek příjmů nad 

výdaji může také posloužit k financování výdajů investičních. Saldo provozního 

hospodaření se během sledovaného období pohybovalo od 3 282 tis. Kč  

do 7 080 tis. Kč. Nejvyššího provozního přebytku obec dosáhla v roce 2007 a to 

především díky mírnému poklesu provozních výdajů a růstu provozních příjmů. Tento 

vysoký provozní přebytek také dopomohl k celkovému kladnému výsledku 

hospodaření.  

 

Investiční hospodaření obce se vyvíjí odlišně. Obec vykazuje po celé období záporné 

investiční výsledky hospodaření, pohybující se od -3 267 tis. Kč do -6 671 tis. Kč, a je 

tedy zřejmé, že není schopná financovat své investiční výdaje pomoci investičních 

příjmů. Obec musí nalézt jiné alternativy k financování těchto výdajů, kterých se nabízí 

několik. Část investičních výdajů obec pokryje kladným výsledkem dovozního 
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hospodaření, dále využívá celkových přebytků nad výdaji z minulých let, popřípadě 

zažádá o úvěr. Poslední varianta není příliš příznivá, protože přijatý úvěr může výrazně 

zvýšit zadluženost obce. Obec Dětmarovice přijala úvěr k financování své investice 

pouze v roce 2006 ve výši 5 mil. Kč. Tato částka je již téměř splacena a obec 

v současné době nemá se zadlužeností nikterak velké problémy. Nejlepší investiční 

výsledek hospodaření obec vykázala opět v roce 2007. Nejen, že v tomto roce měla 

nejnižší investiční výdaje, ale dosáhla i téměř nejvyšších investičních příjmů. Není tedy 

divu, že celkový výsledek hospodaření byl v roce 2007 kladný.  
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Graf č. 16. Hospodaření obce Dětmarovice v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 

Zdroj: Materiály obce Dětmarovice 

 

Celkové hospodaření obce Dětmarovice můžeme zhodnotit poměrně kladně. Obec sice 

vykazuje v některých letech záporné výsledky hospodaření, jejich výše ovšem není 

nikterak závažná a obec je schopná tyto deficity financovat převážně ze svých zdrojů, 

aniž by se výrazněji zadlužila.  

 

Jako doporučení bych obci navrhla více využívat možnosti financování pomoci dotací. 

Obec sice v posledních letech financovala své investiční záměry také dotacemi z fondů 

Evropské unie, nicméně přijaté dotace zaujímaly stále poměrně malou část celkových 

příjmů pohybující se od 3,9 do 13,1%. 
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3 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ HOSPODAŘENÍ OBCE 

 

3.1 Příjmy obce 

Nejvýznamnějším zdrojem příjmů obce Dětmarovice jsou daňové příjmy. Jedná se však 

také o příjmy, které obec svou činností téměř ovlivnit nemůže. Možnostmi jak tyto 

příjmy navýšit je například volba vyšších koeficientů u daně z nemovitosti v rozmezí 

daném v zákoně nebo zavedením či zvýšením místních poplatků, které taktéž spadají do 

daňových příjmů. Volba vyšších koeficientů se jeví jako vhodný nástroj na zvýšení 

příjmů obce, nicméně v roce 2010 došlo ke zvýšení základních sazeb u některých druhů 

pozemků a staveb na dvojnásobek a další zvyšování by podle mého názoru mohlo 

přinést značnou nevoli mezi občany. Například u rodinných domů a bytů se zvedla 

sazba daně v roce 2010 za metr čtvereční z jedné koruny na dvě a tudíž dojde i 

k značnému navýšení příjmů rozpočtu obce z této daně.  

 

V rámci místních poplatků navrhuji zvýšení poplatku ze psů. Poplatek za každého psa 

činí v obci Dětmarovice v současné době 100 Kč za rok. Zákon o místních poplatcích 

dovoluje určit výši sazby až na 1500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. U druhého a 

každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50%. V tabulce č. 15 

jsou uvedeny možné výše sazeb poplatku, příjmy do obecního rozpočtu při stejném 

počtu psů jako v roce 2009 a navýšení příjmů, které by vyšší sazba přinesla oproti 

současné výši poplatku. 

 

Částka 100 Kč za rok patří k nejnižším možným sazbám tohoto poplatku. V roce 2009 

činil celkový příjem obce Dětmarovice za poplatek ze psů 90 tis. Kč.  Dle mého názoru 

mírné zvýšení tohoto poplatku nikterak výrazně nezatíží občany, ale naopak pomůže 

k navýšení příjmů obce.  

