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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského plánu pro výstavbu 

čistírny odpadních vod v obci. Tato práce se skládá ze tří částí. V teoretických 

východiscích je definována struktura podnikatelského plánu a definice jednotlivých 

analýz. Analytická část obsahuje komplexní analýzu současného stavu obce. V poslední 

návrhové části je vypracování podnikatelského plánu pro výstavbu čistírny odpadních 

vod v obci. 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the creation of a business plan for the construction of a 

sewage disposal plant in the village. This work consists of three parts. The theoretical 

basis defines a structure of the business plan and a definition of individual analyzes. The 

analytical part contains a comprehensive analysis of the current state of the 

municipality. The last part focuses on an elaboration of the business plan for the 

construction of the sewage treatment plant in the village.  
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ÚVOD 

Voda je jedním z nejdůleţitějších prvků pro ţivot kaţdého člověka. Organismus 

člověka je tvořen ze 2/3 vodou a například mozek tvoří voda z 80%. Tělo člověka je 

závislé na dostatečném mnoţství vody, protoţe voda je přítomna v kaţdé buňce a hraje 

důleţitou roli při kaţdém procesu. Proto je třeba se zaměřit na podporu veškerých 

zdrojů vody a jiné způsoby, jak zajistit její dostatečné mnoţství a čistění odpadních vod 

je jedním z těchto způsobů. 

V současné době patří čištění odpadních vod v obcích do 2000 obyvatel k velmi 

oţehavým tématům. Největším problémem je finanční náročnost těchto projektů. Pro 

ČR jakoţto člena Evropské Unie platí závazný právní předpis v oblasti ochrany vod, 

kterým je tzv. Rámcová směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES. Tento 

právní předpis stanovuje závazky státu pro rámec činností v oblasti vodní politiky. 

Směrnice stanovuje několik cílů, mezi ně patří zejména prevence a omezování 

znečišťování, ochrana ţivotního prostředí a podpora udrţitelného uţívání odpadních 

vod. Dále pak také stanovuje cíle spojené se zlepšením stavu vodovodních ekosystémů, 

zmírnění dopadu sucha či povodní.  

Obce s počtem obyvatel nad 2000 měly problém zneškodňování odpadních vod vyřešit 

do roku 2010. Obce, které mají počet obyvatel méně neţ 2000, měly původní termín do 

roku 2015, nyní je termín odloţen na rok 2021. 

V ČR se nachází mnoho obcí, které nebudou schopny tento termín dodrţet, zejména pak 

obce s počtem do 500 obyvatel, a to především kvůli nedostatku finančních prostředků 

v obecních rozpočtech, tak i ze strany podpory státu. Proto je velmi důleţité, aby tyto 

obce zvolily vhodnou variantu s ohledem na místní lokalitu a její charakter přijatelnou 

z hlediska investic a poţadované účinnosti. 

Vzhledem k tomu, ţe bydlím v obci Ţiţkovo Pole, která má 371 obyvatel a 

problematiku odpadních vod nemá dosud vyřešenou, toto téma mě zajímá a osobně se 

mě dotýká a bylo pro mě výzvou se jim zabývat formou diplomové práce. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem závěrečné práce je na základě analýzy a průzkumu sestavit podnikatelský záměr 

pro obec Ţiţkovo Pole na výstavbu čistírny odpadních vod (ČOV). Závěrem práce bude 

buď doporučení tento záměr realizovat, anebo jej zamítnout. Pokud bude ve výsledku 

doporučeno záměr zamítnout, závěrem práce bude zváţit uskutečnění podnikatelského 

záměru v kontextu budoucích trendů (zejména ekologických a sociálních) na obyvatele 

obce i na obec a o tyto poznatky záměr rozšířit. Dílčím cílem je vypracovat 

podnikatelský plán výstavby čistírny odpadních vod v obci Ţiţkovo Pole. 

Závěrečná práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole „ Teoretická východiska“ 

bude popsáno sestavení podnikatelského plánu podle vybraného autora, dále co je to 

podnikatelský záměr a definovány analýzy, na základě kterých bude provedena analýza 

obce. Druhou kapitolou bude analýza současného stavu obce Ţiţkovo Pole. V této 

kapitole bude charakterizována obec, analyzována podle sociálně ekonomické a SWOT 

analýzy, následovat bude finanční rozbor obce a zhodnocení hospodaření obce. 

V poslední kapitole bude sestaven podnikatelský plán pro výstavbu čistírny odpadních 

vod v obci Ţiţkovo Pole. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Obsahem teoretické části práce jsou vymezeny obecné metody a základní informace o 

tvorbě a způsobu vypracování podnikatelského záměru a podnikatelského plánu.  

1.1 Obecné metody 

 Analýza 

Analýza je zaloţená na dekompozici celků na jednoduché části. Ve filosofickém uţití se 

tato metoda označuje zejména metodu, která myšlenkově rozčleňuje celek v jeho dílčí 

obsahy, můţe se jednat o skutečný celek či pojmový útvar. Protichůdný směr tohoto 

myšlení je označován jako syntéza. (Brugger, 1994) 

 Metoda 

„Metoda a systém tvoří podstatu vědy, přičemž systém představuje její obsahovou 

stránku, zatímco metoda její formální stránku.“ (Brugger, 1994, s. 236) 

„Metoda (z řec. meta hodos, cesta kam) způsob, jak dosáhnout jistého předem 

stanoveného cíle. Ve vědě, příp. i ve filosofii, je metoda systematický postup 

uplatňovaný při poznávání předmětu zkoumání, který má určitý teoretický základ.“ 

(Horyna, 2002, s. 267) 

 Model 

Model lze podle filosofického slovníku definovat dvěma způsoby. 

„První: pojem logické sémantiky, který se vztahuje obecně na množinu formulí. Daná 

interpretace je model uvažované množiny formulí, jestliže každá formule z té množiny je 

touto interpretací splňována, tj. interpretované formule – věty jsou v této interpretaci 

vesměs pravdivé. Druhý: prostředek zkoumání reálného objektu vytvořený na základě 

analogie. Model v tomto smyslu je zjednodušeným obrazem svého reálného protějšku, 

který musí věrně reprodukovat ty vlastnosti, příp. chování objektu, které jsou z hlediska 

zkoumání podstatné.“(Horyna, 2002, s. 271) 
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 Simulace 

Vychází z latinského „simulare“, coţ v překladu znamená napodobit či zobrazit. 

„Simulace je spjatá s postmoderní analýzou forem vědění a jejich kulturními a 

sociálními efekty. V Baudrillardově verzi postmoderního fatalismu se simulace 

původně týkala smyslu kulturních hodnot a produktů, záhy se její uplatnění rozšířilo na 

problematiku nových technologií, informatiky, komunikace, komputerizace, 

digitalizace, vizualizace a jimi podmíněné mobilizace člověka vstupujícího do 

„promiskuity komunikačních sítí“. Nově technologie dávají moţnost produkovat nikoli 

např. energii nebo spotřební předměty, ale skutečnost syntetických obrazů, hlasů, 

hudby, jiných světů, které nerozlišitelně prolínají ţivotním světem člověka.“ (Horyna, 

2002, s. 369) 

 Syntéza 

„Syntéza doslovně znamená spojení. Ve filosofické terminologii syntéza označuje 

sjednocení více poznatků v poznatek celkový, coţ je jeden z nejdůleţitějších výkonů -

vědomí. Syntéza jako metoda charakterizuje vědomé spojování myšlenkových výtvorů 

do vyšší jednoty. V tomto smyslu je protikladem a nutným doplňkem analýzy.“ 

(Brugger, 1994, s. 236) 

1.2 Podnikatelský záměr 

Podnikatelský záměr lze chápat jako projekt či skupinu projektů, který chce firma 

realizovat. Slouţí tento záměr zejména dvěma účelům. Prvním z nich je určitý vnitřní 

dokument slouţící jako základ řízení podniku. Druhý je určen pro externí uplatnění a to 

hlavně případě, kdy firma hodlá projekt realizovat pomocí cizího kapitálu. Kvalitně 

zpracovaný podnikatelský záměr můţe nejvíce pomoci při přesvědčení externího 

subjektu, aby investoval svůj kapitál do daného projektu. (Fotr, Souček, 2005) 

Podnikatelský záměr by měl obsahovat tyto části: 

 realizační resumé, 

 charakteristiku firmy a jejích cílů, 
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 organizační řízení a manaţerský tým, 

 přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické analýzy, 

 shrnutí a závěry, 

 přílohy. (Fotr, Souček, 2005) 

Dle Korába, Peterky a Reţňákové (2007) lze záměr chápat jako něco, na čem lze 

vydělat peníze. Nebo to lze chápat také jako myšlenku, na jejímţ základě lze získat 

finanční prostředky. 

1.2.1 Požadavky na podnikatelský záměr 

Předpokladem zpracování kvalitního podnikatelského záměru je, aby splňoval určité 

poţadavky. Podle Fotra a Součka (2005) mezi tyto poţadavky patří: 

 Stručný a přehledný – podnikatelský záměr by měl být vyjádřen jednoduše, 

mnoho myšlenek by nemělo být vyjadřováno v jedné větě, avšak nemělo by 

chybět jejich vysvětlení a doloţení základních faktů. 

 Jednoduchý – nemělo by docházet k přílišným technickým a technologickým 

detailům, měl by být srozumitelný pro investory a bankéře. 

 Zvýraznění výhod produktů či služby pro zákazníky či uživatele 

 Věrohodný a realistický – veškerá data v podnikatelském záměru by měla být 

reálná a pravdivá, nalezení chyb sniţuje důvěryhodnost projektu. 

 Nesmí být příliš optimistický – jinak sniţuje důvěryhodnost z pohledu 

investorů. 

 Nesmí být ani příliš pesimistický – pokud je záměr příliš podceněn, nebude 

z hlediska investora atraktivní. 

 Neskrývá slabá místa a rizika projektu – pokud investor odhalí negativní 

faktory, které v podnikatelském záměru nejsou uvedeny, sniţuje to jeho 

důvěryhodnost. Naopak zvýraznění oněch rizik a návrh na jejich opatření 

zvyšuje důvěryhodnost projektu a demonstruje připravenost managementu řešit 

případné problémy. 

 Demonstrovat konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy 

pravomoci manažerského týmu. 
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 Schopnost hradit úroky a splátky – firma by v podnikatelském záměru měla 

prokázat schopnost splácení bankovního úvěru. 

 Návratnost investice – prokázat, jak můţe investor svou účastí na projektu 

získat zpět svůj vynaloţený kapitál.  

 Kvalitní zpracování i po formální stránce. 

1.3 Podnikatelský plán 

„Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější i 

vnitřní okolnosti související s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí 

podnikatelských cílů, důvodů jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých 

kroků vedoucích k dosažení těchto cílů.“ (Srpová, 2011, s. 14) 

Podnikatelský plán je dokument umoţňující porovnávat plány s realitou. Pokud se tyto 

dvě skutečnosti liší, je třeba určit, v čem se liší a proč.  Podle podnikatelského plánu je 

moţné získat přehled o plánovaných výdajích a podle nich se tak v konečném důsledku 

snaţit o získání lepších podmínek od dodavatelů. Dále také podnikatelský plán ukáţe, 

zda je na tom podnik dobře, kdy zvýšení prodeje začne vyţadovat více provozního 

kapitálu. Pokud na tom ovšem podnik dobře není, podnikatelský plán upozorní, ţe by se 

situace měla neprodleně řešit, jinak by nemusely být splněny obchodní závazky. 

(Koráb, Peterka a Reţňáková, 2007) 

Dle Wupperfelda v publikaci Podnikatelský plán pro úspěšný start (2003) uvádí, ţe bez 

podnikatelského plánu nelze získat peněţní prostředky. Jedná se o nezbytný předpoklad 

pro získání: 

 bankovních úvěrů; 

 vlastní kapitál od soukromých či institucionálních investorů; 

 prostředků ze státních fondů i fondů EU. 

1.3.1 Struktura podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán je součástí procesu plánování v podniku, který se pořád opakuje. 

(Koráb, Peterka a Reţňáková, 2007) 
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Obrázek 1: Podnikatelský plán jako součást procesu plánování  

Zdroj: Koráb, Peterka a Režňáková, 2007, s. 37 

Z obrázku č. 1 je vidět proces plánování a jeho poţadavky, které se na první pohled 

mohou jevit jako protichůdné. Kaţdý podnik sestavuje podnikatelský plán individuálně, 

přesto by kaţdý plán měl obsahovat některé základní atributy, jeţ jsou při jeho 

sestavování důleţité. Je tedy nutné poloţit si několik základních otázek: 

 Je plán jednoduchý, ale zároveň srozumitelný? 

 Je plán dostatečně přesný, ale naopak stručný? 

 Je plán realizovatelný a logický? 

 Je plán kompletní a hlavně pravdivý? 

 Jsou cíle konkrétní a měřitelné? (Koráb, Peterka a Reţňáková, 2007) 

Dle Srpové a Řehoře (2010) v publikaci Základy podnikání: Teoretické poznatky, 

příklady a zkušenosti českých podnikatelů jsou základními body podnikatelského plánu 

 shrnutí; 

 popis podnikatelského záměru; 

 popis produktu (výrobky, sluţby nebo řešení); 

 okolí firmy; 

 analýza zákazníků; 
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 analýza konkurence; 

 informace o firmě; 

 klíčové osobnosti; 

 marketing a prodej; 

 výroba, provozní činnosti; 

 finanční plán; 

 projektový plán; 

 analýza rizik; 

 příloha. 

Dle Korába, Peterky a Reţňákové (2007) se podnikatelský plán skládá z následujících 

částí: 

1. Titulní strana 

2. Exekutivní souhrn 

3. Analýza trhu 

4. Popis podniku 

5. Výrobní plán 

6. Marketingový plán 

7. Organizační plán 

8. Hodnocení rizik 

9. Finanční plán 

10. Přílohy 

Pro potřeby této práce byla zvolena struktura podnikatelského plánu dle publikace od 

autorů Korába, Peterky a Reţnákové (2007). Jednotlivé body jsou vysvětleny dále a 

doplněny i z jiných publikací pro lepší pochopení. 

1. Titulní strana 

Na titulní straně se uvádějí údaje o podniku. Jedná se například o název podniku, sídlo, 

identifikační číslo organizace (IČO), jméno zastupující osoby, kontakty, popis podniku, 

obor podnikaní, způsob financování a jeho struktura. V podstatě jde o stručný výklad 

obsahu podnikatelského plánu. (Koráb, Peterka a Reţňáková, 2007) 
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2. Exekutivní souhrn  

Tato část podnikatelského plánu se většinou sestavuje aţ po zpracování celého 

podnikatelského plánu. Jedná se nejdůleţitější část, která má za cíl zaujmout 

potenciálního investora, aby podnikatelský plán přečetl. Obsahuje nejdůleţitější aspekty 

podnikatelského plánu, jeho hlavní myšlenku, silné stránky, očekávání a stručné 

finanční tabulky. (Koráb, Peterka a Reţňáková, 2007) 

3. Analýza trhu 

Analýza vnějšího a vnitřního prostředí je pro podnik velmi důleţitá, zejména však 

proto, aby byl podnik schopný reagovat na změny ve svém okolí, byl konkurence 

schopný a mohl tak měnit svou budoucí strategii. (Koráb, Peterka a Reţňáková, 2007) 

 Analýzy potřebné k této diplomové práci jsou popsány v další kapitole. 

