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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá problematikou financování územně samosprávných celků a 

zhodnocením hospodaření obce Tvrdonice. První část práce je zaměřena na teoretické 

poznatky o rozpočtové soustavě, obci a rozpočtu obcí. Druhá část se zabývá základní 

charakteristikou obce Tvrdonice. Ve třetí části jsou analyzovány příjmy a výdaje 

obecního rozpočtu za poslední čtyři roky. Poslední část obsahuje vlastní návrhy na 

zlepšení hospodaření této obce. 

 

Abstract 
The bachelor thesis deals with the issue of finance territorial autonomy units and 

economy evaluation of the municipality Tvrdonice. The first part of the work is focused 

on theoretical knowledge of the budgetary system, community and the budget of the 

municipality. The second part deals with basic characteristic of the municipality 

Tvrdonice. In third part are analysed incomes and expenses of the municipality budget 

in the last four years. The last part contains own ideas for improvement of the 

management of the municipality. 
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Obec, rozpočet, rozpočtová soustava, rozpočtová skladba, rozpočtový proces, veřejné 

rozpočty, hospodaření obce, financování, příjmy, výdaje. 
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ÚVOD 
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, které tvoří územní 

celek. Tento celek je vymezen hranicí území obce. Obec má vlastní majetek a 

v právních vztazích vystupuje jako veřejnoprávní korporace, coţ znamená, ţe vystupuje 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Cílem hospodaření není dosáhnout zisku, 

nýbrţ všestranný rozvoj svého území a péče o potřeby svých občanů.
1  

Cílem bakalářské práce je na základě studia příslušné literatury a analýzy příjmů a 

výdajů obce Tvrdonice zhodnotit její minulou a současnou finanční situaci a poté 

navrhnout řešení, která by vedla ke zlepšení hospodaření dané obce, neboli zvýšení 

příjmů a optimalizaci výdajů. 

 

Pro dosaţení stanoveného cíle, bylo v bakalářské práci pouţito následujícího postupu. 

V první řadě bylo potřebné nastudovat příslušnou literaturu. Dále bylo nutné získat 

potřebná data k podrobné analýze rozpočtu obce, zejména rozpočty obce Tvrdonice za 

roky 2007 – 2010. Na základě těchto rozpočtů bylo zhodnoceno hospodaření obce a 

navrţena řešení, která by vedla ke zvýšení příjmů a optimalizaci výdajů.  

 

Podkladem pro vyhodnocení hospodaření obce slouţily poskytnuté účetní výkazy  

2 – 12M, které jsou pouţívány pro hodnocení plnění obecních rozpočtů, jakoţ i 

rozpočtů dalších územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a 

regionálních rad. 

 

Bakalářská práce obsahuje čtyři části. V první části jsou definovány pojmy obec, 

rozpočtová soustava, rozpočtová skladba, rozpočtový proces a rozpočet obce. Druhá 

část se zabývá obcí Tvrdonice a jejímu představení. Třetí část je věnována podrobné 

analýze rozpočtu obce, tedy příjmům a výdajům za roky 2007-2010. Ve čtvrté části lze 

najít návrhy moţných opatření, která by vedla ke zlepšení hospodaření obce. 

 

 

                                                
1 Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, § 1 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V následující části bakalářské práce jsou definovány pojmy obec, rozpočtová soustava, 

rozpočtová skladba, rozpočtový proces a rozpočet obce. 

 

1.1 Obec 

V České republice, stejně tak i v dalších státech, je obec základním územním 

samosprávným společenstvím občanů. Toto společenství tvoří územní celek, vymezený 

hranicí území obce. Obec má vlastní majetek a v právních vztazích vystupuje jako 

veřejnoprávní korporace, coţ znamená, ţe vystupuje vlastním jménem a nese 

odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Obec má vlastní finanční prostředky a 

sestavuje svůj vlastní rozpočet.2  

 

1.1.1 Působnost obce 

Obec spravuje své záleţitosti samostatně, má tzv. samostatnou působnost. V určitých 

případech mohou do této působnosti zasahovat státní orgány a orgány krajů, ovšem jen 

způsobem, který je stanoven zákonem.3  

 

Působnost obcí můţeme rozdělit na: 

 samostatnou působnost, 

 přenesenou působnost – státní správa byla zákonem svěřena orgánu obce. 

 

Do samostatné působnosti obce patří především záleţitosti, které jsou v zájmu obce a 

občanů obce a které jsou stanoveny zákonem. V záleţitostech spadajících do samostatné 

působnosti rozhoduje zastupitelstvo a rada obce. Patří sem péče v souladu s místními 

předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro 

uspokojování potřeb svých občanů. Především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany 

a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového 

                                                
2 Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, § 2 
3 tamtéţ, § 7 
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kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Dozor nad výkonem samostatné 

působnosti obcí vykonává Ministerstvo vnitra.4 

 

Přenesenou působnost vykonávají orgány obcí pro svůj správní obvod, který je totoţný 

s územním obvodem, a to ve věcech, které stanoví zvláštní zákony. Jedná se o obce, 

které vykonávají státní správu v přenesené působnosti i na území druhých obcí, tedy pro 

obce, které spadají do jejich správního obvodu. Činnost těchto orgánů je kontrolována 

krajskými úřady. Jedná se o obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou 

působností. Obec s rozšířenou působností je i obcí s pověřeným obecním úřadem.  

 

Podle míry přenesení státní správy rozlišujeme tyto kategorie obcí: 

 obec, 

 obec s matričním úřadem, 

 obec se stavebním úřadem, 

 obec s pověřeným obecním úřadem, 

 obec s rozšířenou působností. 

 

Obcí s pověřeným obecním úřadem je v České republice 388 a jsou oprávněny 

rozhodovat o poskytování peněţité a věcné dávky nebo půjčky, zajišťovat volby do 

Parlamentu České republiky, zastupitelstev krajů, do zastupitelstev obcí a do 

Evropského parlamentu atd. 

Obcí s rozšířenou působností můţeme v České republice najít 205 a mají právo vést 

evidenci obyvatel, vést registr obyvatel, vydávat občanské průkazy a cestovní doklady, 

vydávat řidičské průkazy atd.5  

 

1.1.2 Majetek obce 

Obec má vlastní majetek a tento majetek musí být vyuţíván účelně a hospodárně 

v souladu se zájmy obce a jejími úkoly, které jsou vymezeny zákonem. Obec vede 

evidenci svého majetku a je povinna pečovat o jeho zachování a rozvoj. Majetek musí 

                                                
4 tamtéţ, §38-129 
5 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 2009. s. 29 – 31. 
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být chráněn před poškozením, zničením, odcizením nebo zneuţitím. S nepotřebným 

majetkem můţe obec naloţit pouze způsoby vymezenými zákonem.
6 

 

Aby obec mohla plnit své základní funkce, potřebuje k tomu nejen orgány demokraticky 

zvolené, ale také odpovídající majetkovou základnu. Prostřednictvím této základny 

můţe ovlivňovat ekonomický a sociální rozvoj dané obce a jejího společenství. 