 

Navrhuji tedy zvýšení sazby za poplatek ze psů na 300 Kč za kalendářní rok, který by 

znamenal příjem do obecního rozpočtu ve výši 270 tis. Kč. Oproti současné sazbě by se 

příjem obce z tohoto poplatku zvedl o 180 tis. Kč.  
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Tabulka č. 14. Výše sazeb a příjem do rozpočtu obce z poplatku ze psů (v Kč) 

Sazba Příjem Navýšení příjmů 
100 90 000 0 
200 180 000 90 000 
300 270 000 180 000 
400 360 000 270 000 
500 450 000 360 000 
600 540 000 450 000 
700 630 000 540 000 
800 720 000 630 000 
900 810 000 720 000 

1 000 900 000 810 000 
1 100 990 000 900 000 
1 200 1 080 000 990 000 
1 300 1 170 000 1 080 000 
1 400 1 260 000 1 170 000 

1 500 1 350 000 1 260 000 

Zdroj: Zákon o místních poplatcích a výkaz FIN 2-12M obce Dětmarovice 

 

3.2 Výdaje obce 

Druhý návrh se vztahuje k činnosti místní správy, konkrétně se jedná o snížení výdajů 

za telekomunikační služby. Obec Dětmarovice v současné době využívá služeb 

společnosti GTS Novera, které hradí hovorné v průměrné výši 6 000 Kč měsíčně, a 

služeb společnosti Telefónica O2, které hradí paušální poplatky za digitální linku a 

přípojky ve výši 4 873 Kč měsíčně. V následující tabulce jsou rozvedeny ceny 

hovorného a paušální poplatky za měsíc leden 2010.  

  

Tabulka č. 15. Současné náklady na telefonní služby za měsíc leden 2010 (v Kč) 

  čas (hh:mm) cena volání za min cena bez DPH 
Pevná linka ve špičce 25:25 1,07 1 633,89
Pevná linka mimo špičku 2:52 1,07 184,04
Mobilní sítě ve špičce 12:29 4,16 3 115,54
Mobilní sítě mimo špičku 00:14,5 4,16 60,32
      
Hovorné celkem bez DPH     4 993,79
DPH 20%   998,76
Stálé platby: paušál + přípojky bez DPH   4 060,94
DPH 20%   812,19
CELKEM včetně DPH     10 865,68

Zdroj: Faktury společností GTS Novera a Telefónica O2  
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Z tabulky je patrné, že výdaje spojené s telekomunikačními službami tvoří nemalou 

položku výdajů na činnost místní správy. Roční výdaje na tyto služby se pohybují okolo 

130 tis. Kč. Mým návrhem, jak snížit tyto výdaje, je přechod k nové technologii VoIP 

telefonování. Navrhuji využití nových služeb společnosti RIO Media a.s., která 

obecnímu úřadu poskytuje internetové připojení. Společnost nově nabízí kvalitní a 

spolehlivé VoIP telefonování pro firemní zákazníky, vzdělávací organizace i státní 

správu. Konkrétně bych obci navrhla využití služby 802 TRUNK 20, která umožňuje 

mít současně až 20 hovorových kanálů. Pro obec Dětmarovice by byla tato kapacita 

dostačující. Přednosti této služby jsou nízké ceny hovorného i měsíčního paušálu. 

V následující tabulce je proveden výpočet, jak by vypadaly náklady na telefonní služby 

v měsíci lednu 2010 v případě využití služby VoIP  telefonování od společnosti RIO 

Media a.s. 

 

Tabulka č. 16. Náklady na telefonní služby v případě využití VoIP (v Kč) 

  čas (hh:mm) cena volání za min cena bez DPH 
Pevná linka ve špičce 25:25 0,43 655,75
Pevná linka mimo špičku 2:52 0,25 133,00
Mobilní sítě ve špičce 12:29 2,83 2 119,67
Mobilní sítě mimo špičku 00:14,5 2,71 39,30
     
Hovorné celkem bez DPH     2 947,72
DPH 20%   589,55
Měsíční paušál (802 TRUNK 20)   500,00
DPH 20%   100,00
CELKEM včetně DPH     4 137,27

Zdroj: Faktury společností GTS Novera a Telefónica O2 a ceník společnosti  

RIO Media a.s. 