4. Popis podniku 

V této pasáţi je zobrazen podrobný popis podniku. Měla by zde být uvedena pouze 

doloţitelná fakta o podniku. Například data zaloţení podniku a různých dosaţených 

úspěchů. Dále se zde definuje strategie podniku, cíle a cesty k dosaţení těchto cílů.  

Nejdůleţitější prvky v této části jsou: 

 výrobky a sluţby 

 lokalita a velikost podniku 

 organizační struktura podniku 

 veškeré kancelářské a technické vybavení 

 průprava podnikatele neboli znalostní vybavení a předchozí praxe. (Koráb, 

Peterka a Reţňáková, 2007) 

 

5. Výrobní plán 

V této části podnikatelského plánu je zobrazen veškerý výrobní proces. Výrobní plán 

zahrnuje informace o potřebných strojích a zařízeních určených k výrobnímu procesu, 
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dále jsou zde uvedeni dodavatelé a důvod, proč byli vybráni. Ovšem, jedná-li se o 

nevýrobní podnik, je tato část nazvána „obchodním plánem“, ve kterém jsou popsány 

informace o nákupech, skladech a dodavatelích. V případě, ţe je podnik zaměřen na 

oblast sluţeb, jsou v tomto plánu popsány procesy poskytovaných sluţeb. Dále by zde 

měly být uvedeny konkurenceschopné produkty či sluţby. Na konec jsou zde uvedena 

ocenění a různé certifikáty. (Koráb, Peterka a Reţňáková, 2007) 

6. Marketingový plán 

Dle Srpové (2011) v publikaci Podnikatelský plán a strategie má marketing společně 

s prodejem velký vliv na budoucí úspěch firmy, proto je nutné přesvědčit potenciální 

investory, ţe podnik má dobrou marketingovou strategii. Marketingová strategie řeší tři 

typy problémů: 

 výběr cílového trhu – kdy zvaţujeme zejména jeho velikost a kupní sílu, 

 určení trţní pozice produktu – jaké postavení má konkrétní produkt v rámci 

konkurence, 

 rozhodnutí o marketingovém mixu – nástroje 4P. 

Mezi nástroje marketingového mixu patří: 

 produkt, 

 cena, 

 distribuce, 

 propagace. 

Dle Korába, Peterky a Reţňákové (2007) jsou v této pasáţi popsány informace o 

výrobcích nebo sluţbách, jakým způsobem jsou propagovány, oceňovány a 

distribuovány. Z pohledu investorů je marketingový plán nejdůleţitější částí.  

7. Organizační plán 

Zde je uvedena organizační struktura podniku. Důleţitou součástí je  detailní informace 

o managementu podniku, například jejich zkušenosti, dovednosti, vzdělání, pravomoc a 

zodpovědnost. (Koráb, Peterka a Reţňáková, 2007) 
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„Důležité je zde danému podnikatelskému plánu prokázat kvalitu, profesionální 

dovednosti, kompetence a angažovanost manažerského týmu. Při implementaci 

podnikatelského plánu do podnikové struktury se činnost a odpovědnost z vrcholového 

vedení přesouvají na nižší úrovně, například na ředitele divizí, závodů, projektové 

manažery i vedoucí jednotlivých funkčních útvarů (marketing, technika, výroba, finance, 

personalistika, informatika atd.)“ (Fotr, Vacík, Špaček, Souček, 2017, s. 167) 

8. Hodnocení rizik 

I přesto, ţe budou při sestavování podnikatelského plánu dodrţeny všechny předchozí 

postupy, nelze vyloučit, ţe se výstupy podnikatelského plánu nebudou lišit od 

plánovaných či předpokládaných výstupů. To, jak hodně jsou výsledky odlišné, závisí 

na kvalitní přípravě vstupů pro podnikatelské aktivity, kvalitě provedené analýzy 

podnikatelského prostředí, kritickém přístupu ke zjištěným informacím a výši tzv. risk 

appetite (akceptované riziko). (Koráb, Peterka a Reţňáková, 2007) 

Aby byla zajištěna kvalitní příprava podnikatelského plánu, je zapotřebí: 

 zjistit faktory rizika a nejistoty, které by ovlivnily výsledky, 

 stanovit a zhodnotit dopady na výstupy podnikatelského plánu, 

 vybrat nejdůleţitější rizika, které plán nejvíce ohroţují, 

 uvést opatření na dopady těchto rizik. (Fotr, Vacík, Špaček, Souček, 2017) 

 

9. Finanční plán 

Podle finančního plánu se určuje potřebný objem investic a zabývá se třemi oblastmi. 

První z nich je předpokládaný výhled příjmů a výdajů na tři roky, další je zobrazení 

cash-flow na příští tři roky a poslední je odhad rozvahy k určitému datu. (Koráb, 

Peterka a Reţňáková, 2007) 

10. Přílohy 

V poslední kapitole jsou uvedeny materiály, ze kterých se v podnikatelském plánu 

vychází. (Koráb, Peterka a Reţňáková, 2007) 
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Jedná se například o: 

 výpis z obchodního rejstříku, 

 ţivotopisy a profesní reference managementu, 

 technickou dokumentaci, 

 výsledky průzkumu trhu, 

 uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích, 

 auditované účetní závěrky, 

 propagační letáky a fotografie apod. (Fotr, Vacík, Špaček, Souček, 2017) 

1.4 Metody analýz 

1.4.1 Sociálně ekonomická analýza 

Sociálně ekonomická analýza je metodika pouţívaná pro zpracování územních 

rozvojových koncepcí, které rozděluje do šesti problémových okruhů:  

a) Ekonomika; 

b) Lidské zdroje; 

c) Infrastruktura; 

d) Ţivotní prostředí; 

e) Cestovní ruch; 

f) Zemědělství a rozvoj venkova. (Rozvoj obcí, 2009, online) 

Ekonomika 

V oblasti ekonomiky je třeba se zaměřit jak na soukromou ekonomickou sféru, do které 

patří podnikání, zaměstnanost, efektivnost ekonomiky, tak na odvětví veřejné 

ekonomiky a veřejných financí, kam patří hlavně obecní rozpočet, míra finanční 

soběstačnosti obce, míra zadluţení obce apod. Výsledkem tohoto okruhu je zhodnocení 

ekonomické úrovně obce, její rezervy a hospodářské síly, které by mohla do budoucna 

vyuţít. (Rozvoj obcí, 2009, online) 
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V tomto odvětví je velmi těţké získat vypovídající data, zejména pak ekonomickou 

výkonnost hospodářských jednotek v obci. Avšak některé údaje poskytují Český 

statistický úřad (ČSÚ) nebo příslušný krajský úřad. Velmi důleţitou roli hraje vlastní 

znalost ekonomických podmínek v obci, rovněţ také dobrá komunikace a spolupráce 

s ostatními místními ekonomickými subjekty. (Rozvoj obcí, 2009, online) 

Lidské zdroje 

Okruh lidských zdrojů je nejširší oblastí. Patří do něj především demografický vývoj, do 

kterého spadá počet obyvatel, přirozený přírůstek, přirozený úbytek, migrace obyvatel 

atd. Dále zahrnuje kvalitu bydlení a kapacitu ubytovacích zařízení, moţnost sportovního 

a kulturního vyţití, úroveň občanské vybavenosti a sluţeb, moţnost vzdělání, sociální a 

zdravotní péči. (Rozvoj obcí, 2009, online) 

Tyto informace jsou dostupné přímo na obecním úřadě či v databázi krajského úřadu, 

ale u hodnocení je rovněţ důleţitá místní znalost lokality. (Rozvoj obcí, 2009, online) 

Infrastruktura 

Tato kapitola se hodnotí ze dvou hledisek: 

 Dopravní infrastruktura – jedná se o dopravní dostupnost okolních center 

z hlediska socioekonomických aktivit (například ţeleznice, letecká doprava 

apod.). Dále se zde hodnotí dopravní obslužnost obce, tedy jak je zajišťována 

hromadná doprava. V odlehlejších lokalitách mají tyto dvě kategorie zásadní 

vliv na rozvoj území.  

 Technická infrastruktura – jde o zhodnocení veškerého síťového vedení, čistíren 

odpadních vod (ČOV), veřejného osvětlení atd. Kvalitou technické 

infrastruktury se měří úroveň ţivota v obci. (Rozvoj obcí, 2009, online) 

Základní dostupná data jsou k dispozici v kaţdé obci. Detailnější informace lze 

poţadovat od jednotlivých správců sítí. (Rozvoj obcí, 2009, online) 
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Životní prostředí 

V tomto okruhu se hodnotí stav a vývoj všech základních sloţek přírody (voda, ovzduší, 

fauna a flora) v okolí. Jedná se o vyhodnocení znečištění či ohroţení základních sloţek 

a následně hledání příčiny. Dále se hodnotí krajina z hlediska rozvojového potenciálu. 

(Rozvoj obcí, 2009, online) 

Soulad všech aktivit v obci se zdravým ţivotním prostředím musí být základním cílem 

kaţdého subjektu.  (Rozvoj obcí, 2009, online) 

Cestovní ruch 

V oblasti cestovního ruchu se hodnotí dvě sloţky: 

 Atraktivita cestovního ruchu – znamená hlavně přírodní a kulturně-historické 

bohatství, které je hlavním lákadlem pro turisty. 

 Vybavenost pro cestovní ruch – jedná se o ubytovací, stravovací a doplňkové 

sluţby, zda jsou tyto sluţby v kvalitní a dostatečné míře. Bez nich není moţný 

ekonomický rozvoj. (Rozvoj obcí, 2009, online) 

Zemědělství a rozvoj venkova 

Tato kapitola je promítnuta ve všech předchozích okruzích, proto není nutné ji 

zpracovávat samostatně. (Rozvoj obcí, 2009, online) 

1.4.2 SWOT analýza 

Název této analýzy je sloţen z následujících slov: 

 STRENGTHS neboli silné stránky, 

 WEAKNESSES neboli slabé stránky, 

 OPPORTUNITIES neboli příleţitosti, 

 THREATS neboli hrozby. (Jakubíková, 2008) 
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Jedná se o analýzu vnějšího prostředí firmy, která zahrnuje makroprostředí (faktory 

politicko-právní, ekonomické, sociálně-kulturní, technologické) i mikroprostředí 

(zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, veřejnost), a vnitřního prostředí firmy, 

ve kterém jsou zahrnuty cíle, systémy, firemní zdroje, firemní kultura atd.  

Silné a slabé stránky patří do interních faktorů, jeţ podnik můţe ovlivňovat a má nad 

nimi kontrolu. Příleţitosti a hrozby jsou externími faktory podniku, které nemůţe 

kontrolovat ani ovlivňovat, ale můţe na ně reagovat. (Jakubíková, 2008) 

 

Obrázek 2: SWOT analýza  

Zdroj: Jakubíková, 2008, s. 103 

1.5 Finanční hospodaření územního samosprávního celku 

Územní samosprávní celek jakoţto obec zajišťuje řadu úkolů, těmito úkoly zajišťuje 

potřeby své, občanů či veřejnosti. Avšak finanční úkoly patří k těm nejdůleţitějším. 

Finanční hospodaření všech obcí v České republice se řídí jejich ročním rozpočtem. 

Rozpočet patří do finančního systému obce, který musí plnit určité principy. Mezi tyto 

principy patří: 
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 hospodaření podle ročního rozpočtu; 

 mimorozpočtové fondy v omezené míře; 

 soulad finančního systému obce s veřejnými financemi; 

 municipální a regionální autonomie a odpovědnost; 

 finanční nezávislost obce; 

 vztahy zaloţené na spravedlnosti a slušnosti; 

 solidarita; 

 průhlednost finančního systému, jeho stabilita a účinnost; 

 administrativní nezávislost; 

 určitý stupeň kontroly ze strany vlády. (Peková, 2004) 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, říká, ţe finanční 

hospodaření obce se řídí jejich ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu. 

Střednědobý výhled rozpočtu se zpracovává pro střednědobé finanční plánování a je 

zpracováván na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků na dobu 2 aţ 

5 let následujících po roce, na který je rozpočet sestavován.  

Dle Pekové (2004) je územní rozpočet obce tzv. decentralizovaný peněţní fond, podle 

kterého se v daném období hospodaří. Z účetního hlediska se jedná o vybalancovávání 

příjmů a výdajů. Územní rozpočet je nástrojem realizace volebních programů a 

prosazuje zájmy jak obce, tak i občanů.   

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících 

zákonů, obsahuje obecná ustanovení pro celou rozpočtovou soustavu.  

1.5.1 Struktura územního rozpočtu 

Provazníková ve své publikaci Financování měst, obcí a regionů (2015) uvádí, ţe 

rozpočet se skládá ze dvou částí, a to běţného a kapitálového rozpočtu. Tyto části 

umoţňují přehled o daňových a nedaňových příjmech a na co jsou vynakládány. 

Běžný (provozní) rozpočet je sestavován podle příjmů a výdajů, které se kaţdoročně 

opakují. Znamená to, ţe běţné příjmy jsou financovány běţnými výdaji. Běţný 

rozpočet bývá sestavován jako vyrovnaný (příjmy se rovnají výdajům) nebo deficitní 
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(příjmy jsou menší neţ výdaje). V tomto případě ukazuje na zhoršení hospodaření obce. 

Vyrovnaný běţný rozpočet vyjadřuje, ţe obec je schopna svými běţnými příjmy krýt 

pouze běţné výdaje. Zatímco deficitní rozpočet uvádí, ţe územní samosprávní celek jiţ 

není schopen svými provozními příjmy krýt ani provozní výdaje, natoţ pak krýt dluhy, 

pokud nějaké má. Potom je dluh hrazen z kapitálového rozpočtu, tedy prodejem 

majetku, úvěrem či emisí obligací. V případě, ţe má územní samosprávní celek deficitní 

rozpočet v dlouhodobějším horizontu, jednalo by se o ohroţení jeho činnosti. Ukazatel 

dobrého hospodaření územního samosprávního celku je sestavení běţného rozpočtu 

jako přebytkový (příjmy jsou vetší neţ výdaje), coţ ukazuje na dlouhodobé dobré 

hospodaření územního samosprávního celku. (Provazníková, 2015) 

 

Obrázek 3: Struktura běžného rozpočtu územního samosprávního celku 

Zdroj: Provazníková, 2015, s. 61 

Kapitálový rozpočet zachycuje financování investičních činností obce a tyto činnosti 

přesahují délku jednoho rozpočtového roku. Příjmy a výdaje v kapitálovém rozpočtu 

jsou jednorázové a neopakovatelné.  Slouţí rovněţ ke hromadění zdrojů na získání 

dlouhodobých aktiv. Kapitálový rozpočet většinou nemá dostatek zdrojů k financování 

investic a bývá deficitní. Tento deficit je hrazen, buď přebytkem běţného rozpočtu 

anebo nevyuţitými zdroji z minulých let. (Provazníková, 2015) 
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Obrázek 4: Struktura kapitálového rozpočtu územního samosprávního celku 

Zdroj: Provazníková, 2015, s. 62 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola bude zaměřena na charakteristiku obce Ţiţkovo Pole a aplikaci teoretické 

části v praxi. Zejména se jedná o sociálně ekonomickou analýzu, SWOT analýzu a 

finanční rozbor obce. 