Jako veřejnoprávní korporace má obec právo hospodařit se svým majetkem samostatně 

a bez zasahování státu či jiných článků veřejné správy. Mohou tak vstupovat do 

smluvních vztahů, tedy majetek nakupovat, prodávat a pronajímat.
7  

 

„Majetek ÚSC je hlavním zdrojem financování jeho činnosti. Je tvořen jako obecně u 

ostatních subjektů: 

 věcmi: 

- movitými, 

- nemovitými; 

 pohledávkami: 

- ze závazkových vztahů, 

- ze smluvních vztahů, 

- z odpovědnosti za škodu, 

- z bezdůvodného obohacení, 

- vůči vyšším rozpočtům; 

 nehmotnými statky jako právy majetkové povahy plynoucími z autorských 

práv.“
8 

 

Mezi movité věci patří například stroje a zařízení, počítače, kancelářské vybavení. Mezi 

věci nemovité můţeme zařadit například budovy, půdu, lesy, pozemky. Pod 

nehmotnými statky si můţeme představit ochranné známky, práva duševního 

vlastnictví, atd.
9 

 

                                                
6 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. § 38. 
7 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 2009. s. 228. 
8 NAHODIL, F. a kolektiv. Veřejné finance v České republice. 2009. s. 102.  
9 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 2009. s. 228. 
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Majetek můţeme rozdělit také podle funkcí, které musí územní samospráva zabezpečit, 

a to na majetek, který slouţí k: 

 veřejně prospěšným účelům; 

 pro municipální, či regionální podnikání; 

 pro výkon samosprávy (budova obecního úřadu).
10  

 

O způsobu vyuţívání majetku rozhoduje volený orgán a tím je zastupitelstvo obce. Za 

svá rozhodnutí o hospodaření s obecním majetkem odpovídají svým občanům.
11 

 

1.1.3 Orgány obce 

Zastupitelstvo obce  

Zastupitelstvo obce je sloţeno z členů zastupitelstva, kteří jsou voleni občany obce na 

kaţdé volební období. Počet zastupitelů závisí na počtu obyvatel obce a velikosti 

územního obvodu. 

Tabulka 1. Počet členů zastupitelstva v závislosti na počtu občanů 

Počet obyvatel Počet členů zastupitelstva 
do 500 5 - 15 

500 - 3 000 7 - 15 
3 000 - 10 000 11 - 25 
10 000 - 50 000 15 - 35 

50 000 - 150 000 25 - 45 
nad 150 000 35 - 55 

Zdroj: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. §68.  

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech, které patří do samostatné působnosti obce. 

Zastupitelstvu obce je tedy vyhrazeno: 

 schvalovat program rozvoje obce, rozpočet obce a závěrečný účet obce, 

 zřizovat peněţní fondy obce, 

 zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační sloţky obce, 

 zakládat nebo rušit právnické osoby, 

 vydávat obecně závazné vyhlášky obce, 

                                                
10 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2008. s. 134. 
11 NAHODIL, F. a kolektiv. Veřejné finance v České republice. 2009. s. 76. 
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 volit starostu, místostarosty a další členy rady obce a odvolávat je z funkce, 

 zřizovat a rušit obecní policii, 

 a další. 

Dále můţe zastupitelstvo rozhodovat o úkonech spojených s majetkem obce, jako je 

například nabytí a převod nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorů z majetku obce, 

poskytování darů a dotací, vydání komunálních dluhopisů, zastavení nemovitých věcí, 

uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, poskytnutí dotace, převzetí 

dluhu apod.  

Zasedání zastupitelstva je veřejné. Členové zastupitelstva mají povinnost se zasedání 

účastnit a mají právo předkládat návrhy k zařazení na projednání. O programu 

připravovaného zasedání jsou občané informování na úřední desce obecního úřadu. 

Aby bylo usnesení zastupitelstva platné, je potřeba nadpoloviční většiny všech členů 

zastupitelstva obce.12  

 

Rada obce 

Představuje výkonný orgán obce a za své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. 

Připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění přijatých usnesení. 

Jednání rady obce jsou neveřejná a konají se podle potřeby.   

 

Radu obce tvoří starosta, místostarosta nebo místostarostové a další členové rady, kteří 

jsou voleni z řad členů zastupitelstva obce. Je-li starosta nebo místostarosta odvolán 

z funkce nebo na tuto funkci rezignoval, končí také jeho působnost v radě obce. 

Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, nesmí však 

přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. 

 

 Radě obce je vyhrazeno: 

 zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět 

rozpočtová opatření; 

                                                
12 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. § 67 – 92. 
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 plnit úkoly zakladatele nebo zřizovatele vůči právnickým osobám a zařízením 

zaloţeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, tj. plnit funkci valné hromady, 

je-li obec jediným akcionářem nebo jediným společníkem; 

 vydávat nařízení obce; 

 kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem; 

 ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce; 

 stanovit počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a organizačních sloţkách 

obce;  

 rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; 

 a další.13 

 

Starosta obce 

Starosta zastupuje obec navenek.  Je volen z řad členů zastupitelstva. Úkony vyţadující 

schválení zastupitelstva obce nebo rady obce, můţe starosta provést jen po jejich 

předchozím schválení. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce. 

  

Starosta: 

 svolává a řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce;  

 podepisuje zápis z jednání zastupitelstva obce a rady obce;  

 spolu s místostarostou nebo jiným radním podepisuje právní předpisy obce, 

usnesení zastupitelstva obce a rady obce; 

 odpovídá za včasné objednání a přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 

kalendářní rok 

 plní úkoly zaměstnavatele; 

 a další. 

 

V době, kdy je starosta nepřítomen nebo nevykonává funkci, zastupuje starostu 

místostarosta nebo místostarostové.
14  

 

 

                                                
13 tamtéţ, § 99 – 102. 
14 tamtéţ, § 103– 104. 
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Obecní úřad 

Obecní úřad plní úkoly nejen v samostatné působnosti, ale i v přenesené působnosti. 

V samostatné působnosti jsou to úkoly, které mu uloţilo zastupitelstvo nebo rada 

obce.15  

 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce. 

V čele obecního úřadu je starosta, tajemník je odpovědný za plnění úkolů obecního 

úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi obce.  

 

Tajemník se zřizuje v obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou 

působností. Tajemníka jmenuje starosta obce se souhlasem ředitele krajského úřadu. 

Pokud funkce tajemníka není zřízena, jeho úkoly plní starosta obce. Tajemník se 

zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s poradním hlasem.
16  

 

Zvláštní orgány obce 

Výbory 

Výbory jsou zřizovány zastupitelstvem obce jako iniciativní a kontrolní orgány. Plní 

úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce a jeho předsedou je vţdy člen 

zastupitelstva. Počet členů je vţdy lichý a vychází z potřeb výboru. Patří sem finanční a 

kontrolní výbor, osadní výbor, výbor pro národnostní menšiny apod. 

 

Finanční a kontrolní výbor musí být zřízeny v kaţdé obci. Výbor má nejméně tři členy. 

Členem nemůţe být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby, které 

zabezpečují rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. Finanční výbor provádí 

kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a další úkoly, kterými 

jej pověřilo zastupitelstvo. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a 

rady obce, dodrţování právních předpisů ostatními výbory a další úkoly. O provedené 

kontrole výbory pořizují zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky 

byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis pak předkládá 

zastupitelstvu obce. 

                                                
15 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 2009. s. 29 – 30. 
16 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. § 110. 
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Osadní výbory se mohou zřizovat v jednotlivých částech obce. Mají minimálně tři členy 

z řad občanů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v dané části obce.17  

 

Výbor pro národnostní menšiny se můţe zřizovat v obcích, kde podle posledního sčítání 

ţije alespoň 10 % občanů, kteří se hlásí k jiné národnosti neţ české.
18  

 

Komise 

Komise zřizuje rada obce jako své iniciativní a poradní orgány, které předkládají své 

náměty radě obce. Předsedou můţe být pouze osoba, která prokázala odbornou 

způsobilost v oblasti svěřené přenesené působnosti. Komise za své činnosti odpovídá 

radě obce.
19  

 

1.2 Rozpočtová soustava 

Rozpočtovou soustavou rozumíme soustavu veřejných rozpočtů a institucí, které 

zabezpečují tvorbu, rozdělování, uţití a kontrolu toků jednotlivých finančních 

prostředků v rámci této soustavy.
20    

Tvoří ji veřejné rozpočty a mimorozpočtové peněţní fondy, které jsou rozdělované a 

pouţívané na principu nenávratnosti, nedobrovolnosti a neekvivalence.
21 

 

Soustava veřejných rozpočtů 

Veřejný rozpočet je nejdůleţitější částí rozpočtové soustavy. Je základem pro úspěšné 

fungování státu i kaţdé úrovně a článku územní samosprávy. Je důleţitým finančním 

nástrojem pro zabezpečení potřeb, úkolů a hlavně pro zabezpečování veřejných statků 

pro obyvatelstvo. 