 

Z tabulky je patrný více než 50% pokles nákladů na telekomunikaci oproti současnému 

stavu. V úvahu však také musíme vzít náklady na pořízení této služby. Zřizovací 

poplatek u služby 802 TRUNK 20 činí 19 200 Kč, v případě uzavření smlouvy na  

24 měsíců se poplatek sníží na 9 600 Kč. Společnost také nabízí možnost přenesení 

stávajících telefonních čísel, a to za 3 600 Kč za přenos celé číselné řady. Dalším 

potřebným zařízením jsou telefonní přístroje, jejichž cena se v závislosti na počtu funkcí 

a výrobci pohybuje od 250 Kč až do 6 000 Kč. Těmto nákladům se ovšem obec může 

vyhnout v případě, že použije stávající telefonní přístroje. Budeme-li předpokládat, že 
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obec použije stávající telefonní přístroje, budou celkové náklady na pořízení této služby 

činit 13 200 Kč. Vezmeme-li v úvahu, že průměrná měsíční úspora při využití VoIP 

technologie se pohybuje okolo 6 000 Kč, pak návratnost pořizovacích nákladů je dvou 

až tří měsíční. V případě koupě nových telefonních přístrojů, se doba návratnosti 

prodlouží v závislosti na počtu a cenách přístrojů.  

 

Přechod na VoIP technologii považuji pro obec za velice výhodnou. Předpokládaná 

roční výdajová úspora za telekomunikační služby by se pohybovala okolo 70 000 Kč. 

Služba VoIP je plnohodnotnou náhradou stávajících telekomunikačních služeb, navíc 

s sebou přináší znatelnou úsporu a řadu dalších výhod. Mezi tyto výhody například patří 

volání v rámci sítě zdarma, účtování po sekundách, levnější volání do zahraničí, on-line 

výpisy hovorů a další.  

 

3.3 Investice 

V současné době stojí obec Dětmarovice před jednou z největších investiční akci 

posledních let, a to vybudování sběrné kanalizační sítě a čističek odpadních vod. Tato 

investice je důsledkem stále se zvyšujících požadavků na ochranu životního prostředí a 

na zvyšování životní úrovně obyvatel obce.  

 

Obec v nynější době nemá vybudovanou soustavnou síť veřejné kanalizace ani centrální 

čistírnu odpadních vod. Výjimku tvoří pouze krátké úseky stávající dešťové kanalizace, 

které byly vybudované v akci „Z“. Splaškové odpadní vody z jednotlivých objektů 

obytné zástavby se převážně akumulují v septicích a žumpách. Výjimku tvoří obecní 

úřad a bytové domy, které mají vybudované své vlastní čistírny odpadních vod (ČOV).  

 

Dle Směrnice rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, musí mít 

aglomerace větší než 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) k odvádění městských 

odpadních vod vybudovány sběrné systémy (tzn., že kanalizace musí být ukončena 

čistírnou odpadních vod se sekundárním čištěním). Obec Dětmarovice patří 

k aglomeracím s počtem EO větším než 2 000, bohužel její investorská příprava není 

dostatečná. Obec zatím nemá vyřešené financování, a tudíž se nepředpokládá dokončení 

projektu do konce roku 2010. Obec již má zpracovaný projekt pro územní řízení a 
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v současné době probíhá příprava a zpracovávání projektové dokumentace ke 

stavebnímu povolení.  

 

Dle plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje je výhledově v obci 

Dětmarovice pro odkanalizování stávají zástavby navrženo vybudovat celkem 20 217 m 

splaškové kanalizace rozdělené do tří samostatných soustav ukončených třemi 

samostatnými ČOV. Subaglomeraci Dětmarovice I bude tvořit 6 372 m gravitační stoky 

a 1 074 m tlakové kanalizace, která bude ukončena ČOV typu 2 x 500 EO. 

Subaglomeraci Dětmarovice II bude tvořit 7 691 m gravitační stoky a 1 990 m tlakové 

stoky, která bude ukončena ČOV typu 3 x 400 EO. Subaglomeraci Koukolná III bude 

tvořit 40 m gravitační stoky a 3 049,5 m tlakové kanalizace, která bude ukončena ČOV 

typu 413 EO.  

 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady na výstavbu kanalizace dle metodického 

pokynu Ministerstva zemědělství ČR, které jsou součástí Plánu rozvoje vodovodu a 

kanalizací Moravskoslezského kraje. 

 

Tabulka č. 17. Náklady na výstavbu kanalizace (v tis. Kč bez DPH) 

Subaglomerace Náklady 
Dětmarovice I 43 436 
Dětmarovice II 58 509 
Koukolná III 21 179 

Celkem 123 124 

Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje 

 

Tyto hodnoty se ovšem od skutečných nákladů budou lišit. Z rozpracovaných projektů 

je patrné, že skutečné náklady budou až několikanásobně vyšší a mohou dosahovat až 

545 mil. Kč bez DPH. Zástavbu podél hlavní silnice můžeme považovat za hustou, a 

tedy náklady na výstavbu kanalizace by mohly odpovídat hodnotám dle pokynů 

Ministerstva zemědělství. Nicméně v převládajících okrajových částech je zástavba 

poměrně řídká, a tudíž značně roste potřebná délka kanalizace a s tím i náklady na její 

výstavbu. Je zřejmé, že obec tyto náklady nebude schopna financovat z vlastních zdrojů, 

k realizaci této investice bude muset využít možnosti financování z externích zdrojů 

např. formou dotací či úvěru. 
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Obci bych navrhla financování této investiční akce z evropských zdrojů v rámci 