2.1 Charakteristika obce Žižkovo Pole 

Obec Ţiţkovo Pole se nachází na Českomoravské vrchovině v Kraji Vysočina, poblíţ 

města Přibyslav v okrese Havlíčkův Brod. Zaloţení obce se datuje od konce 13. století. 

V předhusitských dobách byla ves, dříve nazývaná „Šenfeld“ nebo „Šumfeld“, 

významným střediskem, a to hlavně proto, ţe obec takové velikosti měla vlastní 

duchovní správu. 

Zmínky o obci se datují do roku 1303, dále pak o sto let později roku 1403 a 

nejdůleţitější zprávy se datují do roku 1424, kdy nedaleko zemřel 11. 10. 1424 

vojevůdce Jan Ţiţka z Trocnova. S tím souvisí i výstavba Ţiţkovy mohyly a její 

slavnostní odhalení v roce 1874. V roce 1953 vzniklo v obci Jednotné zemědělské 

druţstvo, fungující po transformacích dodnes. K obci Ţiţkovo Pole patří od počátku 

60.let obec Macourov, která má vlastní katastrální území. Dále pak Samotín jako 

nejmladší součástí obce a dva bývalé vodní mlýny, Dolní dvůr a Hájenka. (Obec 

Ţiţkovo Pole, 2018, online) 
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Obrázek 5: Poloha obce Žižkovo Pole  

Zdroj: Mapy Google 

2.2 Sociálně ekonomická analýza obce 

Sociálně ekonomická analýza obce popisuje současnou situaci, vývoj i rozvojové 

moţnosti představující klíčové oblasti obce. Rozbor jednotlivých oblastí v obci 

umoţňuje realizovat kvalitativní analýzu, která tak poskytne ucelený pohled na 

současný stav obce a následně lze posoudit míru realizace budoucího projektu. 

Ekonomika 

Obec Ţiţkovo Pole je veřejnoprávním subjektem řídící se ústavními zásadami. 

Z hlediska příjmové stránky je obec stabilní uţ po několik let. Největší podíl na 

příjmové stránce obce mají daňové příjmy, které se od roku 2015 neustále zvyšují. 

U nedaňových příjmů je nejvyšší podíl tvořen příjmy z lesních pozemků, tedy příjmy 

z Lesního druţstva obcí Přibyslavska, dále jsou to splátky půjček od obyvatel a příjmy 
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z vlastní vodohospodářské sítě. Další poloţkou jsou přijaté dotace a transfery, avšak 

tato poloţka kolísá na základě investičních akcí obce a velikosti dotací na tyto investice. 

Z hlediska rozpočtových výdajů je patrné, ţe obec v posledních letech hospodaří 

s přebytkovým rozpočtem, coţ je dáno přebytkem běţného rozpočtu. Obec nemá ţádné 

dlouhodobé úvěry a půjčky. 

V posledních letech je Ţiţkovo Pole vyhledáváno pro moţnost výstavby rodinných 

domků a v letních měsících pro pobyty na chalupách. Svědčí o tom téměř okamţité 

vyprodání stavebních parcel v roce 2017. Zajímavé je, ţe jen dvě parcely byly prodány 

místním, ostatní byly prodány občanům z jiných vesnic, či měst, zejména pak z města 

Přibyslav leţící 5 km od obce. Další výhodou je blízkost města Přibyslav poskytující 

zdravotnickou péči a provozující základní školu a jiná sociální a volnočasová zařízení. 

Obec se nachází přibliţně 20 km od větších měst jako je Havlíčkův Brod, Ţďár nad 

Sázavou a Chotěboř, proto je i dostupným místem pro dojíţdění do zaměstnání.  

Podnikatelské subjekty 

V obci se nachází malé mnoţství podnikatelských subjektů, avšak kaţdým rokem jejich 

počet roste. Malé mnoţství subjektů můţe být způsobeno nedostatkem atraktivity obce 

pro podnikatelské příleţitosti nebo poměrně malá kupní síla obyvatelstva, které je 

obecně v obcích niţší neţ ve městech. Na základě dostupných informací z portálu 

Regionálního informačního systému (RIS) se zde nachází 39 podnikatelských subjektů, 

z toho fyzických osob – podnikatelů je největší podíl, tedy asi 82 %.  

Obec má vlastní obecní úřad, zastupuje ji obecní zastupitelstvo v čele se starostou obce. 

Dále je zde zemědělské druţstvo, jak jiţ bylo zmíněno. Zbytek subjektů jsou ostatní 

právní formy podnikání, jak ukazuje Tabulka 1. Největší zastoupení má zemědělství, 

lesnictví, rybolov, dále pak průmysl a stavebnictví. 
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Tabulka 1: Podnikatelské subjekty v obci  

Hospodářská činnost Počet subjektů 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 8 

Zpracovatelský průmysl 8 

Stavebnictví 7 

Oprava a údrţba motorových vozidel 4 

Doprava a skladování 1 

Činnost v oblasti nemovitostí 1 

Profesní, vědecké a technické činnosti 2 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 3 

Ostatní činnosti 5 

Celkem 39 

Zdroj: Zpracování dle portálu RIS 

Nezaměstnanost 

Počet pracovních míst v obci není mnoho. Přímo v Ţiţkově Poli je zaměstnáno jen 

několik občanů, nejčastěji se jedná o osoby samostatně výdělečně činné a o osoby 

zaměstnané v Zemědělském druţstvu Ţiţkovo Pole. Celoročně obec zaměstnává 6 

občanů, z toho je jeden zaměstnanec na plný úvazek a zbývající zaměstnanci jsou na 

částečný úvazek, jedná se o zaměstnance starající se o chod obce. Ostatní občané za 

prací dojíţdějí. Z celkového počtu 371 občanů jsou pouze 2 obyvatelé evidováni na 

Úřadu práce v Havlíčkově Brodě. 

Lidské zdroje 

Vývoj obyvatelstva 

V roce 1880 ţilo v obci 780 obyvatel, od té doby se jejich počet aţ do roku 2006 

sniţuje. Na pokles obyvatel měla největší podíl válečná léta, ve kterých skončila 

stavební činnost v obci. Obnovena byla, jak po první, tak po druhé světové válce 

respektive v 60. letech minulého století. Od roku 2006 má obec vzrůstající trend v počtu 

obyvatel. Dnes ţije v obci 371 osob, coţ je o 34 občanů více neţ v roce 2006. Prognózy 

dalšího vývoje obce jsou optimistické, protoţe je podporována stavební činnost. V roce 

2017 obec zasíťovala 12 nových stavebních parcel a jiţ tentýţ rok byly všechny 

prodány. Cena pozemků byla stanovena za symbolických 35 Kč/m
3
. Navíc pokud noví 
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vlastníci pozemku zkolaudují stavbu do dvou let od pořízení, obdrţí zpět 50 % 

z prodejní ceny pozemku. Obec plánuje rozšiřovat výstavbu i v dalších letech. Rovněţ 

podporuje modernizaci starších opuštěných domů v obci, kdy jejich novým majitelům 

poskytuje zvýhodněný úvěr na rekonstrukci. 

Tabulka 2: Vývoj obyvatelstva v letech 2010 2017 

Rok 
Přistěhovaný  
stav k 31.12 

Narození 
stav k 

31.12 

Odstěhovaný 
stav k 31.12 

Zemřelý 
stav k 

31.12 
Celkem 

Počet 

obyvatel 
k 31.12 

2010 0 5 0 0 5 355 

2011 8 1 0 0 9 364 

2012 5 1 -5 -1 0 364 

2013 6 5 -7 -4 0 364 

2014 0 1 -5 -2 -6 358 

2015 9 1 -2 -4 4 362 

2016 7 5 -4 -3 5 367 

2017 8 1 -2 -3 4 371 

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací z obecního úřadu z evidence obyvatel 

Občanská vybavenost obce 

Obec Ţiţkovo Pole disponuje základní vybaveností, kterou je zejména Obecní úřad. Ten 

se nachází ve středu obce a hned vedle něj stojí kostel sv. Michaela Archanděla částečně 

ze 14. století s obecním hřbitovem. Obecní úřad poskytuje sluţby, jako je například 

kopírování, tisk a ověřování listin. Mezi další sluţby patří i sluţby spojené s portálem 

CZECH POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), který 

občanům na vyţádání poskytuje výpis z katastru nemovitostí, výpis bodového rejstříku, 

výpis z obchodního rejstříku atd. Dále se v budově obecního úřadu nachází knihovna 

otevřená kaţdé pondělí.  

Obec má také Svaz dobrovolných hasičů, který byl zaloţen uţ v roce 1898.V letošním 

květnu tedy oslavili 120 let od zaloţení Hasiči se mimo jiné aktivně věnují okresním 

soutěţím v Kraji Vysočina a organizují různé akce v obci. Zároveň mají vlastní 

internetové stránky. Dále je v obci Myslivecké sdruţení Ţiţkovo Pole a Sportovci 

Ţiţkovo Pole. 

Obec má zhruba obdélníkový půdorys. V jedné třetině ji protíná silnice II. třídy číslo 

351 rozdělující obec na horní a dolní část. Při Borovském potoce se nachází Zádušný 
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mlýn a níţe pak Spálený mlýn a Hájenka. K obci patří také část Macourov a Samotín, 

které nejsou nijak propojené. V Macourově se nachází 20 domů a ţije zde 35 obyvatel, 

nachází se zde i několik chat a chalup obydlené zejména v letním období. V Samotíně 

se nachází téţ 20 domů, avšak trvale zde ţije jen 12 obyvatel.  

Ve středu obce stojí prodejna COOP, která má otevřeno kaţdý všední den a v sobotu 

dopoledne a občanům nabízí poměrně rozsáhlý sortiment potravin a základního 

drogistického zboţí. Obec kaţdoročně přispívá také na provoz pojízdné prodejny 

částkou 10 000 Kč, jenţ jezdí jednou týdně do Macourova a Samotína. 

V obci se pořádají také různé kulturní akce. Některé z nich provozuje samotná obec 

spolu s mateřskou školou, a jiné zase dobrovolní hasiči či sdruţení sportovců. V budově 

nad mateřskou školou se v patře nachází víceúčelový sál slouţící pro pořádání různých 

kulturních akcí, jako například plesy, oslava Dne matek, setkání seniorů, vánoční 

koncerty a apod. Jako podpora pro rodiny s dětmi se v obci bude letos poprvé konat i 

vítání nově narozených občánků. Navíc sál si mohou občané od obce pronajmout včetně 

sociálního zařízení, šatny a klubovny pro soukromé akce (například rodinné oslavy). Ve 

středu obce je hezký park vyuţíván k pořádání kulturních akcí. V roce 2010 zde 

proběhlo úspěšné setkání rodáků. Hasiči v parku pořádají hasičskou soutěţ a 

kaţdoročně na jaře slavnostní odpoledne s kacením máje. 

V obci se nachází poţární nádrţ, která je uzpůsobena a vyuţívána ke koupání, takţe 

v letních měsících představuje příjemné osvěţení. V její blízkosti se nachází tenisový 

kurt volně zpřístupněný občanům obce. 

Sociální zázemí 

Od léta roku 2015 v obci funguje Rodinné centrum Motýlek provozované pro rodiče 

s dětmi, nejen z obce Ţiţkovo Pole, ale i z okolních obcí. Nejbliţší sociální zařízení 

typu pečovatelský dům se nachází ve městě Přibyslav vzdálené 5 km. 

Vzdělání 

Obec je téţ zřizovatelem mateřské školy v obci. V mateřské škole je celkem 12 dětí, 

které nejsou jenom místní, ale také z okolních vesnic, kde školku nemají. 
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Zdravotní péče 

V obci není poskytována ţádná zdravotní péče. Nejbliţší lékař ordinuje ve městě 

Přibyslav. 

Infrastruktura 

Místní komunikace 

Místní komunikace obce jsou v dobrém stavu. Hlavní průtah obcí je ve správě Kraje 

Vysočina, v roce 2018 jsou plánovány rozsáhlé opravy této komunikace. K těmto 

opravám se přidruţí i výstavba chodníků podél hlavního průtahu obcí a nová 

infrastruktura - kanalizace, vodovod a síťová vedení. Obec téţ investuje do komunikací 

zajišťující lepší spojení s okolními vesnicemi a tím jsou zkráceny dojezdové vzdálenosti 

do okresních měst, například zpevněná cesta z obce kolem Zádušného mlýna a Samotín 

do Krátké Vsi a následně do Havlíčkova Brodu. 

Dopravní obslužnost 

Dopravní obsluţnost je zajišťována autobusovou dopravou, která je přizpůsobena 

zejména dětem dojíţdějícím do škol, ať uţ se jedná o dojíţdění do základní školy ve 

městě Přibyslav nebo i do středních škol ve městě Havlíčkův Brod a Chotěboř. Obec 

není přímo napojena na vlakovou dopravu. Avšak vlakové nádraţí se nachází 

v nedaleké Přibyslavi, odkud vlaky jezdí ve směru do Prahy i do Brna během dne, 

kaţdou hodinu. 

Síťové vedení 

Elektrické vedení v obci spravuje společnost ČEZ. Z Přibyslavi je do obce zavedena 

kabelová síť poskytující internet a kabelovou televizi. Správcem této sítě je město 

Přibyslav. Síť veřejného osvětlení v obci vlastní a provozuje samotná obec. Je zde také 

rozhlasové vedení, jeţ bylo pouţíváno do roku 2014. Zastupitelstvo obce se rozhodlo 

zabezpečit informovanost občanů pomocí SMS zpráv, coţ je levnější, rychlejší a 

v dnešní době dostupnější a informace takto sdělené mají delšího trvání. 
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Životní prostředí 

Obec Ţiţkovo Pole se nenachází v ţádné chráněné krajinné oblasti, avšak nedaleko ní je 

CHKO Ţďárské vrchy. V okolí obce se nevyskytuje ţádný ohroţený druh zvířat ani 

rostlin. 

Cestovní ruch 

Cestovní ruch v obci Ţiţkovo Pole není příliš rozvinutý, navzdory tomu, ţe se půl 

kilometru od obce nachází Ţiţkova mohyla. Tento pomník je vzpomínkou na slavného 

českého vojevůdce Jana Ţiţku z Trocnova, který nedaleko mohyly zemřel. 