 

Do veřejných rozpočtů zahrnujeme: 

 státní rozpočet, 

 rozpočty měst a obcí, rozpočty krajů,  

                                                
17 tamtéţ, § 117 – 120. 
18 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 2009. s. 30. 
19 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. § 122. 
20 NAHODIL, F. a kolektiv. Veřejné finance v České republice. 2009. s. 47. 
21 PEKOVÁ, J. Veřejné finance – úvod do problematiky. 2008. s. 95. 
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 rozpočty veřejnoprávních organizací s právní subjektivitou (příspěvkové 

organizace).22  

Státní rozpočet představuje finanční vztahy, které zabezpečují financování funkcí státu 

v rozpočtovém roce. Obsahuje očekávané příjmy a odhadované výdaje státního 

rozpočtu v rozpočtovém roce, které jsou centralizovány v peněţním fondu.
23  

Na konci rozpočtového období můţe být rozpočet: 

 vyrovnaný – příjmy se rovnají výdajům, 

 přebytkový – příjmy jsou větší neţ výdaje, v případě účetní bilance se vyrovná 

tím, ţe se přebytek převede do rezerv nebo se pouţije na splácení dluhů, 

 schodkový – příjmy jsou menší neţ výdaje, účetní bilance se bude muset 

vyrovnat z finančních rezerv, návratnými finančními prostředky, apod.
24  

Mimorozpočtové peněžní fondy 

Jedná se o centralizované i decentralizované mimorozpočtové fondy, které jsou 

zpravidla účelové. Pro tyto fondy jsou přesně definovány druhy příjmů a výdaje na 

přesně určené potřeby.
25  

 

Vzhledem k přísné účelovosti můţe dojít k situaci, kdy v některém fondu finanční 

prostředky přebývají a v jiném naopak chybí. Přesunout finanční prostředky nelze 

v průběhu rozpočtového období, je však moţné je přesunout aţ při schvalování 

rozpočtového hospodaření na další rok.
26 

Mimorozpočtové fondy jsou součástí rozpočtové soustavy z důvodu: 

 jsou zřizovány podle zákona – v České republice je kaţdý státní fond zřizován 

podle zákona a jeho účelem je zajistit financování veřejných výdajů na předem 

vymezené potřeby, 

 hospodaří s veřejnými prostředky – hospodaření je rozhodováno veřejnou 

volbou (v České republice např. v Parlamentu nebo zastupitelstvu obce), 

                                                
22 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2008. s. 172. 
23 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, 

v platném znění. § 5. 
24 PEKOVÁ, J. Veřejné finance – úvod do problematiky. 2008. s. 101 – 102. 
25 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance. 2009. s.93. 
26 PEKOVÁ, J. Veřejné finance – úvod do problematiky. 2008. s. 117. 
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 mohou mít finanční vztah k veřejnému rozpočtu – platba veřejného zdravotního 

pojištění ze státního rozpočtu. 

Do soustavy mimorozpočtových (parafiskálních) fondů můţeme zahrnout: 

 státní mimorozpočtové fondy, 

 fond zdravotního pojištění – jedná se o rozpočty zdravotních pojišťoven, které 

spravují jednotlivé zdravotní pojišťovny, 

 fond sociálního zabezpečení – pokud je vytvářen tento fond, pak do něj plynou 

příjmy z povinného sociálního pojištění, 

 účelové fondy obcí – jsou zřizovány na základě usnesení zastupitelstva, 

 svěřenecké fondy – patří sem speciální instituce, které podléhají vládě.
27  

V České republice patří mezi státní mimorozpočtové fondy Státní fond ţivotního 

prostředí, Státní fond pro zúrodnění půdy, Státní fond kultury, Státní fond pro podporu a 

rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, Státní fond dopravní 

infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení.
28 

Mimorozpočtové fondy zřizují i územní samosprávné celky. Jedná se jak o fondy 

účelové, tak i neúčelové. Mohou se vytvářet z přebytků hospodaření minulých let, 

z příjmů běţného roku nebo převody finančních prostředků z rozpočtu do účelových 

fondů. Patří sem zejména fond rezerv a rozvoje a ostatní účelové fondy (bytový fond).
29  

Fond rezerv a rozvoje vyuţívá mnoho obcí, vytváří se zde prostředky na financování 

investic, schodku rozpočtu nebo neplánovaných potřeb. 

Výhodou mimorozpočtových fondů je zejména to, ţe finanční prostředky, které se zde 

naspoří, se mohou převést do následujícího období.
30 

                                                
27 tamtéţ, s. 116 – 117. 
28 Ministerstvo financí ČR. [online]. [cit. 2011-01-20]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/gfsm_2001_14036.html 
29 PEKOVÁ, J. Veřejné finance – úvod do problematiky. 2008. s. 202. 
30 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 2009. s. 75. 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/gfsm_2001_14036.html
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1.2.1 Rozpočtová skladba 

Rozpočtová skladba neboli rozpočtová klasifikace upravuje členění příjmů a výdajů 

veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů státu, obcí i krajů, včetně operací 

organizačních sloţek.  

Příjmy a výdaje třídí jako peněţní operace, o kterých je rozhodováno veřejnou volbou 

(tzv. operace veřejné). Funguje na principu peněţních pohybů (tzv. cash princip) 

Peněţním příjmem a výdajem je připsání nebo odepsání peněţních prostředků 

z bankovního účtu. Operace spojené s pokladnou se do příjmů a výdajů promítnou aţ 

tehdy, kdy dojde k jejich účtování mezi bankovním účtem a pokladnou.
31  

Cílem třídění je: 

 zabezpečit jednotnost a přehlednost veškerých rozpočtů, 

 zjistit potřebné informace o vývoji příjmů a výdajů, 

 agregovat, sumarizovat příjmy a výdaje s vyuţitím principu konsolidace, 

 analyzovat hospodaření a krytí schodku příslušného rozpočtu, nebo vyuţití 

přebytku hospodaření.
32  

Rozpočtová skladba vyuţívá čtyři základní druhy třídění: 

 kapitolní (odpovědnostní) třídění – v České republice je povinné pouze pro 

státní rozpočet, v roce 2010 obsahovalo 40 kapitol; 

 druhové třídění – základní třídění, které se týká všech peněţních operací; 

 odvětvové třídění – na jaký účel jsou finanční prostředky vydávány; 

 konsolidační třídění – vylučuje několikanásobné započítání příjmů a výdajů; 

které jsou způsobeny transfery.33  

Druhové třídění 

Druhové třídění představuje základní systém třídění v rozpočtové skladbě. Třídí operace 

na příjmy, výdaje a financování. Příjmy jsou nenávratná inkasa, která jsou připsána na 

bankovní účet, ale nezahrnují inkasa v podobě vypůjčených finančních prostředků 

(půjčky, úvěry) a jejich přijatých splátek. Příjmy můţeme rozdělit na daňové, nedaňové 

                                                
31 tamtéţ, s. 109 – 110. 
32 PEKOVÁ, J. Veřejné finance – úvod do problematiky. 2008. s. 121 – 122. 
33 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 2009. s. 111. 
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a kapitálové příjmy a přijaté dotace. Výdaje jsou nenávratné platby a poskytované 

návratné půjčky za účelem realizovat rozpočtovou politiku. Výdaje dělíme na běţné a 

kapitálové. Financováním se rozumí přijetí návratných finančních prostředků, které 

budou muset být v budoucnu vráceny věřitelům. Jedná se o operace, které zabezpečují 

financování schodku hospodaření nebo vyuţití přebytku hospodaření.  