Operační programu Životní prostředí. Konkrétně by se jednalo o Prioritní osu 1 -  

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 

1.1. - Snížení znečištění vod a podoblast podpory 1.1.1 - Snížení znečištění z 

komunálních vod. Obec splňuje podmínku aglomerace nad 2 000 EO a způsobilé přímé 

výdaje na projekt budou jistě vyšší než minimum ve výši 5 mil. Kč. Podkladem projektu 

je Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje.  

 

Pro stanovení druhu a výše podpory je důležité, že se v tomto případě jedná o obec, tedy 

veřejný subjekt, projekt mimo rámec veřejné podpory a generující příjmy. Obec bude 

muset určit celkové výdaje na projekt a celkové nezpůsobilé výdaje. Maximální výše 

podpory z Evropského fondu pro regionální a Fondu fondy soudržnosti (jedna se o 

fondy, ze kterých je financování Operační program Životní prostředí) se určí na základě 

finanční analýzy. Podpora ze Státního fondu životního prostředí je 5% z celkových 

způsobilých veřejných výdajů.  

 

Podmínkou pro poskytnutí dotace je také prokázání zajištění financování projektu. Zde 

bych obci doporučila využít produktů některých bank jako je příslib úvěru, úvěr na 

předfinancování dotace a na spolufinancování projektu. U úvěru na předfinancování 

dotace bude jistina splácena z čerpané dotace, zatímco jistina u úvěru na 

spolufinancování úvěru bude splácena většinou dle splátkového kalendáře smluvně 

dohodnutého s bankou.  

 

Souhrnně lze říct, že prvním krokem, který v této době musí obec udělat je dokončení 

projektu pro stavební povolení. Na základě tohoto projektu a jeho rozpočtu může obec 

vypsat výběrové řízení na úvěr pro zajištění předfinancování a spolufinancování 

projektu a vybrat tu nejvýhodnější variantu. Následně již bude moci obec podat žádost o 

poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí.   
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3.4 Majetek 

Další návrh se vztahuje k majetku obce. Konkrétně se jedná o některé budovy v majetku 

obce Dětmarovice, u kterých náklady na jejich údržbu převyšují výnosy ve formě 

nájemného, nebo je jejich držení ve vlastnictví obce z dlouhodobého hlediska 

neperspektivní.  

 

Prvním objektem je budova pohostinství Rumcajs v okrajové části obce Zálesí. Jedná se 

již o starší budovu, která vyžaduje časté náklady na údržbu. Přehled výše nákladů a 

nájemného uvádí tabulka č. 17. Úhrn nájemného za sledované pětileté období činí 

168 005 Kč. Náklady se během stejného období vyšplhaly do výše 384 783 Kč.  

Celkově rozdíl mezi těmito náklady a výši výnosu z nájemného během daného období 

činí 216 778 Kč. Obci doporučuji tento majetek prodat. Prodejem obec získá 

jednorázový kapitálový příjem a navíc náklady na údržbu nebudou nadále zatěžovat 

výdajovou stránku rozpočtu obce. S ohledem na ceny realit v Moravskoslezském kraji a 

současný dobrý technický stav doporučuji tento objekt prodat za 2 mil. Kč.  

 

Tabulka č. 18. Nájemné a náklady na údržbu budovy pohostinství Rumcajs (v Kč) 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Výnosy z nájemného 57 028 14 673 31 342 32 054 32 908 
Náklady na údržbu 54 945 53 557 10 912 244 112 21 257 

Rozdíl 2 083 -38 884 20 430 -212 058 11 651 

Zdroj: Materiály obce Dětmarovice 

 

Dalším objektem s nízkou výnosností je společenský sál v restauraci Motorest. 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady spojené s tímto objektem, které dosáhly 

těchto hodnot především díky rozsáhlé rekonstrukci sálu.  