Zemědělství a rozvoj venkova 

V obci jiţ od roku 1953 funguje zemědělské druţstvo. Zemědělské druţstvo Ţiţkovo 

Pole hospodaří na pozemcích  katastrálního území obce Ţiţkova Pole a katastrálního 

území Macourov. Část pozemků má druţstvo v pronájmu od soukromých osob nebo 

přímo od obce. Zaměřuje se na rostlinnou a ţivočišnou výrobu. V rostlinné výrobě se 

zaměřuje na pěstování obilovin - ječmene, triticale, pšenice a ovsa. Dále druţstvo 

pěstuje i mák, řepku, brambory a kukuřici. V ţivočišné výrobě se zaměřují na chov 

skotu. Ve druţstvu se nachází přibliţně 160 kusů krav, býků a telat.  

Dále se zde hospodaří několik drobných zemědělců, kteří se taktéţ orientují na 

rostlinnou a ţivočišnou výrobu. 

2.3 SWOT analýza 

Na základě provedení sociálně ekonomické analýzy obce byly definovány silné a slabé 

stránky a příleţitosti a hrozby, jenţ jsou uvedeny v rámci SWOT analýzy. 

Silné stránky 

 Infrastruktura 

 Mateřská školka 

 Prodejna potravin 
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 Dostatek pozemků pro výstavbu rodinných domů 

 Obecní vodovod 

 Kvalitní dopravní obsluţnost 

 Koupaliště 

 Dětské hřiště 

 Sportovní zařízení 

 Kostel sv. Michaela 

Slabé stránky 

 Nevybudovaná kanalizační síť a ČOV 

 Nedostatečná síť turistických sluţeb a ubytoven 

 Nedostatek pracovních příleţitostí 

 Absence chodníků podél hlavní silnice 

 Nerozvinutý cestovní ruch 

 Absence zdravotní péče 

Příležitosti 

 Programy, dotace, a investice ze soukromých, národních a mezinárodních zdrojů 

 Podpora výstavby 

 Příliv mladých lidí 

 Pořádání kulturních akcí 

 Podpora podnikatelských subjektů 

Hrozby 

 Zamítnutí dotace na investiční projekt 

 Změna legislativy 

 Nárůst zadluţenosti 

 Sníţení příjmů obce 
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2.4 Finanční rozbor obce 

2.4.1 Příjmy obce v letech 2015 – 2018 

V následující tabulce jsou zobrazeny příjmy obce Ţiţkovo Pole podle druhů. Příjmy a 

výdaje obce jsou určeny podle finančního výkazu FIN 2-12M Ţizkova Pole a plán na 

rok 2018 je sestaven podle zveřejněného rozpočtu na rok 2018 ze dne 6. 11. 2017. 

Tabulka 3: Vývoj druhových příjmů v letech 2015-2017 (v Kč) 

Položky 2015 
% 

podíl 
2016 

% 

podíl 
2017 

% 

podíl 

Daňové 

příjmy 
4 881 517,70 47,79 5 257 162,25 44,96 6 039 307,90 59,08 

Nedaňové 

příjmy 
2 194 246,96 21,48 2 061 629,83 17,63 2 358 713,08 23,07 

Kapitálové 

příjmy 
230 116,31 2,25 1 537 896,33 13,15 746 122,75 7,3 

Přijaté 

dotace a 

transfery 
2 908 870,10 28,48 2 836 984,16 24,26 1 078 931,00 10,55 

Celkem 10 214 751,07 100 11 693 672,57 100 10 223 074,73 100 

Zdroj: Vlastní zpracování dle finančních výkazů FIN 2-12 M obce Žižkovo Pole 

Z předchozích tabulek vyplývá, ţe nejvýraznějšími příjmy obce ve sledovaném období 

jsou daňové a nedaňové příjmy. Nejvyšší daňové příjmy byly právě v uplynulém roce 

2017, kdy tvořily necelých 60 % ze všech příjmů. V roce 2015 a 2016 byly taktéţ 

nejvýznamnějšími zdroji, avšak tvořily necelých 50 % všech příjmů, jedná se o daně 

z příjmu právnických a fyzických osob, daně z hazardu atd. Další významnou poloţkou 

jsou nedaňové příjmy, jeţ jsou tvořené zejména příjmy z pronájmu pozemků, tedy 

příjmy z Lesního druţstva obcí Přibyslavska. Nedaňové příjmy se ve sledovaném 

období pohybují okolo 20 % a představují poměrně stabilní poloţku v rozpočtu obce. 

Poloţka přijatých dotací a transfer má poměrně kolísající charakter, je to dáno hlavně 

investiční činností obce, která je kaţdý rok jiná. Kaţdý rok je investováno různé 

mnoţství peněz na různé projekty a dotace je s kaţdým projektem jiná. Také je důleţité 

vyhodnocovat, kdy je nejvhodnější do daných projektů investovat, velikost dotací se 

kaţdoročně mění a je třeba tyto informace sledovat. Dotace mohou být uznány v různé 

výši a tak s nimi obec nemůţe počítat při sestavování rozpočtu na následující období. 



38 

 

Poslední a nejméně výraznou poloţkou jsou kapitálové příjmy. Tento druh příjmů je 

závislý na příjmech z prodaných pozemků a staveb a také na přijatých darech obce. 

V roce 2016 byla i tato poloţka nejvyšší, zejména díky okamţitému splacení půjček na 

bytové domy, které byly postaveny v roce 2007 a prodány občanům. V roce 2015 tvoří 

tyto příjmy poměrně zanedbatelnou poloţku z celkových příjmů a v roce 2017 došlo 

k prodeji 14 stavebních parcel. 

Tabulka 4: Předpokládaný vývoj příjmů v roce 2018 (v Kč) 

Položky Plán 2018 
% 

podíl 

Daňové 

příjmy 
5 518 000,00 72,05 

Nedaňové 

příjmy 
1 575 000,00 20,56 

Kapitálové 

příjmy 
192 000,00 2,51 

Přijaté 

dotace a 

transfery 

  374 100,00 4,88 

Celkem 7 659 100,00 100 

Zdroj: Vlastní zpracování dle sestaveného rozpočtu na rok 2018 

Rok 2018 byl predikován dle sestaveného rozpočtu na tento rok ze dne 6. 11. 2017. 

Nejvýznamnější poloţkou by tedy opět měly být daňové příjmy, které vzhledem k 

rostoucí ekonomice v ČR taktéţ porostou. Nedaňové příjmy se očekávají přibliţně jako 

v předchozím roce, tedy okolo 20 % z celkových příjmů. Kapitálové příjmy dle odhadu 

klesnou na 2,5 %. Příjmy z prodeje nemovitostí se očekávají jen okolo 192 tis. Kč. Lze 

tedy říci, ţe obce nemá v plánu výrazně rozprodávat pozemky, jako tomu bylo v roce 

2016. Poloţka přijaté dotace a transfery je velmi pesimistická. Jak jiţ bylo uvedeno 

výše, tato poloţka závisí na průběhu roku a je velmi těţké ji předvídat. 

Daňové příjmy 

Poloţky v daňových příjmech obce Ţiţkovo Pole jsou tvořeny z daní a ze správních a 

místních poplatků. Daňové příjmy obce měly v uplynulých letech rostoucí charakter. 

Nejvýznamnější poloţkami jsou daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob 

a daň z příjmu fyzických osob. Rozdělení daní funguje tak, ţe zákony stanoví obcím 
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podíl na celostátním inkasu u DPH, DPFO, DPPO a daní z hazardu. Daně vybírá 

Finanční správa ČR a příslušný podíl převádí na účty obcím, většinou je to dvakrát 

měsíčně. Daň z nemovitých věcí taktéţ vybírá Finanční správa ČR, ale stát si z této 

daně nic neponechává a celý obnos opět putuje na účty obcí. Správní a místní poplatky 

si obce vybírají sami, avšak jsou rovněţ upravovány zákonnými předpisy. (Deník 

veřejné správy, 2017, online) 

Správní a místní poplatky upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 

v němţ jsou uvedeny druhy poplatků, které smí obec vybírat a v jaké maximální výši 

mohou být. Mezi nejběţnější správní poplatky patří poplatek za ověření podpisu, za 

přihlášení pobytu, výpis z trestního rejstříku atd.  

Tabulka 5: Struktura daňových příjmů v letech 2015 - 2018 (v Kč) 

  2015 2016 2017 Plán 2018 

DPFO 909 102,74 1 045 933, 98 1 255 746,18 1 065 000,00 

DPPO 1 239 438,08 1 431 522,09 1 702 487,32 1 600 000,00 

DPH 1 916 337,29 1 986 220,24 2 254 689,44 2 050 000,00 

Popl. za likvidaci 

kom. odpadu 145 274,00 155 149,00 156 826,00 160 000,00 

Poplatky ze psů 5 400,00 5 200,00 5 475,00 5 000,00 

Odvody z loterií a 

her 16 231,21 20 326,89 27 953,44 25 000,00 

Správní poplatky 1 350,00 3 270,00 2 240,00 3 000,00 

Daň z nemov. věcí 648 384,38 609 540,05 633 890,52 610 000,00 

Celkem 4 881 517,70 5 257 162,25 6 039 307,90 5 518 000,00 

Zdroj: Vlastní zpracování dle finančních výkazů FIN 2-12 M obce Žižkovo Pole 

V obci Ţiţkovo Pole se dále vybírají poplatky za separaci komunálního odpadu a 

poplatky za psy. V roce 2018 jsou poplatky za separaci odpadu ve výši 

420 Kč/osobu/rok. Pro chalupáře činí poplatek 720 Kč/chalupu/rok. V roce 2017 a 2016 

činily tyto poplatky 390 Kč/osobu/rok a 500 Kč/chalupu/rok, tato částka byla pro 

chalupáře od roku 2008 stejná. V roce 2015 byly poplatky za odpady pro obyvatele ještě 

o 10 Kč niţší. Tyto nárůsty je moţné vidět v předchozí tabulce. Poplatky za psy jsou 

pořád stejné tedy 100 Kč/pes/rok. 
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Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy obce jsou takové příjmy, jeţ obec můţe ovlivnit ve větší míře na 

rozdíl od příjmu daňových. Do nedaňových příjmů zařazujeme splátky půjček od 

obyvatel, příjmy z vlastní činnosti, veškeré pronájmy.  

Tabulka 6: Struktura nedaňových příjmů v letech 2015-2018 (v Kč) 

  2015 2016 2017  Plán 2018 

Splátky půjček od 

obyvatel 
166 078,08    214 550,03    197 103,22    180 000,00    

Příjmy z poskytnutí 

služeb a výrobků 
196 404,00    175 843,69    75 051,74    175 000,00  

Příjmy z prodeje zboží 2 300,00    1 800,00    820,00    0,00    

Ostatní příjmy z vlastní 

činnosti 
0,00    1 210,00    0,00    1 000,00    

Příjmy z pronájmu 

pozemků 
1 649 539,00    1 425 593,00    1 708 327,29    1 090 000,00    

Příjmy z pronáj. ost. 

nemovitostí 
20 126,00    5 688,00    8 230,00    6 000,00   

Příjmy z pronájmu 

mov. věcí 
4 840,00    6 170,00    6 352,00    6 000,00    

Příjmy z úroků 44 901,74    151 118,66    26 491,83    26 000,00    

Ostatní přijmy z FV od 

JVR 
0,00    0,00    214 492,00    50 000,00    

Přijaté pojistné 

náhrady 
0,00    2 175,00    0,00    9 000,00    

Přijaté nekapit. 

příspěvky 
109 937,14    77 481,45    121 845,00    32 000,00    

Celkem 2 194 125,96    2 061 629,83    2 358 713,08    1 575 000,00    

Zdroj: Vlastní zpracování dle finančních výkazů FIN 2-12 M obce Žižkovo Pole 

Nedaňové příjmy obce mají poměrně kolísavý trend. Avšak pořád představují 20% 

podíl na příjmech obce. Nejstabilnější poloţkou těchto příjmů jsou příjmy z pronájmu 

pozemků, kam patří příjmy z Lesního druţstva. Tyto příjmy jsou dány smlouvou o 

pronájmu, kde obec získává 12 000 Kč za kaţdý podíl v tomto druţstvu. Obec Ţiţkovo 

Pole vlastní 30 podílů. Další stálým příjmem jsou splátky půjček od obyvatelstva. Obec 

poskytuje 200 000 Kč půjčku obyvatelům na rekonstrukci nemovitostí za zvýhodněných 

podmínek. 
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S nedaňovými příjmy souvisí také skutečnost, ţe obec má samostatný zdroj pitné vody 

pro celou obec a je téţ vlastníkem obecního vodovodu. Poplatky za vodu jsou 26 Kč/m
3
 

bez DPH. Dále obec vlastní 45 ha lesních pozemků a z těchto pozemků plynou příjmy z 

prodeje dřeva, které jsou součástí příjmů z poskytovaných sluţeb a výrobků, stejně jako 

pitná voda.  

Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje majetku. 

Tabulka 7: Struktura kapitálových příjmů v letech 2015 - 2017 (v Kč) 

  2015 2016 2017 Plán 2018 

Příjmy z prodeje 

pozemků 
0,00    0,00    565 209,15    0,00    

Příjmy z prod. ost. 

nemovitostí 
230 116,31    1 529 896,33    168 913,60    192 000,00    

Příjmy z prodeje ost. 

HDM 
0,00    0,00    12 000,00    0,00    

Přijaté příspěvky na 

pořízení DM 
0,00    8 000,00    0,00    0,00    

Celkem 230 116,31    1 537 896,30    746 122,75    192 000,00    

Zdroj: Vlastní zpracování dle finančních výkazů FIN 2-12 M obce Žižkovo Pole 

V obci Ţiţkovo Pole představují tyto příjmy zanedbatelný podíl. Velmi nízké byly 

kapitálové příjmy v roce 2015, kdy představovaly pouhých 230 tis. Kč. V roce 2016 

byly kapitálové příjmy nejvyšší a to díky ziskům z prodeje nemovitostí. Příjmy 

z prodeje pozemků dosahovaly v roce 2017 částky skoro 600 tis. Kč a to zejména proto, 

ţe obec v tomto roce prodala 12 nových stavebních parcel a prodala taktéţ dvě starší 

parcely určené pro řadové domky.  