 

Druhové třídění dělí peněţní operace do osmi tříd: 

 inkaso x platba – inkaso představuje přijaté a platba odepsané finanční 

prostředky, 

 nenávratná x návratná – do nenávratných patří například inkasa daní, výplata 

mezd, do návratných můţeme zahrnout přijaté a poskytnuté půjčky, jejich 

splátky atd., 

 běţná x kapitálová, 

 opětované x neopětované – v případě opětovaných je proti výdaji poskytnuta 

sluţba nebo zboţí, 

 domácí x zahraniční – vazby na domácí a zahraniční ekonomiku, 

 povinná x dobrovolná – zda operace vyplývají nebo nevyplývají ze zákona, 

 aktiva x pasiva – věřitelské nebo dluţnické postavení, 

 zohledňující rozpočtovou politiku x řízení likvidity.
34  

 
1.2.2 Rozpočtový proces 

Rozpočty jsou sestavovány na rozpočtové období, rozpočtový proces však trvá delší 

dobu, obvykle 1,5 – 2 roky.  

Skládá se z několika etap: 

 sestavení návrhu rozpočtu, 

 projednání a schválení rozpočtu, 

 plnění rozpočtu, 

 případné schvalování úprav během období, 

 kontrola plnění.
35  

                                                
34 tamtéţ, s. 113 – 115. 
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Sestavení návrhu rozpočtu 

Návrh rozpočtu obce připravuje výkonný orgán obce, většinou se jedná o finanční 

odbor. Zpracovává se v třídění podle rozpočtové skladby, která je stanovena vyhláškou 

Ministerstva financí. Podkladem pro sestavení je rozpočtový výhled. Rozpočtový 

výhled je střednědobý finanční plán, který je sestaven na základě uzavřených smluvních 

vztahů a přijatých závazků na 2 - 5 let.36  

 

Projednání a schválení rozpočtu 

Návrh rozpočtu je projednáván ve finančním výboru a radě obce. Členové rady obce 

mohou vznést připomínky, které zpracuje finanční odbor do návrhu rozpočtu. Rozpočet 

schvaluje zastupitelstvo obce. Rozpočet se sestavuje jako vyrovnaný, můţe ale být 

schválen také jako přebytkový nebo schodkový. Přebytkový tehdy, pokud příjmy 

daného roku jsou určeny na splácení jistiny úvěru z minulých let nebo k vyuţití 

v dalších letech. Schodkový pouze v případě, ţe bude kryt finančními prostředky 

z minulých let nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční 

výpomocí, či výnosem z prodeje komunálních dluhopisů.
37  

 

Pokud nastane situace, kdy se návrh rozpočtu nepodaří schválit do začátku 

rozpočtového období, hospodaří se podle tzv. rozpočtového provizoria aţ do doby, kdy 

bude návrh rozpočtu schválen. Můţe se tedy hospodařit buď podle dosud neschváleného 

rozpočtu nebo podle minulého rozpočtového období.
38  

Plnění rozpočtu 

Plnění rozpočtu průběţně kontrolují volené orgány. Za plnění rozpočtu odpovídají 

orgány, které návrh rozpočtu sestavovaly.
39 

Kontrola plnění 

Po skončení období probíhá následná kontrola plnění veřejného rozpočtu a sestavení 

skutečné výsledné bilance. Územní samosprávné celky jsou povinné nechat přezkoumat 

hospodaření za uplynulý rok. Přezkoumání můţe provést krajský úřad, auditor nebo 

                                                                                                                                          
35 PEKOVÁ, J. Veřejné finance – úvod do problematiky. 2008. s. 122. 
36 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. § 3 – 4, § 12 
37 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 2009. s. 70. 
38 PEKOVÁ, J. Veřejné finance – úvod do problematiky. 2008. s. 123. 
39 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2008. s. 219. 
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auditorská společnost, která vypracovává zprávu o přezkoumání hospodaření obce. Tato 

zpráva je nutnou součástí projednání závěrečného účtu. Vyúčtování musí obsahovat 

údaje o hospodaření podle členění rozpočtové skladby. Členění musí být tak podrobné, 

aby se dalo zhodnotit finanční hospodaření obce a jí zaloţených nebo zřízených 

právnických osob a hospodaření s jejich majetkem.40  

 

Výsledkem kontroly by měl být návrh na opatření, jak v budoucnu zlepšit hospodaření 

s rozpočtovými prostředky.
41  

 

1.3 Rozpočet obce 
Základním pilířem finančního systému kaţdé územní samosprávy je rozpočet. Tento 

rozpočet můţe být doplněn dalšími mimorozpočtovými fondy, které bývají zakládány 

za určitým účelem. 42 

 

Rozpočet můţeme označit jako decentralizovaný peněţní fond, je tvořen a rozdělován 

na principu nedobrovolnosti, nenávratnosti a neekvivalence. Slouţí k prosazování cílů 

místní obecní politiky, zejména lokálních zájmů a preferencí obyvatelstva, ţijícího na 

území obce.
43  

 

V rozpočtu se soustřeďují příjmy získané z přerozdělení v rozpočtové soustavě a 

z vlastních činností, které se dále rozdělují a pouţívají pro financování veřejných a 

smíšených statků. Součástí obecních rozpočtů jsou i rozpočty příspěvkových organizací 

a mimorozpočtové peněţní fondy, které obce zřizují a provozují. 

 

Na rozpočet se lze dívat několika pohledy: 

 rozpočet jako bilance, 

 rozpočet jako finanční plán, 

 rozpočet jako nástroj prosazování cílů municipální a regionální politiky.
44  

                                                
40 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 2009. s. 70 – 71. 
41 PEKOVÁ, J. Veřejné finance – úvod do problematiky. 2008. s. 123 – 124. 
42 tamtéţ, s. 178 – 179. 
43 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2008. s. 233-236. 
44 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 2009. s. 57 – 59. 
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Rozpočet jako bilance 

Bilancuje příjmy a výdaje za rozpočtové období s rozpočtovým obdobím celé soustavy 

veřejných rozpočtů, v České republice je rozpočtové období shodné s kalendářním 

rokem. Příjmy z vyšších úrovní rozpočtů získává obec v průběhu ledna, pokud si v 

předchozím rozpočtovém období nevytvořila finanční rezervy, bude muset 

k financování výdajů vyuţít krátkodobý úvěr. Pokud ovšem její rozpočet byl 

přebytkový, financují se výdaje z těchto rezerv.
45 

 

Rozpočet musí být vţdy vyrovnán. Pokud příjmy nestačí na krytí výdajů, musí se 

doplnit vyuţitím rezerv z minulosti nebo vyuţitím návratných finančních prostředků 

například v podobě úvěru. V tomto případě však dochází k zadluţování a zatěţování 

budoucích rozpočtových výdajů.
46  

 

Rozpočet jako finanční plán 

Cílem finančního plánu je zajistit solventnost obce. Povoleny jsou pouze výdaje kryté 

reálně očekávanými příjmy, existujícími rezervami nebo půjčkami, které lze získat a 

splatit. Při plánování příjmů a výdajů naráţíme také na určitá rozpočtová omezení. 

Snaha získání dostatečných příjmů je mnohdy v konfliktu s financováním výdajů. 

 

Rozpočet jako nástroj prosazování cílů municipální a regionální politiky 

Plní mnoho funkcí, z nichţ lze zmínit například stanovování priorit v rámci veřejných 

statků a sluţeb, které poskytuje, přerozděluje zdroje mezi činnosti obce, rozhoduje o 

výši poplatků a úrovni zdanění atd.
47  

 

„ Ve většině zemí se rozpočet obce zpravidla sestavuje ve dvojím průřezu a to běţný a 

kapitálový rozpočet. Oddělení běţného hospodaření od hospodaření investičního 

(dlouhodobého) umoţňuje přehledně analyzovat na co jsou vynakládány daňové i 

nedaňové příjmy, umoţňuje analyzovat nutnost vyuţívání návratných příjmů na 

financování investic a únosnou výši dluhové sluţby.“
48  

                                                
45 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2008. s. 233-234. 
46 PEKOVÁ, J. Veřejné finance – úvod do problematiky. 2008. s. 101. 
47 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 2009. s. 58. 
48 tamtéţ, s. 67. 
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Běţné příjmy a výdaje se týkají daného rozpočtového období a kaţdoročně se opakují. 