 

Tabulka č. 19. Výnosy z nájemného a náklady na údržbu sálu Motorest (v Kč) 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Nájemné  15 667 16 000 16 000 16 000 16 000 
Náklady na údržbu 178 442 12 211 64 567 241 621 383 413 

Rozdíl -162 775 3 789 -48 567 -225 621 -367 413 

Zdroj: Materiály obce Dětmarovice 
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Ve sledovaném období proběhla například rekonstrukce střechy, výměna oken a dveří, 

rekonstrukce toalet. Vzhledem k rozsahu a výši těchto investic bych upřednostnila 

zvýšení nájemného před prodejem tohoto objektu z důvodu nepředpokládaných dalších 

významných investic v nejbližších letech. Současnou výši nájemného 16 000 Kč za rok 

považuji pouze za symbolickou a navrhuji její zvýšení. Sál i s přilehlým zařízením má 

výměru 250 m2, výše nájemného na m2 za rok tedy činí 64 Kč. Navrhuji jeho navýšení 

na částku 260 Kč/m2 za rok, která odpovídá sazbě nájemného za ostatní byty a nebytové 

prostory v majetku obce. Celková roční výše nájemného by po navýšení činila  

65 000 Kč, což by znamenalo navýšení příjmů o 49 000 Kč.  

 

Posledním objektem je budova místní pošty. Z tabulky č. 18 je patrné, že výnosy 

z nájemného jsou u tohoto objektu poměrně vysoké vzhledem k výši nákladů.  

 

Tabulka č. 20. Výnosy z nájemného a náklady na údržbu budovy Pošty (v Kč) 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Nájemné  159 000 164 995 165 298 169 341 177 622 
Náklady na údržbu 60 193 25 580 17 046 42 721 112 741 

Rozdíl 98 807 139 415 148 252 126 620 64 881 

Zdroj: Materiály obce Dětmarovice 

 

Hlavním problémem budovy je ovšem její současný stav vyžadující velké investice do 

rekonstrukce. V prvé řadě bude nutná oprava fasády, jejíž předpokládaná cena činí 

přibližně 2 mil. Kč. V uplynulých letech v tomto objektu nedošlo k žádným 

významným opravám, z čehož můžeme předpokládat investice do budoucna. 

K financování těchto oprav by obec nemusela mít dostatečný objem finančních 

prostředků, proto bude pravděpodobně nutné získat tyto prostředky prostřednictvím 

bankovního úvěru. Tento úvěr by mohl pro obec znamenat zbytečnou finanční zátěž do 

příštích let. Z dlouhodobého hlediska považuji držení tohoto objektu za neperspektivní a 

navrhuji jeho prodej České poště ještě před realizaci rekonstrukcí. U tohoto objektu 

bych s ohledem na jeho velikost a zároveň špatný technický stav doporučila prodej za  

7 mil. Kč. 
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3.5 Zvýšení sportovního a turistického vyžití 

Můj poslední návrh se vztahuje ke zvýšení sportovního a turistického vyžití v obci 

Dětmarovice. Tento návrh by měl přispět především k větší spokojenosti obyvatel obce, 

nikoliv k zlepšení finančních poměrů obce. Mým návrhem je zasadit se o vybudování 

plánované cyklostezky, která by procházela Dětmarovicemi a spojovala by okolní města 

a obce. Podkladem tohoto návrhu je již vzniklá studie, v níž se plánuje spojit pohraniční 

města a obce rozsáhlou cyklostezkou. Trasa bude vést převážně po levém břehu řeky 

Olše z Českého Těšína až do Bohumína. Mým návrhem je, aby se obec aktivně 

angažovala v rámci jednání Svazku měst a obcí okresu Karviná, kterého je obec 

součástí a který provádí přípravu tohoto rozsáhlého projektu.  

 

Tento projekt by rozpočet obce Dětmarovice příliš zatížit neměl, protože náklady na 

jeho provedení lze převážně financovat z dotací z evropských zdrojů. Žádost o tuto 

dotaci by měl podat Svazek měst a obcí okresu Karviná, čímž dojde také k značnému 

snížení administrativní náročnosti. 

 

Nemohu také opomenout, že výstavbou cyklostezky se zvýší bezpečnost cyklistů, kteří 

jsou nyní nuceni využívat k dopravě místní komunikace. Cyklostezky také nabídnou 

vhodné komunikace pro in-line bruslaře. V případě zdárné realizace projektu budou mít 

cyklisté již v nejbližších letech možnost projet po nových trasách mnohé turistické 

zajímavosti obcí a měst na česko-polském příhraničí. 
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ZÁVĚR 

Předmětem této bakalářské práce bylo na základně teoretických poznatků a podrobné 

analýzy rozpočtu obce navrhnout možná řešení, které povedou k efektivnějšímu 

využívání peněžních prostředků obce a zároveň tak přispějí k větší spokojenosti občanů 

s hospodařením obce.  

 

Tato práce byla zpracována pro obec Dětmarovice, která se nachází 

v Moravskoslezském kraji a má 3 960 obyvatel.  

 

Bakalářská práce byla rozčleněna do tří hlavních částí. První teoretická část objasnila 

základní pojmy z oblastí veřejných financí a hospodaření obcí. Soustředila se na 

vymezení postavení a funkcí obcí v ČR a dále na rozpočet obce, jeho strukturu a úlohu 

v rozpočtové soustavě.  