Přijaté dotace a transfery 

Přijaté dotace a transfery jsou posledním druhem příjmů obce. Jedná se především o 

poloţky investiční a neinvestiční dotace z kraje a státního fondu. Je zde také poloţka 

převody z rozpočtových účtů, která je v konečném důsledku jak v příjmech, tak i ve 

výdajích a nemá tedy ţádnou vypovídající hodnotu o hospodaření obce. 
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Tabulka 8: Struktura přijatých dotací a transfer v letech 2015 - 2018 (v Kč) 

  2015 2016 2017 Plán 2018 

Neinvestiční přijaté 

transfery 
188 827,00    186 842,00    269 657,00    74 100,00    

Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery 
0,00    704 000,00    1 600,00    0,00    

Investiční přijaté 

transfery 
70 385,45    2 966,25    515 232,00    0,00    

Ostatní investiční 

přijaté transfery 
1 196 552,65    50 426,25    0,00    0,00    

Převody 

z rozpočtových účtů 
1 453 105,00    1 892 749,66    292 442,00    300 000,00    

Celkem 2 908 870,10    2 836 984,16    1 078 931,00    374 100,00    

Zdroj: Vlastní zpracování dle finančních výkazů FIN 2-12 M obce Žižkovo Pole 

V roce 2015 měly přijaté dotace druhý nejvyšší podíl na příjmech obce, bylo to hlavně 

díky investiční akci obce na Sběrný dvůr. Taktéţ zde docházelo k objemným přesunům 

peněţních prostředků z ČNB na účet KB. Účet u ČNB slouţí především k příjmům 

z dotací. Všechny výdaje jsou pak placeny z běţného účtu v KB. V roce 2016 byly 

druhou významnější poloţkou přijaté neinvestiční transfery pouţité na opravu hřbitovní 

zdi ve výši 700 tis. Kč. V roce 2017 byl více neţ 60% pokles těchto celkových příjmů, 

avšak navzdory tomu obce pořádala rozsáhlou investiční akci na posílení vodních 

zdrojů. V roce 2017 dostala obec na tuto investiční akci dotaci ve výši 500 tis. Kč. 

2.4.2 Výdaje v letech 2015 -2018 

Výdaje jsou členěny na běţné a kapitálové. Běţné výdaje jsou prostředky pouţité 

hlavně na kaţdodenní provoz obce, v dalších letech uţ z nich neplyne ţádné přímý 

uţitek. Naproti tomu kapitálové výdaje jsou investice do majetku obce, ze kterého by 

měla obec mít v dalších letech uţitek. 
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Tabulka 9: Vývoj druhové struktury výdajů v letech 2015 - 2017 (v Kč) 

Položky 
2015 

% 

podíl 
2016 

% 

podíl 
2017 

% 

podíl 

Běžné 

výdaje 5 852 677,51    66,87    7 490 048,03    81,43    6 642 694,58    75,45    

Kapitálové 

výdaje 2 899 344,87    33,13    1 707 571,64    18,57    2 160 925,90    24,55    

Celkem 8 752 022,38    100,00    9 197 619,67    100,00    8 803 620,48    100,00    

Zdroj: Vlastní zpracování dle finančních výkazů FIN 2-12 M obce Žižkovo Pole 

Největší podíl v obci mají běţné výdaje. Běţné i kapitálové výdaje mají kolísavý 

charakter. V letech 2016 a 2017 byl podíl běţných výdajů přes 75 %, coţ značí, ţe obec 

v těchto letech investovala do majetku méně neţ v roce 2015. 

Tabulka 10: Předpokládaný vývoj výdajů v roce 2018 (v Kč) 

Položky 
Plán 2018 

% 

podíl 

Běžné 

výdaje 5 784 100,00    75,52    

Kapitálové 

výdaje 1 875 000,00 24,48    

Celkem 7 659 100,00    100,00    

Zdroj: Vlastní zpracování dle zveřejněného rozpočtu na rok 2018 

Pro budoucí rok můţeme předpokládat zhruba stejné rozloţení běţných a kapitálových 

výdajů jako v předchozích letech. 

Běžné výdaje 

Běţné výdaje jsou prostředky pouţité na běţný provoz obce.  

  



44 

 

Tabulka 11: Struktura běžných výdajů v letech 2015 -2018 (v Kč) 

  2015 2016 2017 Plán 2018 

Pěstební činnost 111 895,00    225 299,00    146 440,00    206 000,00    

Vnitřní obchod 10 000,00    10 000,00    10 000,00    0,00    

Silnice 72 596,00    23 435,00    1 367 743,50    420 000,00    

Ost. záležitost pozemních 

komunikací 
1 906,00    0,00    0,00    1 000,00    

Dopravní obslužnost 80 232,00    134 343,25    89 471,00    95 000,00    

Pitná voda 0,00    0,00    26 620,00    0,00    

Odvádění a čistění 

odpadních vod 
0,00    0,00    8 773,00    250 000,00    

Vodní díla v krajině 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

Předškolní zařízení 115 827,00    100 000,00    175 000,00    100 000,00    

Činnost knihovnické 1 883,00    5 716,00    2 360,00    5 000,00    

Ost. záležitosti kultury 1 800,00    32 870,00    1 000,00    11 000,00    

Pořízení, zachování a 

obnova místních kultur 
1 200,00    1 421 692,00    451 788,40    54 000,00    

Rozhlas a televize 0,00    5 686,00    540,00    0,00    

Ost. zálež. kultury a 

církve 
44 133,00    52 724,00    89 311,00    312 000,00    

Sport. zařízení v majetku 

obce 
78 471,10    88 246,00    83 708,00    130 000,00    

Bytové hospodářství 2 880,00    0,00    0,00    3 000,00    

Veřejné osvětlení 99 915,00    70 529,00    90 226,00    108 000,00    

Výst. a údržba místní 

inženýrské sítě 
0,00    0,00    191 432,00    114 000,00    

Komunální služby a úz. 

rozvoj 
0,00    0,00    18 694,00    20 000,00    

Sběr a svoz nebezpečných 

odpadů 
7 797,00    1 656,00    8 584,00    5 000,00    

Sběr a svoz komunálních 

odpadů 
127 007,00    148 765,50    197 402,00    191 000,00    

Sběr a svoz ostatních 

odpadů 
101 427,24    68 633,00    57 586,00    65 000,00    

Využívání a 

zneškodňování komun. 

odpadů 
158 313,00    146 100,50    138 742,00    148 000,00    

Péče o vzhled obcí a 

veřejné zeleně 
140 022,00    142 889,40    238 818,00    214 000,00    

Ostatní neinvest. transf. 

obyvatelstvu 
0,00 0,00 0,00 5 000,00 

PO- dobrovolná část 37 122,00    86 568,00    18 250,00    48 000,00    
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Zastupitelstvo obce 472 087,00    503 622,00    500 432,00    547 000,00    

Volby do územních 

samosprávních celků 
0,00    11 442,00    0,00    0,00    

Volby do Parlamentu ČR 0,00    0,00    11 757,00    0,00    

Činnost místní správy 2 688 650,73    1 940 814,62    1 835 434,68    2 412 098,00    

Obecní příj. a výdaje 

z fin. operací 
26 902,44    4 631,58    0,00    2,00    

Pojištění funkčně 

nespecifikované 
17 506,00    23 017,20    0,00    0,00    

Převod vl. fondům  1 453 105,00    1 892 749,66    292 442,00    300 000,00    

Ostatní finanční operace 0,00    348 618,32    590 140,00    0,00    

Celkem  5 852 677,51    7 490 048,03    6 642 694,58    5 784 098,00    

Zdroj: Vlastní zpracování dle finančních výkazů FIN 2-12 M obce Žižkovo Pole 

Nejvýraznějšími poloţkami v běţných výdajích obce jsou v letech 2015 – 2017 

vynaloţeny na „činnost místní správy“, přičemţ se tyto výdaje od roku 2015 neustále 

sniţují. Značnou poloţkou jsou téţ „převody z vlastních fondů“, které jak jiţ bylo 

uvedeno, se promítnou jak do příjmů, tak do výdajů obce. 

V roce 2016 byl větší nárůst u „pěstební činnosti“ a to hlavně kvůli udrţování obecních 

lesů. Dále se hodně peněţních prostředků vynaloţilo na „zachování a obnovy místních 

kultur“, kdy obec nechala opravit hřbitovní zdi kolem kostela. V tomto roce téţ obec 

vynaloţila peněţní prostředky do „dopravní obslužnosti“, kterou zde zajišťuje kraj. 

V roce 2017 obec vloţila značný objem peněţních prostředků do místních komunikací. 

Jednalo se zejména o opravy místních komunikací v obci a o neinvestiční dotaci ve výši 

200 000 Kč obci Krátká Ves, na opravu spojovací silnice na hlavní tah do Havlíčkova 

Brodu, kterou má obec Krátká Ves v katastru a jeţ je nejvíce vyuţívána občany obce 

Ţiţkovo Pole. V tomto roce se téţ o 100 % zvýšily výdaje na „vyústění a údržba 

inženýrské sítě“ a zejména díky úpravám stávajících sítích na napojení nových. Další 

nárůst výdajů byl u poloţky „péče o vzhled obcí a veřejné zeleně“. Obec provedla 

rozsáhlé ořezávání a úpravy stromů v obci. 
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Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje jsou investice do majetku obce. 

Tabulka 12: Struktura kapitálových výdajů v letech 2015 - 2018 (v Kč) 

  2015 2016 2017 Plán 2018 

Podnik. a restruk. v 

zemědělství 
0,00 0,00 0,00 5 000,00 

Silnice 0,00 20 000,00 560 127,00 250 000,00 

Pitná voda 0,00 0,00 782 588,40 150 000,00 

Pořízení, zachov., 

obnova hod. míst. 

kult. prostor 
0,00 220 585,50 0,00 0,00 

Sportov. zaříz. v 

majetku obce 
555 689,87 13 504,68 0,00 20 000,00 

Vyúst. a údržba inžen. 

sítí 
57 500,00 1 364 252,46 506 645,50 300 000,00 

Péče o vzhled obcí a 

veřejné zeleně 
0,00 0,00 311 565,00 0,00 

PO - dobrovolná část 74 420,00 52 687,00 0,00 0,00 

Činnost místní správy 2 211 735,00 36 542,00 0,00 1 150 000,00 

Celkem 2 899 344,87 1 707 571,64 2 160 925,90 1 875 000,00 

Zdroj: Vlastní zpracování dle finančních výkazů FIN 2-12 M obce Žižkovo Pole 

Nejrozsáhlejší investice do majetku obce byla v roce 2015 a tato investice se týkala 

budovy obecního úřadu, kde probíhalo přestavení kanceláří, zasedací místnosti, chodby 

a záchodů. Taktéţ se předělával vchod pro klubovnu, nacházející se v suterénu obecní 

budovy. Mezi další práce patřilo zateplování a nová fasáda, nové rozvody elektřiny a 

plynu. S touto investicí souvisí i 75 000 Kč na poloţce „ PO - dobrovolná část“, kdy se 

s přestavbou obecního úřadu investovalo na obnovu hasičské zbrojnice, která je součástí 

této budovy. V tomto roce bylo investováno na poloţce „sportovní zařízení v majetku 

obce“. Jednalo se o výstavbu kulturního zařízení v obci Macourov spadající pod správu 

Ţiţkova Pole. 

V roce 2016 nejvýraznější poloţkou v kapitálových výdajích je poloţka „vyústění a 

údržba místních inženýrských sítích“ na zasíťování nových stavebních parcel. Dále bylo 

Dobrovolným hasičům obce Ţiţkovo Pole pořízeno nové hasičské auto od jiné obce. 

Poslední rok 2017 se nesl v duchu nedostatku pitné vody v letních měsících a tedy 

následné obnově vodohospodářských sítích. Zejména se tedy pracovalo na prameništi 
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obce, kde byl vyhlouben vrt a obnoveny dvě stávající studny pomocí zářezů, coţ 

můţeme vidět na poloţce „pitná vody“. Téţ byly v tomto roce nakoupeny nové stroje 

na „péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň“, hlavně se jednalo o nákup nového zahradního 

traktoru.  

2.5 Zhodnocení hospodaření obce  

Kaţdá obec usiluje o dosaţení vyrovnaného nebo přebytkového rozpočtu. Pokud má 

obec deficitní rozpočet, musí tento schodek financovat prostřednictvím přebytku 

z minulých let či úvěrem Provozní hospodaření vypovídá o finanční stabilitě obce jako 

účetní jednotky, a které by v ţádném případě nemělo vykazovat známky deficitu. 

Naopak investiční hospodaření obce bývá velmi často deficitní, protoţe na investiční 

výdaje nestačí investiční příjmy z prodeje majetku. 

V posledních letech obec sestavuje rozpočet na následující rok jako vyrovnaný. Tabulka 

13 zobrazuje provozní, investiční a celkové hospodaření obce rozloţené na příjmy a 

výdaje obce podle skutečnosti na konci daného roku. 
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Tabulka 13: Přehled hospodaření obce v letech 2015 - 2018 (tis. Kč) 

Položka 2015 2016 2017 Plán 2018 

Provozní příjmy 9 985 10 156 9 477 7 467 

- z toho investiční dotace 1267 53 515 74 

Provozní výdaje 5 853 7 490 6 643 5 784 

Saldo provozního hospodaření 4 132 2 666 2 834 1 683 

Investiční příjmy 230 1 538 746 192 

Investiční výdaje 2 899 1 708 2 161 1 875 

Saldo investičního hospodaření -2 669 -170 -1 415 -1 683 

Celkové příjmy 10 215 11 694 10 223 7 659 

Celkové výdaje 8 752 9 198 8 804 7 659 

Saldo celkového hospodaření 1 463 2 496 1 419 0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle finančních výkazů FIN 2-12 M obce Žižkovo Pole 

 

Graf č. 1: Saldo celkového hospodaření obce 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Během sledovaného období obec Ţiţkovo Pole hospodařila s přebytkovým rozpočtem, 

přičemţ podle predikce je v letošním roce předpokládán mírný schodek. Z Tabulky 13 

je patrné, ţe obec vykazovala v letech 2015 – 2017 záporné saldo investičního 

hospodaření, coţ odpovídá faktu, ţe vynaloţené investiční výdaje obce nejsou zcela 

pokryty investičními příjmy této činnosti. V praxi to znamená, ţe obec nemá dostatečné 

kapitálové příjmy z prodeje majetku, aby pokryla svoje investiční výdaje. Obec můţe 

v různých investičních programech, ať uţ kraje či státu, zaţádat o dotaci na různé 
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investiční činnosti. Tyto dotace, ale nikdy nepokryjí 100% vynaloţených výdajů a navíc 

jsou zobrazeny v rámci běţných výdajů. Pokud kapitálové příjmy společně s dotacemi 

nestačí na pokrytí skutečných vynaloţených nákladů investičního projektu, musí obec 

tento schodek dofinancovat přebytkem z provozního hospodaření z minulých let či 

úvěrem. Nejkritičtější a nejvýraznější obdobím byl rok 2015 vzhledem k prováděným 

investičním činnostem a vynaloţeným peněţním prostředkům. Tento vysoký rozdíl 

v podobě schodku investičního hospodaření ve výši 2 669 tis. Kč byl způsoben velmi 

nízkými kapitálovými příjmy, avšak obec na tuto činnost získala 1 200 tis. Kč dotaci 

z kraje, která pokryla téměř polovinu nákladů na investiční projekty. Naproti tomu 

v roce 2016 měla obec nejniţší schodek investičního hospodaření za sledované období, 

protoţe získala přes 1 500 tis. Kč prodejem majetku. Ale také můţeme pozorovat, ţe 

v tomto období obec obdrţela zanedbatelné zdroje z dotací. Tento stav byl zapříčiněn 

tím, ţe obec investovala do zasíťování nových stavebních parcel a na tuto akci v daném 

roce nebyly od kraje či od státu vypsány ţádné dotační programy. Tento investiční 

výdaj se promítl i do dalšího roku 2017. Dále se v tomto roce investovalo do obnovy 

vodohospodářské sítě, kvůli které měla obec v minulých letech problémy s nedostatkem 

vody. Rovněţ se tato investice, jak v příjmech, tak i ve výdajích promítne i do dalšího 

roku 2018, protoţe tento projekt není zcela hotov. 