Běţné výdaje financují provozní potřeby dané obce. Kapitálový rozpočet zachycuje 

příjmy a výdaje, které bývají jednorázové, neopakovatelné a přesahují jedno rozpočtové 

období. Mají charakter investičních výdajů na získávání dlouhodobých aktiv.
49 

 

Tabulka 2. Rozpočet obce v České republice v současné době 
Příjmy Výdaje 
Běţné  

 daňové - svěřené daně 
                          - sdílené daně 
                          - místní daně 
                          - správní poplatky (daně) 
 

 nedaňové – uţivatelské poplatky       
                 za sluţby 
            - příjmy z pronájmu majetku 
            - příjmy od vlastních NO 
            - zisk z podnikání 
            - ostatní 
 

 přijaté transfery – běţné dotace ze 

SR 
                    - běţné dotace ze SF 
                    - od územních rozpočtů 
                    - ostatní běţné příjmy 

Běţné 
   - všeobecné veřejné sluţby (veřejná 

správa apod.) 
   - veřejný pořádek (policie, hasiči, apod.) 
   - vzdělání 
   - péče o zdraví (veřejné zdravotnictví, 

atd.) 
   - bydlení 
   - komunální sluţby 
   - na podnikání 
   - ostatní běţné výdaje (placené pokuty, 

apod.) 
   - placené úroky 
   - běţné dotace jiným rozpočtům 

Kapitálové 
    - z prodeje majetku 
    - kapitálové přijaté dotace z rozpočtové  
soustavy 
    - příjmy z půjček apod. 
    - příjmy z emise vlastních obligací 
    - přebytek běţného rozpočtu 
    - dary na investice apod. 

Kapitálové 
    - na investice 
    - kapitálové dotace jiným rozpočtům 
    - na nákup akcií, obligací 
    - poskytované střednědobé a 

dlouhodobé půjčky 
   - splátky dříve přijatých půjček 
    - krytí deficitu běţného rozpočtu 

Pozn.: NO – neziskové organizace, SR – státní rozpočet, SF – státní fond 

Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 2. vyd. 2009.  
s. 67 – 68. ISBN 978-80-247-2789-9. 

                                                
49 tamtéţ, s. 67 – 68. 
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1.3.1 Příjmy 

„Příjmy rozumíme veškeré nenávratně inkasované prostředky, opětované i neopětované, 

z domácí ekonomiky i ze zahraničí, včetně přijatých darů a dotací a přijaté splátky 

půjček, poskytnutých za účelem rozpočtové politiky.“
50  

 

Příjmy rozpočtu obce lze členit mnoha způsoby, například z časového hlediska, 

z hlediska plánovatelnosti a z hlediska návratnosti. 

 

Z časového hlediska je dělíme: 

 běţné příjmy – daňové a nedaňové příjmy, přijaté transfery, 

 kapitálové příjmy – z prodeje majetku, z půjček, dary, apod.
51 

 

Z hlediska rozpočtového plánování je dělíme: 

 plánovatelné, 

 neplánované (nahodilé).52 

 

Z hlediska návratnosti se dělí:  

 návratné příjmy – obec je musí za určitých podmínek splatit (úvěry a půjčky), 

 nenávratné příjmy – nejdůleţitější zdroje financování (daňové příjmy, transfery 

a dotace, nedaňové příjmy).53  

 

Daňové příjmy 

Patří mezi největší skupinu nenávratných příjmů v rozpočtu obce. Jedná se o formu 

obecních (lokálních) daní, za jejichţ výběr i správu je odpovědná obec. Tyto příjmy 

mají buď formu přiráţek ke státním daním nebo formu sdílených daní. Patří sem: 

 svěřené daně, 

 sdílené daně, 

 místní poplatky, 

 správní poplatky. 
                                                
50 KINŠT, J., PAROUBEK, J. Rozpočtová skladba v roce 2010. 2009. s. 18. 
51 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 2009. s. 67 – 69. 
52 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2008. s. 237. 
53 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 2009. s. 79. 
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U svěřených daní je zákonem přesně určeno, do kterého rozpočtu jejich výnos plyne. 

Do těchto daní, které plynou do rozpočtu obce lze zahrnout daň z nemovitostí, daň 

z příjmů právnických osob placená obcemi. Daňový základ, úlevy a osvobození od daně 

nemohou obce téměř vůbec ovlivnit. 

 

Sdílené daně jsou často označovány jako všeobecné podíly, do rozpočtu obce tedy plyne 

určitý díl výnosu z těchto daní. Jejich cílem je sníţit nerovnosti mezi daňovými výnosy 

jednotlivých územních samospráv. Patří sem daň z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti, daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráţkou, daň z příjmů právnických osob, 

pokud nejsou poplatníkem samy obce, podíl na celostátním výnosu daně z přidané 

hodnoty.54 

 

Místní poplatky vybírají obce na základě rozhodnutí zastupitelstva. Zastupitelstvo 

rozhoduje o druhu poplatku, jeho výši a můţe také rozhodnout o jeho prominutí nebo 

případné úlevě. Výše poplatku je však omezena zákonem v podobě maximálních sazeb 

nebo rozpětí sazeb.
55 

 

Poplatky, které mohou obce vybírat, jsou stanoveny zákonem a patří sem poplatek ze 

psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za uţívání veřejného prostranství, ze vstupného, 

z ubytovací kapacity, za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a 

částí měst, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, atd.56 

 

Správní poplatky obec vybírá za úkony, které vykonává v rámci své přenesené 

působnosti. Představují ekvivalentní platbu, která se stanovuje ve výši různých nákladů 

na zabezpečení daného správního úkonu.
57  

 

Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy jsou další významnou skupinou příjmů rozpočtu obce. Na rozdíl od 

daňových příjmů můţe obec strukturu i výši těchto příjmů ovlivnit svou činností.
58 

                                                
54 tamtéţ, s. 80 – 81. 
55 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2008. s. 239. 
56 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. §1. 
57 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2008. s. 239. 
58 PEKOVÁ, J. Veřejné finance – úvod do problematiky. 2008. s. 185. 
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Do nedaňových příjmů řadíme: 

 příjmy z vlastního podnikání, 

 uţivatelské poplatky, 

 příjmy z mimorozpočtových fondů, 

 ze sdruţování finančních prostředků, 

 ze sbírek a darů. 

 

Příjmy z vlastního podnikání 

Příjmy z vlastního podnikání se rozumí zisky z obecních podniků, podíly na zisku 

podniků s majetkovým vkladem obcí, příjmy z obchodování s cennými papíry a příjmy 

z pronájmu majetku. 

 

Výše příjmů z prodeje nebo pronájmu majetku závisí především na tom, jaký majetek a 

v jaké kvalitě obec vlastní. Za nejvýznamnější majetek můţeme povaţovat půdu, proto 

je důleţité, aby obec ve věcech rozhodování o majetku postupovala s rozvahou a podle 

důkladné ekonomické analýzy. Pro obec je významnější pronájem majetku neţ jeho 

prodej, protoţe příjem z prodeje je pouze jednorázovým příjmem, kdeţto z pronájmu 

obec získává pravidelný příjem do budoucna.
59  

 

Obchodování s cennými papíry není významným příjmem pro rozpočet obce. Drţbou 

nebo obchodováním s cennými papíry si obce mohou zajišťovat budoucí příjmy. 

V České republice zatím nemají moţnost nakupovat státní cenné papíry, s výjimkou 

povodňových dluhopisů.60 

 

Uţivatelské poplatky 

Jedná se o příjmy z poplatků za uţívání veřejných sluţeb. Zahrnují například poplatky 

za vodné, stočné, svoz a likvidaci komunálního odpadu, hřbitovní sluţby, poplatky za 

parkování, stravování ve školních jídelnách, atd.  