 

Druhá část poskytla základní údaje o obci, na které dále navazovala podrobná analýza 

rozpočtu obce. Analýza byla provedena na základně výkazů FIN 2-12M poskytnutých 

obcí Dětmarovice. Práce analyzovala příjmy a výdaje obce podle druhového členění. 

Sledované položky byly podrobně rozebrány a byl srovnán jejich vývoj v letech 2006 až 

2009. Úkolem analýzy bylo zachytit vývoj sledovaných položek, výkyvy v jednotlivých 

letech a objasnit příčiny tohoto vývoje. Závěr analýzy tvoří celkové zhodnocení 

hospodaření, které bylo ohodnoceno poměrně kladně. Obec sice vykazovala v některých 

letech záporné výsledky hospodaření, jejich výše ovšem nebyla nikterak závažná a obec 

byla schopná tyto deficity financovat převážně ze svých zdrojů, aniž by se výrazněji 

zadlužila.  

 

V poslední částí této práce byly předloženy návrhy na zlepšení hospodaření. Návrhy se 

týkaly jak možnosti navýšení příjmů, tak i snížení výdajů. V oblasti příjmové bylo 

navrženo zvýšení místního poplatku ze psů, zvýšení nájemného u společenského sálu a 

prodej budov v majetku obce, jejíž držení je pro obec neperspektivní. Snížení výdajů se 

týkalo oblasti činnosti místní správy, a to konkrétně snížení telekomunikačních výdajů. 

Obci byl také předložen návrh na financování neodkladné investice ve formě 

vybudování kanalizační sítě s využitím dotací poskytovaných Evropskou unií. Poslední 



 65

návrh se týkal výstavby cyklostezky, která přispěje k zvýšení sportovního a turistického 

vyžití v obci.  

 

Závěry analýzy a navrhovaná opatření by měly posloužit především zastupitelstvu obce 

Dětmarovice. Práce se ovšem může stát podkladem pro analýzu a návrhy efektivnějšího 

hospodaření i dalších obcí.   
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Příloha č. 1. Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2009 

Příloha č. 2. Rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2010 



/§ 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009  /v tis.Kč/
Schválený rozpočet 

2009
Upravený rozpočet

2009
Plnění k 31.12.2009

Třída l - Daňové příjmy 29.150 28.574 29.607

Třída 2 - Nedaňové příjmy 3.336 4.011 3.982

Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 29 29

Třída 4 - Přijaté transfery investiční 0 6.948 3.054

            - Přijaté transfery neinvestiční 1.463 2.023 2.023

Příjmy celkem 33.949 41.585 38.695

Třída 5 -  Běžné výdaje 35.379 36.217 32.330

Třída 6 -  Kapitálové výdaje 3.925 10.723 9.303

Výdaje celkem 39.304 46.940 41.633

Saldo :  Příjmy - výdaje -5.355 -5.355 -2.938
Třída 8 - Financování 5.355 5.355 2.938
Splátky úvěrů -1.008 -1.008 -1.008

Prostředky minulých  let 6.363 6.363 3.946

Financování celkem 5.355 5.355 2.938
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,  výdajů a o dalších  finančních operacích v plném členění dle rozpočtové 
skladby jsou k nahlédnutí na finančním úseku obce /výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů/. 

2. Stav účelových fondů -  sociální fond obce Stav k 31.12.2009:        464.464,76 Kč
Tvorba a čerpání fondu se řídí schválených rozpočtem fondu a „Zásadami pro tvorbu a používání SF“.

3. Hospodaření Základní a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvkové organizace obce Dětmarovice

Výsledek hospodaření k 31.12.2009                                                       v tis.Kč
položka hlavní činnost vedlejší činnost celkem

náklady 17.496 672 18.168

výnosy 17.621 843 18.464

výsledek hospodaření 125 171 296

Stav fondů  k 31.12.2009                                                                          v tis.Kč
rezervní fond fond odměn fond reprodukce

ZŠ a MŠ 757,4 99,5 1.305,7

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu do  rozpočtu obce za rok 2009 činily 2.022.355 Kč . Rozpis 
přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku je zpracováno v tabulce. Doplatek dotace na volby do 
Evropského parlamentu bude poukázán obci v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 
2009.