Celkové hospodaření obce Ţiţkovo Pole ukazuje, ţe obec je stabilní účetní jednotkou, 

protoţe provozní hospodaření si udrţuje ve značném přebytku, je to především díky 

značným příjmům z pronájmu pozemků. Přestoţe příjmy na investiční činnost ve 

sledovaném období byly nedostatečné, obec financovala tyto nemalé výdaje z vlastních 

rozpočtových prostředků, aniţ by musela přijmout jakékoli cizí zdroje, které by vedly 

k jejímu zadluţení. Rovněţ je z tabulky patrné, ţe si obec vytváří značné rezervy na 

financování budoucích investičních výdajů. Ke konci roku 2017 má tedy na základních 

účtech 10,6 mil. Kč a ve Vodohospodářském fondu, jenţ je určen právě na kanalizační a 

vodovodní sítě, disponuje 2,1 mil. Kč. Podle plánu na rok 2018 je zřejmé, ţe obec při 

sestavování příjmů a výdajů na budoucí rok počítá s vyrovnaným rozpočtem. 
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3 NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO 

VÝSTAVBU ČOV 

3.1 Titulní strana 

Logo obce: 

 

Název: Obec Ţiţkovo Pole 

Adresa: Obecní úřad 

Ţiţkovo Pole 9 

582 22 Přibyslav 

Starosta obce: Jan Čepl 

Místostarosta obce: Ing. Gabriela Peřinová 

Telefon: 569 484 152 

E-mail: zizkovopole@tiscali.cz 

Počet zastupitelů: 9 

Internetové stránky: www.zizkovopole.cz 

Plátci DPH: Ano 

mailto:zizkovopole@tiscali.cz
http://www.zizkovopole.cz/
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Obrázek 6: Mapa obce Žižkovo Pole 

Zdroj: Mapy Google 

3.2 Exekutivní souhrn 

Obec Ţiţkovo Pole má povolení vypouštění odpadních vod do roku 2020, tento stav je 

nadále podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

nepřípustný. Proto toto povolení nebude obci prodlouţeno, dokud obec nepředloţí 

platnou projektovou dokumentaci umoţňující nápravu tohoto stavu. 

Výstavba centrální čistírny odpadních vod je jediným vhodným řešením. Řešení tohoto 

problému kořenovou ČOV je v této lokalitě nemoţné, protoţe stav útvaru povrchových 

vod „ DLV_0190 Sázava od toku Níţkovský potok po tok Šlapanka“, do kterého patří i 

vyústění Borovského potoka, je dle Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy hodnocen jako 

nevyhovující. Kořenová ČOV nedosahuje v čistění hodnoty pro nejlepší dostupné 

technologie v oblasti do 500 ekvivaletních obyvatel (EO). V případě domovní čistírny 
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odpadních vod (DČOV) musí být vypouštění odpadních vod do vod povrchových či 

podzemních povoleno příslušným vodoprávním úřadem, přičemţ je toto povolení 

uděleno na časově omezenou dobu. Provoz DČOV musí být téţ v souladu s právními 

předpisy a podmínkami stanovenými pro provoz příslušným vodoprávním úřadem. 

Z těchto důvodů jsou  DČOV pro kaţdý dům v obci nevhodné. 

S výstavbou centrální ČOV souvisí i výstavba oddělené kanalizační sítě pro odpadní 

vody. Nejlepším řešením kanalizační sítě je síť gravitační, která je určena pro obce 

s dostatečným spádem v celé obci, čemuţ obec Ţiţkovo Pole vyhovuje. Centrální ČOV 

se systémem SBR je pro danou obec vhodným řešením. Jedním z důvodů je téţ 

fungování ČOV bez napojení kanalizační sítě, v případě problémů s financováním 

projektu, kdy kanalizační síť stojí přes 30 mil. Kč. Dočasné vyváţení septiků před 

výstavbou kanalizační sítě by zmírnilo finanční zátěţ obyvatelům obce.  

V organizačním plánu je uveden předpokládaný harmonogram projektu. Přibliţný počet 

týdnů na realizaci tohoto projektu je 233 týdnů, čemuţ odpovídá časová náročnost 

projektu. 

Realizaci projektu téţ ohroţují určitá rizika. Nejpravděpodobnějším a nejvíce 

závaţnějším rizikem je opoţděná nevůle občanů, kterou lze předcházet kvalitním 

provedením marketingové propagace projektu. 

V další kapitole podnikatelského plánu jsou vyčísleny poplatky za stočné ve výši 

28 Kč/m
3 

včetně DPH. Tento propočet vychází s finančního plánu, ve kterém jsou 

uvedeny přibliţné investiční náklady celého projektu, jenţ činí 42 660 tis. Kč. Dále jsou 

zde uvedeny i přibliţné provozní náklady na kanalizační síť a ČOV, které byly podle 

přibliţné kalkulace vyčísleny na 353,7 tis. Kč, a jenţ jsou hlavním stanoviskem pro 

výpočet stočného.  

V neposlední řadě jsou ve finančním plánu rozebrány dvě moţnosti kombinovaného 

financování investičního projektu. S dotací od Ministerstva zemědělství, která by 

pokryla aţ 80 % výdajů by si obec musela vzít úvěr ve výši 5 413 tis. Kč se splatností 

na 8 let, avšak tato částka je pro obec únosná a na bankovním účtu jí pořád zůstane 
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dostatek peněţních prostředků na financování méně náročných projektů v dalších 

letech. 

3.3 Popis ČOV a kanalizace 

a) Čistírna odpadních vod se systémem SBR byla vybrána pro tento projekt podle 

Metodického pokynu od Ministerstva pro místní rozvoj jako nejvhodnější. Tento 

typ ČOV se navrhuje na splaškové neboli jednotné kanalizační síti. Jde o systém 

s přerušovanou činností. ČOV je tvořena hrubým předčištěním, vyrovnávací 

nádrţí, SBR reaktorem a kalovým hospodářstvím. Výhoda touho systému je, ţe 

provoz ČOV je moţný jiţ pří minimálním vstupním zatíţení, to je 10 – 15 % 

z celkového přítoku. Tento systém také pruţně reaguje na nerovnoměrnost 

přítoku. Dále je moţné ČOV uvést do provozu ještě před vybudováním 

kanalizačního systému na dovoz odpadních vod ze ţump díky jejímu 

minimálnímu vstupnímu zatíţení. Uspořádaný systém čističky rovněţ 

minimalizuje produkci přebytečného kalu, jenţ musí být z ČOV vyváţen na 

smluvně zajištěnou čističku k dalšímu zpracování. Přebytečný kal je 

uskladňován v kalové jímce. Součástí stavby je přípojka elektrické energie, 

příjezdová cesta a oplocení. Kapacita čističky se určuje podle počtu 

ekvivalentních obyvatel, tedy v případě obce Ţiţkova Pole pro 450 EO. Firmy 

vyrábějící tento typ ČOV jsou například HST Hydrosystémy s.r.o., ASIO, spol. s 

r.o. či TopolWater, s.r.o. 



54 

 

 

Obrázek 7: Sekvenční ČOV s SBR  systémem 

Zdroj: Hydrosystémy, 2018, online 

 

Obrázek 8: Sekvenční ČOV s SBR  systémem 

Zdroj: Hydrosystémy, 2018, online 

b)  Gravitační systém kanalizace je centralizovaný systém, kterým jsou odpadní 

vody odváděny ve spádu potrubí, coţ je pro tento typ obce nejvhodnějším 

řešením. Průměr tohoto potrubí nesmí být menší neţ DN 250 mm. Potrubí musí 

být uloţeno ve spádu a musí být taktéţ uloţeno v takové hloubce, aby minimální 

krycí vrstva nebyla menší neţ 1,50 m ve vozovce. Maximální vzdálenost 

revizních kanalizačních šachet nesmí překročit 50 m. Odpadní vody jsou 
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napojeny do kanalizace gravitačními kanalizačními přípojkami většinou přes jiţ 

zmíněné kanalizační šachty. Tyto přípojky jsou umístěny u hranic pozemku 

kaţdé nemovitosti. 

3.3.1 Umístění 

Čistírna odpadních vod bude postavena na dolním konci obce směrem na západ. Jedná 

se o strategické místo, především kvůli spádovosti obce. Necelých půl kilometr od 

pozemku protéká Borovský potok, do kterého by mohla odtékat vyčištěná voda či je zde 

dostatek prostoru i pro zadrţovací nádrţ pro vyčištěnou vodu, která by mohla být 

distribuována v cisternách a vyuţívána na zalévání. Pozemek pro umístění stavby 

nevlastní obec Ţiţkovo Pole, je tedy třeba s vlastníkem projednat jeho odkup. Běţná 

cena obce za prodej trvalého travního porostu je 150 Kč/m
3
. Záleţí na dohodě 

s vlastníkem, zda odkoupit celý pozemek, či pouze jeho část, která by stačila na stavbu 

ČOV se zadrţovací nádrţí pro vyčištěnou vodu. V tom případě by obci stačilo 700 m
3
 

tohoto pozemku.  

 

Obrázek 9: Informace o pozemku 

Zdroj: ČÚZK, 2018, online 

Velikost objektu 

Pro obec Ţiţkovo Pole se 371 obyvateli je třeba ČOV s minimální kapacitou pro 450 

EO. Celkové rozměry ČOV jsou cca 25x25m. Velikost je počítána i s areálovou 

komunikaci včetně příjezdové cesty a obratiště pro cisterny. 
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3.4 Výrobní plán 

Popis technologie SBR na ČOV 

Nádrţ ČOV je rozdělena do dvou komor: 1. kalový a vyrovnávací prostor; 2. prostor, ve 

kterém probíhá aktivační proces (dále jen  SBR reaktor). 

1. Kalový a vyrovnávací prostor plní následující funkce: 

a. skladování kalu 

b. zachycuje laditelné a plovoucí částice 

c. vyrovnává nátok 

d. vyrovnává výkyvy v koncentraci nátoku neboli egalizaci 

2. SBR reaktor plní funkci biologického čištění odpadní vody a postupuje tak 

v následujících krocích: 

Krok 1: plnění 

Do SBR reaktoru je pomocí mamutky přiváděna surová voda, která byla uskladněna 

v kalové nádrţi. Minimální úroveň v kalové nádrţi je dosaţena pomocí speciální 

konstrukci mamutky a surová voda je tak čerpána bez nerozpuštěných látek. 

Krok 2: provzdušňování 

Odpadní voda přiváděna do ČOV je provzdušňována a míchána. Toto provzdušňování 

se prování pomocí jemnobublinných prvků. Tlakový vzduch zásobující tyto prvky, je 

vyráběn pomocí dmychalda uloţeného mimo hlavní budovu. 

Provzdušňování odpadní vody má dva efekty: 

a) mikroorganismy jsou tak zásobovány kyslíkem, který potřebují, 

b) vzniká kontakt mezi bakteriemi a odpadní vodou. 

Krok 3: usazování 

Pomocí gravitace se v SBR reaktoru aktivovaný kal usazuje. Přičemţ se voda rozdělí na 

horní část s čistou vodou a na spodní část s usazeným aktivovaným kalem. 
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Krok 4: odtah vyčištěné vody 

Vyčištěná voda je opět pomocí mamutky odtahována do odtoku. Konstrukce mamutky 

je uzpůsobena tak, aby nenasála kal ze spodní části. 

Krok 5: odtah přebytečného kalu 

Z SBR reaktoru je odtaţen přebytečný kal, aby mohl proces začít od začátku. (ASIO 

čištění a úprava vod, 2014, online) 

 

Obrázek 10: Proces biologického čištění odpadní vody 

Zdroj: ASIO čištění a úprava vod, 2014, online 

Během dne se uskuteční tento proces 4 krát. Avšak je moţné i individuální nastavení 

kroků a opakování cyklů. (ASIO čištění a úprava vod, 2014, online) 



58 

 

3.5 Marketingový plán  

 „Price“ - cena 

Vybudováním centrální čistírny odpadních vod a nové kanalizační sítě by se promítlo 

do nákladů obce, ale i do poplatků za stočné. Podle finančního plánu byly vypočteny 

poplatky za stočné: 

Tabulka 14: Výpočet ceny za stočné 

MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD: 

Popis poloţky 
Počet 

EO 
Spotřeba vody 

(litr/EO/den) 
Spotřeba vody za 

rok(m
3
) 

Ekvivaletní obyvatel (EO) 450 90 14 782 

        

CELKEM NÁKLADY NA 

PROVOZ KANALIZACE A ČOV 

( tis. Kč/ 1 rok)     353,7 

Přepočteno na 1 m
3
 vyčištěné 

odpadní vody(Kč/m
3
)     23,93 Kč 

Zdroj:Vlastní zpracování dle metodické příručky Ministerstva pro místní rozvoj 

S vybudováním čistírny odpadních vod by vzrostly náklady na stočné. Podle finančního 

plánu jsou celkové roční náklady na provoz a údrţbu 353,7 tis. Kč. V přepočtu na 1 m
3
 

vyčištěné odpadní vody je to 23,93 Kč bez DPH a tedy s 15% sazbou DPH by byl 

konečný poplatek za stočné 27,52 Kč, zaokrouhlením na 28 Kč/m
3
.  

 „Place“ – místo 

Umístění čistírny odpadních vod bylo řešeno v kapitole 3.3.1.   

 „Promotion“ – propagace 

Propagace je v tomto plánu nejdůleţitější částí. Jedná se o podání tohoto záměru 

obyvatelům obce. Lze předpokládat, ţe vybudování ČOV a nové kanalizace se 

obyvatelům obce nebude líbit. Hlavně proto, ţe stoupnout poplatky za stočné a také 

kvůli tomu, ţe tento záměr představuje rozsáhlé úpravy v celé obci. 