 

 

                                                
59 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 2009. s. 94 – 98. 
60 NAHODIL, F. a kolektiv. Veřejné finance v České republice. 2009. s. 71. 
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Příjmy ze sdruţování finančních prostředků 

Evropské země podporují slučování zejména malých obcí. Toto slučování vede i ke 

sdruţování finančních prostředků. Cílem tohoto sdruţování je financovat veřejné 

sluţby, na které by jinak malé obce neměli dostatečné finanční prostředky. 

 

Příjmy z darů, výnosy ze sbírek 

Velikost daru závisí především na dárci, který si touto formou sniţuje základ daně při 

zdanění svých příjmů.
61  

 

Dotace 

Obce nemají dostatečné příjmy na financování svých výdajů a potřebují proto dodatečné 

finanční prostředky z rozpočtové soustavy, především ze státního rozpočtu. Obec 

vykonává úkoly v rámci přenesené působnosti, zpravidla jde o zabezpečení standardní 

úrovně veřejných statků, musí tedy od státu dostat příslušné finanční prostředky na 

jejich financování, jedná se o finanční prostředky ze státního rozpočtu.
62 

 

Peněţní příjmy formou dotace se ze státního rozpočtu dostávají do rozpočtu obce 

prostřednictvím vyšší vládní úrovně tedy krajů, ve kterých daná obec leţí.
63 

 

Mezi základní druhy dotací patří dotace běţné a kapitálové. Běţné dotace jsou 

objemově největší a zajišťují financování veřejně prospěšných sluţeb a statků na místní 

úrovni. Kapitálové dotace jsou poskytovány na financování těch investic, které svým 

rozsahem přesahují danou lokalitu, na financování záměrů státní politiky a na výdajové 

programy. Dále rozlišujeme tyto druhy dotací: 

 specifické účelové – jsou poskytnuty na předem daný účel a obec je zodpovědná 

za pouţití k tomuto účelu (k nejčastějším patří dotace ze Státního fondu 

ţivotního prostředí), 

 všeobecná neúčelová dotace – její výše je dána stanovenými kriterii, účel pouţití 

je v pravomoci dané obce.64  

                                                
61 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 2009. s. 96 – 98. 
62 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2008. s. 242. 
63 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 2009. s. 90. 
64 tamtéţ, s. 91. 
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Ze státního rozpočtu mohou být obcím poskytovány dotace: 

 schválené zákonem o státním rozpočtu, 

 dotace z rozpočtových kapitol – spravují je příslušná ministerstva (největší 

objem plyne z Ministerstva pro místní rozvoj), 

 dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu – mimořádné 

dotace ze státního rozpočtu.
65  

 

Výhodou dotací je to, ţe zajišťují niţším vládním úrovním předem známé peněţní 

prostředky. Jejich nevýhodou je omezování samostatnosti dané územní samosprávy, 

zejména u účelových dotací. Mohou také vést k neefektivním výdajům v případě dotací 

neúčelových.
66  

 

1.3.2 Výdaje 

„Výdaje jsou veškeré návratné platby na běţné i kapitálové účely, opětované i 

neopětované, a poskytované návratné platby (půjčky) za účelem rozpočtové politiky.“
67  

 

Prostřednictvím výdajů obec zabezpečuje a financuje lokální veřejné statky pro 

obyvatelstvo. Největší část výdajů tvoří alokační výdaje na zabezpečení potřeb 

veřejného sektoru.
68  

 

Vysoká samostatnost a odpovědnost územní samosprávy za zabezpečování a 

financování veřejného sektoru je odrazem neustále se zvyšujícího objemu výdajů 

územních rozpočtů.  

 

Výdaje můţeme členit z několika hledisek: 

 ekonomického hlediska – běţné a kapitálové výdaje, 

 rozpočtové skladby – je dáno rozpočtovou skladbou, 

 infrastruktury – ekonomické a sociální výdaje, 

 funkcí veřejných financí – alokační, redistribuční a stabilizační výdaje, 

                                                
65 PEKOVÁ, J. Veřejné finance – úvod do problematiky. 2008. s. 165. 
66 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 2009. s. 94. 
67 KINŠT, J., PAROUBEK, J. Rozpočtová skladba v roce 2010. 2009. s. 21. 
68 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2008. s. 245. 
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 rozpočtového plánování – plánovatelné a neplánované.
69  

 

Členění podle ekonomického hlediska 

Výdaje rozpočtu se člení na běţné a kapitálové výdaje. Běţné výdaje se často opakují a 

financují běţnou potřebu v daném rozpočtovém roce (platy zaměstnanců, nákup, vody, 

energie, materiálu, sluţeb a sociální dávky). Kapitálové výdaje financují dlouhodobé, 

zpravidla investiční potřeby, které přesahují období jednoho rozpočtového roku, souvisí 

také se splácením půjček na financování investic. 

 

Členění podle rozpočtové skladby 

Rozpočtová skladba člení běţné a kapitálové výdaje ještě podrobněji. Závazným 

členěním pro územní samosprávné celky je členění druhové. 

 

Členění podle charakteru infrastruktury 

Rozděluje výdaje na ekonomickou a sociální infrastrukturu. Ekonomická infrastruktura 

zahrnuje výdaje na výrobní účely, pro obecní podniky, které zabezpečují sluţby. Patří 

sem také dotace a půjčky soukromému sektoru na podporu podnikání na území obce a 

na zvýšení zaměstnanosti. Sociální infrastruktura zahrnuje výdaje na vzdělání a péči o 

zdraví, výdaje na provoz sociálních zařízení a na sociální peněţní transfery. 

 

Členění podle funkcí veřejných financí 

Patří sem výdaje na alokační, stabilizační a redistribuční. Alokační výdaje jsou výdaje 

na nákup sluţeb od soukromých firem prostřednictvím veřejných zakázek, výdaje na 

uhrazení případné ztráty u podniků, u nichţ je obec zakladatelem, dále na financování 

čistých veřejných statků a statků smíšených. Čistým veřejným statkem je udrţení 

veřejného pořádku a bezpečnosti, veřejné osvětlení a smíšeným statkem jsou výdaje na 

financování výdajových programů apod. Důsledkem alokační výdajů jsou stabilizující 

účinky, které prostřednictvím nákupu statků a sluţeb ovlivňuje obec zaměstnanost na 

svém území. Výdaje na redistribuční činnost představují peněţní transfery obyvatelstvu, 

konkrétně v podobě sociálních dávek, dotací a příspěvků na nájemné atd. 

 

                                                
69 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 2009. s. 209 – 212. 
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Členění podle rozpočtového plánování 

Zahrnuje plánovatelné a neplánované výdaje. Plánovatelné výdaje můţeme určit 

předem, většina těchto výdajů jsou běţné a opakují se (platy zaměstnanců obecního 

úřadu, nájemné, energie, výdaje na splácení úroků apod.). Neplánované výdaje lze jen 

těţko odhadnout, jsou to výdaje způsobené nenadálými situacemi (výdaje na 

odstraňování škod způsobených povodněmi).
70      

  

                                                
70 tamtéţ, s. 212 – 216. 
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2 OBEC TVRDONICE 

Obec Tvrdonice se nachází v okrese Břeclav, v nejjiţnějším cípu jiţní Moravy. 

Tvrdonice jsou folklórním centrem Podluţí, které patří do národopisné oblasti 

Slovácko.  