Martin
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1. Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2009

Martin
Lístek s poznámkou
Marked nastavil Martin

Martin
Text napsaný psacím strojem

Martin
Text napsaný psacím strojem



Finanční vypořádání se státním rozpočtem – neinvestiční transfery
ÚZ účel položka rozpočet čerpání rozdíl

14004 Činnost SDH 4122 3.900 3.900 0

14008 Provoz CzechPOINT 4116 36.813 36.813 0

98348 Volby EP 4111 82.520 119.090,56 36.570,56

98116 Výkon státní správy 4111 370.317 370.317 0

Výkon stát.správy-souhr.dotační vztah 4112 1.093.169 1.093.169 0

13234 Aktivní politika zaměstnanosti 4116 435.636 435.636 0

88501 Invest. transfer od regionál.rady - CZ 4223 242.770,27 242.770,27 0

88505 Invest. transfer od regionál.rady - EU 4223 2.751.396,39 2.751.396,39 0
             

5.Dotace organizacím z rozpočtu obce Dětmarovice v roce 2009 - rozpočet 900.000 Kč
Název organizace  Požadavek 2009 Schváleno 2009
Zastupitelstvo obce –  nad 50.000 Kč dne 18.3.09
Sportovní klub Dětmarovice 450.000 400.000
Sportovní klub Dětmarovice 50.000 0
Sokol Dětmarovice 220.000 170.000
Římskokatolická farnost Dětmarovice 100.000 100.000
Celkem 820.000 670.000
Rada obce  - do 50.000 Kč 
Český kynologický svaz Dětmarovice -  ZO č.088 25.800 15.000
Český kynologický svaz Dětmarovice -  ZO č.029 33.000 22.000
Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice 45.500 30.000
Honební společenstvo Rovina Dětmarovice-1. 3.000 3.000
Honební společenstvo Rovina Dětmarovice-2. 9.000 9.000
Občanské sdružení myslivců Zátiší Dětmarovice 32.000 25.000
Český svaz ochránců přírody Dětmarovice 34.000 15.000
Ceský svaz včelařů Dětmarovice 10.000 10.000
Český svaz chovatelů poštovních holubů  Dětmarovice 6.000 6.000
Český zahrádkářský svaz Dětmarovice-1. 10.000 10.000
Český zahrádkářský svaz Dětmarovice-2. 8.000 8.500
Obč. sdružení „Občané za život.jistoty“ Dětmarovice 16.200 5.000
Základní umělecká škola Rychvald 10.000 10.000
Svaz tělesně postižených Orlová 3.500 3.500
Organizační výbor GRACIA 4.500 4.500
Slezská diakonie  - středisko HOSANA  Karviná  10.000 10.000
Slezská humanita Karviná 5.000 5.000
TRIANON 3.000 3.000
DUHA Orlová 10.000 10.000
HZS MSK územ.odbor Karviná 30.000 25.000
Poradenské a informační centrum Ostrava 3.000 0

Ú h r n e m  1.176.500 899.500



6. Stav majetku vedeného v účetnictví obce Dětmarovice dle inventarizace ke dni 31. 12. 2009
poř.
čísl
o

číslo
SÚ Název

Stav v Kč

Skutečný účetní
1 018 Drobný nehmotný investiční majetek 486.020,85 486.020,85

2 019 Ostatní DNM 1.030.959,50 1.030.959,50

3 021 Budovy, haly,stavby 117.700.921,33 117.700.921,33

4 022 Movitý majetek 5.389.499,36 5.389.499,36

5 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3.987.648,20 3.987.648,20

6 031 Pozemky 10.066.956,15 10.066.956,15

7 032 Umělecká díla a předměty 29.753,00 29.753,00

8 042 Pořízení hmotných investic 6.068.460,10 6.068.460,10

9 069 Finanční investice 2.000,00 2.000,00

10 112 Materiál na skladě 11.925,40 11.925,40

11 132 Zboží na skladě 25.530,00 25.530,00

12 231 Základní běžný účet        2.193.714,94 2.193.714,94

13 236 Peněžní fondy – sociální fond 464.464,76 464.464,76

14 311 Odběratelé 89.475,70 89.475,70

15 314 Poskytnuté provozní zálohy 804.500,00 804.500,00

16 315 Pohledávky 165.813,80 165.813,80

17 335 Půjčky SF-pohledávky za  zaměstnanci 63.000,00 63.000,00

18 378 Jiné pohledávky 550.825,45 550.825,45

19 321 Dodavatelé 155.417,05 155.417,05

20 331 Závazky vůči zaměstnancům 447.051,00 447.051,00

21 336 Závazky vůči SZ a ZP 235.323,00 235.323,00

22 342 Ostatní přímé daně 54.158,00 54.158,00

23 951 Dlouhodobé bankovní úvěry 1..976.000,00 1..976.000,00

7. Výsledky přezkoumání hospodaření obce Dětmarovice za rok 2009
Dne 17.2.2010  provedla kontrolní skupina Krajského úřadu Moravskoslezského kraje přezkoumání 
hospodaření obce k 31.12.2009 v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb. o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků . Ze závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
vyplývá, že nebyly dle § 10  odst. 3  písm. a)  zákona 420/2004 Sb., zjištěny chyby a nedostatky.
Zpráva je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě v Dětmarovicích.