Nejdůleţitější částí propagace je zasvětit občany, co nejdříve. Návrh propagace je 

uspořádání diskuze, kde bude pozván zástupce z povodí i projektanta z firmy, které se 
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zabývají výstavbou ČOV a kanalizace. Na diskuzi bude lidem vysvětleno, proč je toto 

opatření nutné, jaké omezení to znamená během realizace a důsledky, které obyvatelé 

ponesou, pokud by se výstavba nerealizovala. Obec má do roku 2020 povolení 

vypouštět odpadní vody do veřejné kanalizace, tento způsob řešení nebude nadále 

akceptován. Pokud obec tento stav nezačne řešit nebo ho nebude moc řešit v důsledku 

nevůle občanů, znamená to, ţe pokud se stav po roce 2020 nezmění, bude obec hradit 

pokutu, která můţe dosáhnout aţ 5 mil. Kč. Dalším řešením by bylo, ţe by občané 

museli utěsnit přepady svých jímek a náklady na vývoz a zneškodňování odpadních vod 

si hradili sami. Je téţ důleţité zdůraznit, ţe poplatky za stočné i vodné budou neustále 

růst, z důvodu nedostatku pitné vody. Pokud bude mít obec vlastní ČOV, bude moct 

poplatky regulovat popřípadě dotovat.  

Další propagací by bylo vytvoření informačního dopisu občanům, kde by znovu byla 

vysvětlena situace a její dopady. Dále by součástí byla kalkulace přibliţných nákladů na 

provoz a tedy kalkulace stočného v porovnání s náklady, které by vznikly, pokud by 

ČOV nebyla realizována a septiky si tak občané museli vyváţet na vlastní náklady. Dále 

by v dopise byl znovu uveden postup realizace. 

V případě hodně kritického nedostatku vody by mohla být vyţívána voda, které odtéká 

z ČOV, občany na zalévání zahrad. 

3.6 Organizační plán 

Organizační plán 

Organizační plán je v podstatě harmonogram činností souvisejících s výstavbou ČOV. 

Před zahájením stavebních prací je třeba vyřešit administrativní záleţitosti. Prvním 

krokem k zahájení realizace podnikatelského záměru je rozhodnutí o jeho uskutečnění. 

Tato problematika byla uvedena v úvodu práce, proč je nutná realizace tohoto projektu. 

Následný krokem je odkup pozemku určeného k výstavbě ČOV. Dále je třeba nechat 

vypracovat projektovou dokumentaci k projektu včetně podkladů nutných k vydání 

stavebního povolení. Po zpracování projektové dokumentace se dokumenty s podklady 

ke stavebnímu povolení odevzdají na příslušný stavební úřad k vyjádření. V tomto 
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okamţiku se téţ podává ţádost o dotaci příslušnému orgánu a ţádost o úvěr bance. Dále 

je třeba provést výběrové řízení na dodavatele stavby a na stavební dozor. Po udělení 

stavebního povolení se čeká na vyjádření k ţádosti o dotaci. Po udělení dotace je moţné 

začít s realizací. Současně se můţe začít s výstavbou ČOV i s výkopovými pracemi pro 

kanalizaci. Výstavba ČOV a výkopové práce se realizují přibliţně rok.  

Tabulka 15: Harmonogram projektu 

Ozn. Popis činnosti 

Bezprostřední 

předcházející 

činnost 

Počet týdnů 

A Rozhodnutí o podnikatelském záměru   1 

B Výběr projektanta A 2 

C Projektová dokumentace B 12 

D Ţádost o stavební povolení C 10 

E Výběrové řízení na dodavatele stavby D 4 

F Výběrové řízení na stavební dozor E 4 

G Ţádost o dotaci D 4 

H Ţádost o úvěr D 2 

I Zahájení výkopových prací E,F 4 

J Výstavba kanalizační sítě G,H,I 60 

K Výstavba ČOV G,H,I 68 

L Zkušební provoz J,K 60 

M Kolaudace L 1 

N Zahájení činnosti M 1 

Celkový počet týdnů 233 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podle přibliţného realizačního plánu by výstavba ČOV trvala cca 233 týdnů. Časové 

nejdelší činností je výstavba samotné ČOV, kanalizační sítě a následný zkušební 

provoz. Časový harmonogram je závislý na spoustě faktorů, jako je například počasí, 

dotační programy, schůzky zastupitelstva a časový interval zkušebního provozu. 

V časovém plánu se počítá s nepřetrţitými prácemi, avšak pokud přijde krutá zima, 

budou muset být činnosti spojené s prácemi v terénu přerušeny. Dalším faktorem je 

dotace, která nemusí být vypsána v době, kdy o ni bude chtít obec poţádat a téţ budou 

muset počkat. Dále se můţe pozdrţet výběrové řízení prováděné na schůzkách obecního 

zastupitelstva. Zastupitelstvo je povinno scházet se jednou za 3 měsíce. Zkušební 

provoz trvá tak dlouho, doku kontrolní vzorky nedosahují poţadovaných hodnot. 
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Organizační struktura 

Organizační struktura u čistírny odpadních vod bude velmi jednoduchá. Zvolený typ 

organizační struktury bude liniový. Vazba mezi nadřízením a podřízením je zde 

jednoznačná. Hlavní výhodou toho typu organizační struktury je srozumitelnost, jasné 

kompetence a jednoduché vztahy mezi podřízenými a nadřízenými.  

Jelikoţ zřizovatel ČOV bude přímo obec Ţiţkovo Pole a rozhodovací pravomoci bude 

tak mít zastupitelstvo obce v čele se starostou. O administrativní věci se bude starat 

současný administrativní pracovník obce a provozní věci se budou starat dvě osoby 

zaměstnané na dohodu o provedení práce. 

 

Obrázek 11: Organizační struktura obce 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.7 Hodnocení rizik  

Hodnocení rizik představuje důleţitou část podnikatelského plánu. Čím pečlivěji je toto 

hodnocení provedeno, tím je plánování bezpečnější. Při kaţdém podnikatelském plánu 

vznikají určitá rizika, která ho mohou ohrozit. Všechna moţná rizika je třeba sledovat a 

připravit se na ně. 

Identifikace rizik 

V této části jsou představena nejvýznamnější rizika přicházející v úvahu v případě 

realizace projektu.  
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 Opoţděná nevůle občanů 

 Nevhodný dodavatel stavby 

 Špatná realizace projektu 

 Neposkytnutí dotace  

 Mimořádné události – poţár, povodeň atd. 

Opatření ke snižování rizik 

1. Opoţděná nevůle občanů 

Při realizaci podnikatelského plánu se můţe objevit riziko, ţe občané se začnou stavět 

proti této výstavbě. Jedná se o velmi nepředvídatelné riziko, které by mohlo ohrozit celý 

projekt. Aby k tomuto riziku nedošlo, je třeba ze strany obce řádně připravit občany na 

to, co se bude dít. Je zde velmi důleţitá propagace daného projektu občanům a zajistit 

také jejich řádnou informovanost. 

2. Nevhodný dodavatel stavby 

Pokud by se vybral nevhodný dodavatel, nemusel by být daný projekt efektivní, tak jak 

se předpokládalo. Zastupitelé obce musejí důsledně provést výběrové řízení, 

zainteresovat různé firmy specializované na výstavbu ČOV a kanalizace. 

3. Špatná realizace projektu 

Tento faktor je značně rizikový, mohla by nastat situace, která by znamenala prodraţení 

projektu. Proti tomuto riziku jsou nutné dobře sestavené smluvní podmínky 

s dodavatelem, jeţ by případné vychýlení od zadání projektu museli opravit na své 

náklady. Dále by bylo velmi vhodné, aby si obec zajistila nezávislý stavební dozor. 

4. Neposkytnutí dotace 

Pokud by obec nedostala dotaci, rovněţ by jí to mohlo značně poškodit.  Na 

administrativní práce spojené s dotací by bylo nejlepší najmout specializovanou firmu, 

aby nedošlo nechtěnému přehlednutí nějakých podmínek pro poskytnutí dotace. 
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5. Mimořádné události 

Můţou nastat nepředvídatelné události, jako poţár, povodeň, vytopení či prasknutí 

kterékoli nádrţe. Proti tomuto riziku je třeba se zajistit vhodným pojištěním. 

Tabulka 16: Ohodnocení rizik 

Číslo Riziko Pravděpodobnost 

(1 -10) 

Dopad 

(1-10) 

1 Opoţděná nevůle občanů 9 8 

2 Nevhodný dodavatel stavby 5 6 

3 Špatná realizace projektu 8 8 

4 Neposkytnutí dotace 3 9 

5 Mimořádné události 2 3 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.8 Finanční plán 

V této kapitole je zpracován orientační finanční plán, tedy odhad investičních nákladů 

na vybudování ČOV a gravitační kanalizace. 

Investiční náklady na gravitační kanalizaci byly zpracovány na základě metodické 

příručky pro průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury vydané Ministerstvem 

pro místní rozvoj České republiky společně s Ústavem územního rozvoje. Pro stanovení 

průměrných cen byly pouţity ceníky společnosti RTS, a.s. a AQUATIS a.s.  

3.8.1 Průměrné ceny technické infrastruktury 

1. Gravitační kanalizace v nezpevněné ploše 

V nezpevněných částech rozpočtové náklady počítají s hloubkou výkopu 2,6 m + 0,2 m 

sejmutí ornice. Ke zpevnění stěn výkopu budou pouţity paţící boxy. Přebytečná zemina 

bude odvezena do 10 km na skládku a bude započítán poplatek za skládku. 

Pokud se při výkopu vyskytne podzemní voda, je třeba uvaţovat se zvýšením nákladů o 

cca 320 kč/bm potrubí.  
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Celkové náklady obsahují podíl kanalizačních šachet, kdy na 50 m kanalizace je třeba 

jedna šachta. 

2. Gravitační kanalizace uloţená v asfaltové komunikaci 

V cenách na gravitační kanalizaci ve zpevněné ploše jsou zahrnuty náklady na řezání 

asfaltu a jeho odstranění v celkové šíři 550 mm a hloubku výkopu 3 m. Veškerá suť 

bude taktéţ odvezena na skládku do 10 km a započítán poplatek za uloţení. Dále je 

v ceně zahrnut zásyp rýhy štěrkopískem.  

Celkové náklady obsahují podíl kanalizačních šachet, kdy na 30 m/ 1 ks šachty.  

3. Kanalizační přípojka 

V obci Ţiţkovo Pole se nachází 115 domů počítáno včetně 14 nových domů, které jsou 

ve fázi výstavby. Průměrně by bylo třeba u kaţdého domu 10 m kanalizační přípojky, 

kdy jsou 2 m ve zpevněných plochách a zbytek v nezpevněných plochách. 

4. ČOV 

Podle Metodického pokynu od Ministerstva pro místní rozvoj jsou průměrné náklady 

ČOV se systémem SBR pro obec od 400 EO do 500 EO 20 100 Kč na  1 EO. 
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3.8.2 Výpočet investičních nákladů 

Tabulka 17: Výpočet investičních nákladů 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Metodické příručky od Ministerstva pro místní rozvoj 

Celkové předpokládané náklady na výstavbu ČOV a kanalizační sítě vyjdou na 

42 660 tis. Kč včetně DPH. 

3.8.3 Provozní náklady  

Běţné provozní náklady zahrnují náklady na běţný provoz a opravy. Běţné provozní 

náklady mají vliv na cenu stočného.  

  

Popis poloţky Jednot. Mnoţs. 
Cena za 

jednotku 

Cena 

bez 

DPH 

(tis. Kč) 

Cena 

vč. 

DPH 

(tis. Kč) 

Kanalizace splašková PP DN 250 – 

nezpevněná plocha 
m 1 000 6 650 6 650 8 047 

Kanalizace splašková PP DN 250 – 

zpevněná plocha 
m 1 820 10 450 19 019 23 013 

Mezisoučet m 2 820 
 

25 669 31 060 

    
    

Kanalizační přípojka PVC DN 150  ks 115 3800 437 529 

Mezisoučet ks 115 
 

437 529 

    
    

Odkup pozemku parcelní číslo 1952  m
3
 700 150 105 127 

 
     

ČOV EO 450 20 100 9 045 10 944 

    
    

Cena celkem (kanalizace + přípojky 

+ ČOV + pozemek) 

  

   
42 660 
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Tabulka 18: Výpočet provozních nákladů 

MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD: 

Popis poloţky Počet EO 
Spotřeba vody 

(litr/EO/den) 

Spotřeba vody za rok 

(m
3
) 

Ekvivaletní obyvatel (EO) 450 90 14 782 

        

BĚŽNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY NA KANALIZACI (OPRAVY): 

Popis poloţky 
    

Opravy za rok 

(tis. Kč) 

Kanalizační stoky     10,0 

Celkem opravy za rok:      10,0 

CELKEM PROVOZNÍ 

NÁKLADY NA 

KANALIZACI:     10,0 

Přepočteno na 1 m
3
 

vyčištěné odpadní 

vody(Kč/m
3
)     0,68 

        

BĚŽNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY NA ČOV: 

Popis poloţky 
Jednotková 

cena (Kč) 
Mnoţství Cena za rok (tis. Kč) 

Mzdy zaměstnanců (2 osoby 

na dohodu) 
2 000 24 48 

Popis poloţky EO 
Spotřeba vody 

za rok (m
3
) 

Finanční prostředky 

na provoz (tis. 

Kč/1 rok) 

ČOV 450 14 782 295,7 

CELKEM PROVOZNÍ 

NÁKLADY NA 

KANALIZACI:     295,7 

Přepočteno na 1 m
3
 

vyčištěné odpadní 

vody(Kč/m
3
)     20,00 Kč 

        

CELKEM NÁKLADY NA 

PROVOZ KANALIZACE 

A ČOV:     353,7 

Přepočteno na 1 m
3
 

vyčištěné odpadní vody 

(Kč/m
3
)     23,93 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Metodické příručky od Ministerstva pro místní rozvoj 
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O provoz ČOV se budou starat dva pracovníci pracující na dohodu o provedení práce, 

kdy je měsíční odměna 2 000 Kč pro kaţdého. Jedná se o pracovní příleţitost například 

pro lidi v důchodu. 

3.8.4 Dotace 

Získání dotačních prostředků z operačního programu ţivotního prostředí (OPŢP) nebo 

z programů Ministerstva zemědělství ČR hraje roli více faktorů. Zde bude porovnán 

jeden faktor a to podle tzv. měrné nákladovosti investičních prostředků, které budou 

vztaţeny na jednoho ekvivalentního obyvatele či na jednoho trvale ţijícího občana 

obce. 

Ministerstvo zemědělství ČR program 129 300 

Dotační program 129 300 od MZe na podporu výstavby a technického zhodnocení 

infrastruktury vodovodů a kanalizací v podprogramu 129 303 poskytuje dotaci obcím 

do 1000 obyvatel. Tato dotace je poskytována na výstavbu ČOV v obcích i na výstavbu 

kanalizační sítě. Maximální uznatelné náklady na 1 připojeného trvale přihlášeného 

obyvatele jsou 80 000 Kč bez DPH. Pro obec Ţiţkovo Pole s 371 trvale ţijícími 

obyvateli by maximální uznatelné náklady činily 29 700 tis. Kč. 