 
2.1 Základní údaje o obci 

Tabulka 3. Základní údaje o obci 

Obchodní firma Obec Tvrdonice 

IČO 00283631 

Právní forma 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Datum vzniku 1. 7. 1973 

Sídlo Náměstí Míru 31, Tvrdonice, 691 53 

Okres CZ0644 Břeclav 

Základní územní jednotka 584941 Tvrdonice 

Územně technická jednotka 772020 Tvrdonice 

Zdroj: Registr ekonomických subjektů. [online]. [cit. 2010-02-28]. Dostupné z: 

<http://registry.czso.cz/irsw/detail.jsp?prajed_id=11105> 

 

 

Obrázek 1. Obec Tvrdonice 

Zdroj: Kudy z nudy. [online]. Dostupné z:  

< http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Podluzi-v-pisni-a-tanci-(1).aspx> 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1264, kdy tvrz měla za úkol stráţit blízké 

hranice. Tvrdonice patřily nejprve k Týneckému statku a později k Lichtenštejnskému 

http://registry.czso.cz/irsw/detail.jsp?prajed_id=11105
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Podluzi-v-pisni-a-tanci-(1).aspx
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panství. Roku 1538 král Ferdinand I. povýšil Tvrdonice na městečko. V druhé polovině 

16. století byly Tvrdonice připojeny k panství břeclavskému. Od roku 1850 obec 

administrativně patřila k správnímu okresu Břeclav, od roku 1938 do 1945 k správnímu 

okresu Hodonín a po 2. světové válce byly připojeny opět k Břeclavi.  

Dnes jsou Tvrdonice rychle se rozvíjející obcí s asi 2130 obyvateli o rozloze 21,15km2. 

Jedná se o typickou podluţáckou obec, která je lemována úrodnými poli, vinicemi a 

luţním lesem.71  

Obec vystupuje jako právnická osoba a vykonává samosprávné činnosti a vybrané 

činnosti státní správy pouze samy pro sebe ve své samostatné působnosti. Samostatně 

spravuje záleţitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce. Jedná se především o 

spravování obecního majetku, zřizování a podílení se na řízení právnických osob, 

vydávání obecně závazné vyhlášky apod. Obec patří do správního obvodu Břeclav, 

která je obcí s rozšířenou působností, působící jako mezičlánek přenesené působnosti 

státní správy mezi krajskými a obecními úřady. Vykonává tedy specializované činnosti 

státní správy.  

V Břeclavi lze najít: 

 Městský úřad Břeclav – odbor ţivotního prostředí, odbor školství, kultury, 

mládeţe a sportu, odbor správních věcí a dopravy, odbor sociálních věcí, 

majetkový odbor, ekonomický odbor, odbor dotací a rozvoje, odbor vnitřních 

věcí, odbor stavebního úřadu a územního plánování, apod.; 

 Ţivnostenský úřad Břeclav – vydává rozhodnutí o udělení koncese, pozastavení 

provozování ţivnosti, vede ţivnostenský rejstřík; 

 Pozemkový úřad – rozhodování o pozemkových úpravách, atd.; 

 Úřad práce v Břeclavi; 

 Katastrální úřad – poskytování sluţeb v oblasti katastru nemovitostí; 

 Celní úřad Břeclav; 

 Finanční úřad v Břeclavi;  

 Policie České republiky; 

 atd.72 

                                                
71 Tvrdonice. [online]. [cit. 2010-10-23]. Dostupné z: < http://www.tvrdonice.cz >. 
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2.2 Organizační struktura obce 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o malou obec, organizační struktura je velmi jednoduchá.  

Patří sem zastupitelstvo obce, rada obce a obecní úřad. 

 

Obecní úřad 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce. V čele stojí starosta, 

kterého volí zastupitelstvo ze svých řad. Místostarosta je pro svou funkci neuvolněn. 

 

Obecní úřad v Tvrdonicích zaměstnává pouze pět zaměstnanců. Kromě starosty a 

místostarosty se jedná o účetní, matrikářku a kulturní referentku. 

 

Zastupitelstvo 

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech, které spadají do samostatné působnosti obce. 

Skládá se z členů zastupitelstva, kteří jsou voleni občany obce na kaţdé volební období. 

Počet zastupitelů závisí na počtu obyvatel obce (viz Tabulka č. 1) a velikosti územního 

obvodu. Tvrdonice měly k 1. 1. 2010 celkem 2129 obyvatel a počet zastupitelů je zde 

patnáct. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. 

Schůze zastupitelstva jsou veřejné.
 73 V Tvrdonicích se schůze zastupitelstva konají 

v průměru dvanáctkrát ročně. 

 

Zastupitelstvo obce je povinno zřizovat finanční a kontrolní výbory. Plní úkoly, kterými 

jej pověří zastupitelstvo obce a jeho předsedou je vţdy člen zastupitelstva. Výbor má 

nejméně tři členy, v případě Tvrdonic je pět členů v kaţdém výboru. Finanční výbor 

provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a další úkoly, 

kterými jej pověřilo zastupitelstvo. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení 

zastupitelstva a rady obce, dodrţování právních předpisů ostatními výbory a další úkoly.  

 

Rada obce 

Radu obce tvoří starosta, místostarosta nebo místostarostové a další členové rady, kteří 

jsou voleni z řad členů zastupitelstva obce. Představuje výkonný orgán obce, který se 

                                                                                                                                          
72 Břeclav. [online]. [cit. 2010-03-06]. Dostupné z: < http://www.breclav.org >. 
73 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. § 67 – 92. 

http://www/
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zodpovídá obecnímu zastupitelstvu. Schůze rady obce se konají podle potřeb a jsou 

neveřejné. Počet členů rady obce je 5 – 11 členů a je vţdy lichý. Rada obce se nevolí 

tehdy, pokud má zastupitelstvo méně neţ 15 členů. Je schopná usnášet se, pokud je 

přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
74 

 

Rada obce Tvrdonice má pět členů. Za posledních čtyři roky se schůze konaly 

v průměru čtrnáctkrát ročně. 

  

2.3 Informační systém 

Informovanost občanů je velmi důleţitá. Obec má své internetové stránky, kde se lze 

dozvědět úřední hodiny na obecním úřadě, kontakty na zaměstnance obecního úřadu, 

usnesení ze zasedání rady obce a zastupitelstva obce, veřejné a obecní vyhlášky, 

aktuální informace týkající se pořádaných akcí, informace o kultuře, aktuální zprávy pro 

vinaře atd. Další informace se mohou občané dozvědět také z místní kabelové televize, 

kde najdeme informační kanál obce. Kaţdý víkend se rozeznívá hlášení místního 

rozhlasu, které komentuje aktuální dění a akce, které se v obci budou konat. 

V neposlední řadě najdeme na obecním úřadě informační tabule a úřední desku. 

 

2.4 Kultura v obci 

Tvrdonice nejsou známy pro své pamětihodnosti, v obci jich totiţ můţeme najít jen pár, 

ale spíše pro své kulturní akce, které se zde pořádají. Celoročně se tu pořádají desítky 

akcí, které lákají nejen místní občany, ale také turisty nejen z blízkého okolí.  

 

Mezi nejvýznamnější kulturní akci patří jednoznačně Tvrdonské národopisné slavnosti 

s názvem Podluţí v písni a tanci, které mají dlouholetou tradici a konají se v místním 

přírodním amfiteátru. Historie těchto slavností sahá aţ do roku 1953, kdy se zde konaly 

poprvé. Slavnosti trvají po tři dny a návštěvníci mají moţnost shlédnout přehlídku 

dechových hudeb, folklorních souborů dětských a dospělých, z nichţ se volí stárek 

Podluţí. Slavnosti se konají kaţdoročně první víkend v červnu. 

 

                                                
74 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. § 99 – 102. 
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Velkou tradici zde mají také tradiční krojované hody, které se tu konají vţdy začátkem 

září. Mezi další místní akce patří například fašank a pochování hory, vynášení smrtky, 

stavění máje, Mikulášský jarmark, košty a výstavy vín, lampionový průvod, slavnostní 

ohňostroj, hasičské a rybářské závody, motohody a plesová sezóna. Koná se tu ples 

myslivecký, hasičský, rybářský, ples základní školy a tradiční krojový ples pořádaný 

tvrdonskou chasou. 