Dětmarovice dne 1.3.2010                       Schválil: Ing. Lumír Mžik
Vyhotovil: Krůlová                  starosta obce



 
 

I. Upravený rozpočet    o b c e   D ě t m a r o v i c e   pro rok  2010    
   Schváleno ZO Dětmarovice dne 17.3.2010 usnesením č.478/23 
                       tis.Kč                                                   

 SR 
3/2010 

I.UR 
3/2010 

Daňové příjmy celkem                      položka 29.690 29.690 
Sdílené daně celkem :                           z toho:  
Daň z příjmu závislá činnost                    1111 
Daň z příjmu fyz.osob z podnikání          1112 
Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů        1113 
Daň z příjmů právnických osob               1121 
DPH                                                          1211 
Daň z příjmu práv.osob za obec               1122 
 
Daň z nemovitostí                                    1511 
Správní poplatky                                      1361 
Poplatek ze psů                                        1341 
Jiné daňové příjmy                          1347,1351 
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24.800 
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400 
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11.500 
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4.000 
400 
90 

400 
Nedaňové příjmy celkem                      od.,§: 3.600 3.600 
příjmy z vlastní činnosti-knihovna            3314 
                                      - byty                   3612 
                                      - nebyt.prostory   3613 
                                       -soc.věci             4351 
příjmy z pron. majetku- nájemné byty      3612 
                                      -náj.nebyt.prost.  3613 
                                      -hřbit.popl.          3632 
                                      -soc.věci              4351 
 
poplatek odpad                                         3722                          
příjmy z úroků a finančního majetku       6171 
splátky půjček                                          6171 
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Kapitálové příjmy 0 0 
Přijaté dotace celkem 2.075 6.016 
– státní vyrovnávací                             4112 
– dotace Regionální rady                     4223 

2.075 
0 

2.075 
3.941 

PŘÍJMY ÚHRNEM 35.365 39.306 
Přebytek  minulého roku  pol.  8115                 2.194             2.194 
P ř í j m y    c e l k e m ……..........................       37.559        41.500 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Martin
Text napsaný psacím strojem

Martin
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 2. Rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2010

Martin
Text napsaný psacím strojem



 
 
     
           

SR 
3/2010 

I.UR 
3/2010 

Neinvestiční výdaje celkem                 UR                       odd.,§ 30.082 30.082 
Z toho: Doprava – dopravní obslužnost    1.067/                         2221  
                             -  místní komunikace     2.703/                         2212 
                             -  chodníky                        100/                         2219 
 
             Vodní hospodářství – ČOV, kanalizace  1.030/             2321 

                     -  drobné toky                60/             2333 
                     -  pitná voda                  50/              2310 

             
              Školství   - základní škola                          180/              3113 
 
              Kultura – knihovna             840/                                     3314 

   - Děl.dům               220/                                     3319 
                            - ostatní  kultura  1.200/                                     3399 
                            - sděl.prostředky    190/                            3341,3349            
 
              Komunální sluţby – byt..prostory         90/                   3612 
                                              - nebyt.prost.          700/                   3613 
                                              - veř.osvětlení      1.400/                  3631 
                                             - hřbitov                   150/                  3632 
                                             - územ.plán              450/                  3635 
                                             - komunál. služby 3.050/                  3639 
 
              Ţivotní prostředí – komunální odpad 3.250/                3722 
                                            - ochrana půdy             80/                3733 
                                            -  veřejná zeleň          470/                3745 
                                            - odchyt psů               250/                 1014 
               
              Sociální věci                                                                   4351 
              Poţární ochrana                                                            5512 
              Zastupitelstva obcí                                                        6112 
              Všeobecná veřejná správa                                           6171 
              Finanční operace                                                          6310 
              Nerozdělená rezerva                                                    6409  
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Neinvestiční příspěvky  - přísp.org. Základní škola       3113                                                   
                                        - společenské organizace            6399 

4.000 
900 

4.000 
         900 

Investiční výdaje celkem 1.569 5.510 
Z toho: pořízení hmotného majetku 
              -  stroje    
              - stavby                               

        -  projekty 
       -  výkupy                                                                       

 
290 

0 
1.229 

50 

 
290 

3.941 
1.229 

50 
VÝDAJE ÚHRNEM  36.551 40.492 
Splátka úvěru                                                                                         1.008        1.008 
Výdaje  úhrnem………………………………………………        37.559    41.500 
 
Dětmarovice dne 17.3.2010 
Zpracoval: Krůlová 
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