Tabulka 19: Dotace z Ministerstva zemědělství ČR 

MZe 

Sledová položka   

Investiční náklady stavby (tis. Kč) 42 660 
Investiční náklady stavby - v přepočtu na jednoho trvaje žijícího obyv. (tis. 
Kč/1 ob.) 

115 

Dotace z programu od MZe (tis. Kč) 29 680 
Dotace z programu od MZe - v přepočtu na jednoho trvaje žijící obyv. (tis. 
Kč/ 1 ob.) 

80 

Zbývající podíl obce 12 980 

Překročení nákladovosti 35 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pokud by obec při výběrovém řízení na dodavatele projektu byly náklady o 35 % niţší, 

byl by tak podíl obce na tento projekt nulový. Avšak jakékoli sníţení nákladů na stavbu 

by pro obec znamenalo niţší finanční zátěţ. 
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3.8.5 Bankovní úvěr 

Pokud obec nezíská ze státního fondu či fondů EU dotaci na realizaci ČOV a 

kanalizační sítě není moţné, aby financovala projekt sama s vyuţitím rezervy a 

bankovního úvěru. Dle §17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti, územní samosprávní celek musí hospodařit v zájmu zdravých a 

udrţitelných financí. Znamená to, ţe výše jeho dluhu nepřekročí k rozvahovému dni 

60 % průměru jeho příjmů a to za poslední 4 roky. Pokud se tak stane, je územní 

samosprávní celek povinen tento dluh v následujícím kalendářním roce sníţit nejméně o 

5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky. Pokud 

ani tato opatření územní samosprávní celek nesplní, ministerstvo v dalším kalendářním 

roce rozhodne podle zákona o rozpočtovém určení daní o pozastavení podílu na výnosu 

daní. 

Pro obec Ţiţkovo Pole jsou podmínky následovné: 

Tabulka 20: Optimální výše dluhu obce Žižkovo Pole 

Ukazatel Hodnota (tis. Kč) 

Příjmy v roce 2017 9 931 

Příjmy v roce 2016 9 801 

Příjmy v roce 2015 8 762 

Příjmy v roce 2014 7 593 

Průměr příjmů za poslední 4 roky 9 022 

60 % podíl dluhu k průměrným příjmům 5 413 

Zdroj: Monitor: Rozpočtová odpovědnost - Obec Žižkovo Pole, IČ: 00268569 

1. Financování projektu dotací a bankovním úvěrem  

Podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, by obec Ţiţkovo 

Pole neměla překročit dluh ve výši 5 413 tis. Kč. Proto je dále v kalkulaci počítáno 

s úvěrem ve výši 5 413 tis. Kč. Vlastní prostředky ve Vodohospodářském fondu jsou ve 

výši 2 100 tis. Kč a zbytek peněţních prostředků bude uhrazen z přebytku na 

bankovním účtu ve výši 5 467 tis. Kč.  
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Tabulka 21: Struktura finančního projektu 

Finanční zdroje 
Částka 

(tis. Kč) 

Podíl 

(v %) 

Dotace 29 680 69,57 

Cizí zdroje (bankovní úvěr) 5 413 12,69 

Vlastní zdroje (fond + přebytek na účtu) 7 567 17,74 

Celkové náklady projektu 42 660 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V následující Tabulce 22 jsou porovnány úvěry od Komerční banky a České spořitelny. 

Úrokové míry jsou pouze orientační, protoţe při ţádosti o úvěr zaleţí na spoustě 

faktorů, které by případné úrokové míry sníţily. Například se jedná o výběr mezi 

pevnou a pohyblivou úrokovou sazbou, či obec vlastnící běţný účet u téţe banky atd. 

Tabulka 22: Porovnání bankovních úvěru od Komerční banky a České spořitelny 

  Komerční banka Česká spořitelna 

Bankovní úvěr 5 413 000,00 Kč 5 413 000,00 Kč 

Úroková míra 1,5% 1,7% 

Splatnost  8 let 8 let 

Interval splácení 12 - měsíční 12 - měsíční 

Splátka splácená na konci intervalu na konci intervalu 

      

Měsíční splátky 59 871,38 Kč 60 346,38 Kč 

Celková splacená suma 5 747 652,41 Kč 5 793 252,07 Kč 

Zaplacené úroky 334 652,41 Kč 380 252,07 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě telefonátu od finančních poradců 

Z Tabulky 22 vyplývá, ţe pokud by si obec vzala bankovní úvěr ve výši 5 413 tis. Kč, 

přeplatila by na úrokách okolo 350 tis. Kč. Dále z tabulky vyplývá, ţe výhodnější by 

byl úvěr u Komerční banky, avšak jak jiţ bylo uvedeno výše na úrokovou míru banky, 

má vliv mnoho faktorů. Úvěr by v obou případech počítán se splatností na 8 let, kvůli 

optimálním měsíčním splátkám. Měsíční splátky vycházejí z dřívějšího úvěru obce ve 

výši 3 500 tis. Kč a obec je měla půjčené na 5 let se stejnou měsíční splátkou 60 tis. Kč. 

Bylo by téţ výhodné si u banky domluvit předčasné splacení úvěru bez poplatku. 
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2. Financování projektu dotací a bankovním úvěrem a maximálním využitím 

vlastních zdrojů 

Další alternativou by byl niţší bankovní úvěr díky 10 mil. přebytku peněţních 

prostředků na běţném účtu.  Tedy obec si na svém účtu nechá rezervu 2 mil. Kč na 

pokrytí mimořádných výdajů a 8,6 mil. Kč společně s penězi z Vodohospodářského 

fondu investuje do ČOV a kanalizační sítě. 

Tabulka 23: Struktura finančního projektu 

Finanční zdroje 
Částka 

(tis. Kč) 

Podíl  

 (v %) 

Dotace 29 680 69,57 

Cizí zdroje (bankovní úvěr) 2 880 5,35 

Vlastní zdroje (fond + přebytek na účtu) 10 700 25,08 

Celkové náklady projektu 42 660 100,00 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Při vyuţití vlastních zdrojů ve výši 10 700 tis. Kč, by si obec musela vzít úvěr ve výši 

2 880 tis. Kč. Téţ se jedná pouze o orientační úrokovou míru. 

Tabulka 24: Porovnání bankovních úvěru od Komerční banky a České spořitelny 

  Komerční banka Česká spořitelna 

Bankovní úvěr 2 880 000,00 Kč 2 880 000,00 Kč 

Úroková míra 1,5% 1,7% 

Splatnost  4 roky 4 roky 

Interval splácení 12 - měsíční 12 - měsíční 

Splátka splácená na konci intervalu na konci intervalu 

      

Měsíční splátky 61 855,48 Kč 62 105,59 Kč 

Celková splacená suma 2 969 063,03 Kč 2 981 068,41 Kč 

Zaplacené úroky 89 063,03 Kč 101 068,41 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě telefonátu od finančních poradců 

V tomto případě je opět podle orientačních cen výhodnější úvěr od Komerční banky na 

4 roky s moţností předčasného splacení úvěru. Na úrokách by obec přeplatila 90 tis. Kč.  

Dle dvou variant kombinovaného financování projektu je výhodnější varianta 

s bankovním úvěrem ve výši 5 413 tis. Kč z důvodu toho, ţe obci zůstane dostatek 
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peněţních prostředků i na jiné aktivity. Pokud by si obec nechala pouze nezbytně nutné 

peněţní prostředky, vystavuje se riziku, ţe musí intenzivně hlídat své výdaje a 

neinvestovat do ţádných velkých oprav či projektů. Výhodnější by téţ byl i úvěr od 

Komerční banky, protoţe obec u ní vede hlavní bankovní účet, proto lze předpokládat, 

ţe by se úroková míra ještě sníţila. Dále by bylo výhodné si domluvit předčasné 

splacení úvěru bez poplatku, protoţe pokud bude obec nadále dobře hospodařit, mohla 

by úvěr splatit o rok či dva dříve. 

3. Financování projektu bez dotace 

Pokud nastane situace, ţe by obci nebyla poskytnuta dotace. Není obce schopná 

financovat projekt sama. Bankovní instituce poskytují obcím úvěr v maximální výši 

20 000 tis. Kč se splatností na maximální dobu 20 let v krajních případech aţ 25 let. 

S vyuţitím vlastních zdrojů ve výši 10 700 tis. Kč by obec musela získat dodatečné 

peněţní prostředky od investorů. V tom případě by z ČOV vznikla akciová společnost, 

kdy by si obec nechala 51% podíl a akcionářům vyplácela dividendy ze zisku. 

Potenciálními investory by se mohli stát občané a drobní investoři. Tabulka 25 udává, 

kolik peněţních prostředků by bylo třeba získat od potencionálních investorů. 

Tabulka 25: Struktura finančního projektu  

Finanční zdroje Částka 

(tis. Kč) 

Podíl  

 (v %) 

Investoři 11 960 28,04 

Cizí zdroje (bankovní úvěr) 20 000 46,88 

Vlastní zdroje (fond + přebytek na účtu) 10 700 25,08 

Celkové náklady projektu 42 660 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vypracovat podnikatelský záměr pro obec Ţiţkovo Pole na 

výstavbu čistírny odpadních vod. Dílčím cílem práce bylo sestavit podnikatelský plán 

výstavby  ČOV v této obci.  

Diplomová práce v teoretické části obsahuje teoretické poznatky a východiska potřebná 

pro sestavení podnikatelského plánu a podnikatelského záměru včetně sociálně 

ekonomické metody a SWOT analýzy. Kapitola č. 1.5 zachycuje specifické informace 

týkající se finančního hospodaření územního samosprávního celku. 

Analytická část práce obsahuje podrobnou sociálně ekonomickou analýzu obce Ţiţkovo 

Pole, ve které byly zhodnoceny faktory z hlediska ekonomiky, lidských zdrojů, 

infrastruktury, ţivotního prostředí, cestovního ruchu, zemědělství a rozvoje venkova. 

Dále byl zpracován finanční rozbor obce, podle kterého bylo zhodnoceno hospodaření 

obce Ţiţkovo Pole. Pomocí předchozí analýzy byla sestavena i SWOT analýza obce. Na 

základě poznatků bylo hospodaření obce Ţiţkovo Pole zhodnoceno jako velmi dobré. 

Celkové hospodaření ukázalo, ţe obec je stabilní účetní jednotkou, protoţe si provozní 

výsledek hospodaření drţí v přebytku. Tento přebytek stačí i na pokrytí schodku 

investičního hospodaření obce. Celkem má obec ve Vodohospodářském fondu 2 mil. Kč 

na opravy související s kanalizační nebo vodovodní sítí.  Na běţných účtech má obec 

10 mil. Kč, přičemţ na běţný provoz obce by stačily i 2 mil. Kč, těchto zbývajících 

8 mil. Kč můţe obec pouţít na sníţení hodnoty úvěru pro případnou výstavbu ČOV 

společně s kanalizací. 

V návrhové části práce byl sestaven podnikatelský plán pro výstavbu ČOV. Na 

sestavení podnikatelského plánu byla vybrána podle Metodického pokynu 

z Ministerstva pro místní rozvoj ČOV se systémem SBR. První kapitola byla zaměřena 

na popis ČOV a gravitační kanalizace. V další kapitole výrobního plánu byla krok za 

krokem popsána činnost čističky. V marketingovém plánu byly vyčísleny poplatky za 

stočné při realizaci tohoto projektu. Obec dosud tyto poplatky nevybírá, jednalo by se 

tedy o zvýšení poplatku za stočné minimálně na 28 Kč/m
3
 včetně DPH. Je třeba dodat, 

ţe v budoucnu budou poţadavky s ohledem na ţivotní prostředí čím dál přísnější a tak 

obce, které tyto problémy neřeší, budou muset najít řešení v kratším časovém horizontu 
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nebo budou občany nutit své jímky zalepit. Podle § 38 odst. 6 zákona o vodách musí 

vlastník ţumpy, ve které akumuluje odpadní vody, zneškodňovat tento odpad na vlastní 

náklady. Tato likvidace znamená pro běţnou rodinu roční finanční zátěţ 40 aţ 

70 tis. Kč ročně. V propagaci se řeší, jak tento plán podat občanům, tak aby se 

nepostavili proti této realizaci. V organizačním plánu tohoto projektu je přibliţný 

časový harmonogram, jenţ udává celkový počet týdnů na 233. Je zřejmé, ţe projekt je 

časové velmi náročný a je nutné začít jednat co nejdříve. Dále jsou v podnikatelském 

plánu identifikována a ohodnocena rizika ohroţující daný projekt a k nim přiřazeny 

jednotlivé pravděpodobnosti a dopady. Největším rizikem je opoţděná nevůle občanů, 

kteří by mohli začít sabotáţí projektu, a proto je třeba zajistit jejich podrobnou 

informovanost ohledně dopadů, pokud se projekt neuskuteční. Poslední kapitolou je 

finanční plán, kde jsou vyčísleny orientační náklady na výstavbu ČOV a gravitační 

kanalizace, přibliţná kalkulace nákladů vychází na 43 mil. Kč. Tyto náklady by se daly 

sníţit vhodným výběrem dodavatele stavby. Dále jsou zde rovněţ vyčísleny orientační 

provozní náklady, podle kterých je určena minimální sazba za stočné, tedy 28 Kč/m
3
 

včetně DPH. V této části je téţ vyčíslena reálná dotace a 2 moţnosti kombinovaného 

financování. Dotace od Ministerstva zemědělství by mohla pokrýt aţ 70 % výdajů na 

projekt.  Potom je nejvhodnější variantou financovat projekt s úvěrem 5 413 tis. Kč od 

Komerční banky společně s vyuţitím vlastních zdrojů ve výši 2 100 tis. Kč 

z Vodohospodářského fondu a 5 400 tis. Kč z přebytku běţného účtu. Obci stále zůstane 

dostatečný přebytek ve výši 5 000 tis. Kč. Bez poskytnuté dotace obec není schopna 

investiční projekt financovat sama. V takovém případě by musela přijmout alternativu a 

to vznik akciové společnost, ve které by si obec nechala nadpoloviční podíl a 49% podíl 

nabídla investorům. Investory by se mohli stát občané obce Ţiţkovo Pole. 

Na základě provedených analýz a podnikatelského plánu je obci Ţiţkovo Pole 

doporučeno podnikatelský záměr uskutečnit. Obec má povolení vypouštět odpadní vody 

z veřejné kanalizace do roku 2020. Pokud bude čekat, vystavuje se správnímu deliktu 

dle § 125c a můţe jí být uloţena sankce do výše 5 000 tis. Kč. Předpokladem je, ţe se 

hospodářská situace v budoucnu zlepší nebo zůstane stejná. V optimistických 

vyhlídkách se do konce roku 2018 do obce přistěhuje minimálně 28 nových obyvatel, 

kteří jsou vlastníci nových stavebních parcel. Příjmy obce by se tak zvedly o 1 % na 

místních poplatcích, coţ pro kaţdý samosprávní celek vyjadřuje pozitivní vývoj. 
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