 

Obrovskou oblibu si získalo letní kino. Kaţdoročně v srpnu promítá několik filmů, které 

právě přišly na plátna českých kin. Sjíţdějí se sem lidé nejen z přilehlých obcí, ale také 

z Břeclavi a Hodonína. V loňském roce patřily mezi nejnavštěvovanější především 

české filmy, u kterých se návštěvnost pohybovala okolo šesti set diváků.  

 

2.5 Doprava 

I přes to, ţe v obci sídlí několik společností, jsou lidé nuceni dojíţdět do větších měst, 

jako je Břeclav, která je vzdálena 10km a Hodonín, vzdálen asi 19km. Dojíţdí nejen 

kvůli práci, ale také kvůli školám, obchodům apod. 

 

Vzhledem k neexistujícímu vlakovému spojení se do okolních měst lze dostat pouze 

autobusovou linkou nebo vlastním automobilem. Detaily spojení autobusovou linkou 

jsou uvedeny v Tabulce č. 4. Uvedeny jsou pouze přímé spoje. Dalšími moţnostmi jsou 

přestupy v různých obcích. 

Tabulka 4. Dopravní spojení 

Trasa Počet spojení 

za den 
Celkový čas 

(min.) 
Tvrdonice - Břeclav 38 10 - 13 
Břeclav - Tvrdonice 36 10 - 13 
Tvrdonice - Hodonín 24 37 
Hodonín - Tvrdonice 22 37 

Zdroj: IDOS Jízdní řády. [online]. Dostupné z: 

<http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/> 

http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/
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Obyvatelé vyjíţdějí za prací především do Břeclavi. Nejen z důvodu dobré dostupnosti, 

ale také mnoha pracovních příleţitostí. Kromě desítek menších společností, je nutné 

zmínit také několik větších, které zaměstnávají i stovky lidí.  

 

Společnosti sídlící v Břeclavi:  

 Gumotex, a.s. - vyrábějící matrace, nafukovací lodě, polyuretanové pěny a 

mnoho dalších výrobků například pro automobily, další gumárenské směsi, 

povrchově upravované textilie, apod.; 

 Tranza, a.s. – kde se vyrábí různé stroje a dopravní zařízení; 

 Fosfa, a.s. – vyrábějící prací prášky, gely a čisticí prostředky; 

 Moraviapress, a.s. – tiskárna, která patří mezi přední tiskárenské podniky v ČR; 

 Otis, a.s. – zabývající se výrobou, montáţí a servisem výtahů, eskalátorů a 

pojízdných chodníků; 

 Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace; 

 a další. 

 

2.6 Podnikatelské subjekty v obci 

Na území obce sídlí několik společností, které se zabývají převáţně zemědělstvím, 

potravinářstvím a těţbou zemního plynu. Jedná se o tyto společnosti: 

 FRUJO a.s., 

 ZEFA Tvrdonice a.s., 

 PZP a.s., 

 Jiţní Morava a.s., 

 RME SPOJ s.r.o., 

 a další. 

 

Akciová společnost Frujo zde působí od roku 1990 a je zaměřena na výrobu 

ochucovacích sloţek pro limonády, sirupy do nápojových automatů, ovocné polevy, 

zmrzlinové směsi atd. Svými výrobky podporuje potravinářský průmysl od 

mlékárenství, nápojový průmysl aţ po zpracování ryb, pekařství a cukrovinkářství.  
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Jiţní Morava a.s. se zabývá pěstováním zeleniny a okrasných květin. Ročně se zde 

vypěstuje okolo 2 000 tun zeleniny a 1,5 milionu květin a řezané zeleně. 

 

Společnost Zefa Tvrdonice a.s. se také zabývá zemědělskou výrobou, především 

pěstování plodin. Pěstuje se zde hlavně pšenice, ječmen, kukuřice, řepka, slunečnice, 

brambory, dále pak petrţel, kopr a špenát. Plodiny se kromě České republiky dováţí 

také do Rakouska. 

 

Pozemní zásobník plynu Tvrdonice provozuje společnost s ručením omezeným RWE 

GAS Storage. Zásobník patří mezi jeden z největších v České republice a uchovává se 

zde zhruba 480 milionů m
3 

plynu. Je jedním z největších zaměstnavatelů v okolí.  

 

Dále jsou zde menší podnikatelé, kteří nabízí nejrůznější sluţby jako kadeřnictví, 

kosmetika, drogerie, barvy a laky, květinářství, oděvy, textil, vinařství, potraviny, 

ubytování, stavebnictví, autoservis atd. 

 

2.7 Školská zařízení 

Výhodou pro místní obyvatele je existence mateřské a základní školy, kterou na školní 

docházku vyuţívají děti nejen z Tvrdonic, ale také z okolních obcí. Tyto školy nabízí 

také moţnost různých zájmových krouţků od dětí předškolního věku aţ po děti 

navštěvující druhý stupeň základní školy. 

 

Mateřská škola Tvrdonice s kapacitou 75 dětí se nachází v centru obce. V současnosti 

navštěvuje školu 69 dětí, které jsou rozděleny do tří tříd. Dále nabízí dětem například 

folklórní krouţek, kurzy plavání a logopedickou prevenci. 

 

Základní škola Tvrdonice disponuje kapacitou 410 ţáků od první aţ do deváté třídy. 

Nabízí asi dvacet dva krouţků od cvičení z předmětů vyučovaných ve škole, přes 

výtvarný krouţek, dyslektický krouţek, sportovní hry, cvičení pro zdraví, krouţek 

s výukou angličtiny, aţ po pěvecký krouţek nebo ruční práce. V současné době školu 

navštěvuje asi 280 dětí. Součástí školy je také školní druţina, školní klub a školní 

jídelna s kapacitou 330 jídel. Základní škola se nachází ve směru na obec Kostice.  
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2.8 Ostatní zařízení 

Lékařská péče 

Pro místní obyvatele je zabezpečena základní lékařská péče. Svou ordinaci zde má 

praktický lékař, dětský lékař, zubař a speciální ţenský lékař.  

 

Spolky a zájmová sdružení 

V obci působí několik spolků a zájmových sdruţení. Patří sem: 

 Moravský rybářský svaz – Místní organizace Tvrdonice, 

 Sbor dobrovolných hasičů Tvrdonice, 

 Mateřské centrum Slunéčko, 

 Okrášlovací spolek Tvrdonice, 

 TJ Sokol Tvrdonice, 

 Slovácký Podluţácký krúţek Tvrdonice, 

 Dětský národopisný soubor Poměnka,  

 a další. 

 

Tělovýchovná jednota Sokol Tvrdonice vznikla v roce 1991. Od samého počátku je zde 

podporována zejména kopaná. Zápasy se v sezoně konají kaţdý víkend a jsou hojně 

navštěvovány. Působí zde několik fotbalových druţstev – mladší ţáci, starší ţáci, dorost 

a dospělí. V roce 2005 zde vznikl i oddíl judo, který kromě tréninků probíhajících kaţdý 

týden, pořádá i dva turnaje ročně. 

 

Slovácký Podluţácký krúţek Tvrdonice spojuje všechny zájemce o lidové tradice 

tohoto regionu. První zmínka sahá aţ do roku 1929. Dnes obsahuje muţský sbor, 

ţenský sbor a taneční skupinu mládeţe. 

 

Sportovní vyžití 

Obyvatelé Tvrdonic mohou vyuţít nové multifunkční hřiště s umělým osvětlením, které 

bylo otevřeno v roce 2010. Nachází se zde dva tenisové kurty a dětské hřiště. Hřiště si 

můţe za poplatek 150 Kč/hodinu pronajmout kdokoliv. 
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Kromě kopané a juda si zde na své přijdou i ţeny. Kaţdý týden se zde pořádají cvičení, 

které jsou vhodná zejména pro ně. Jedná se o aerobik a v poslední době celosvětově 

oblíbená zumba. 

 

Ostatní služby 

V obci sídlí i několik drobných podnikatelů nabízejících nejrůznější sluţby. Patří sem 

například: 

 kadeřnictví, masáţe, penzion, kosmetika; 

 čerpací stanice; 

 Barvy laky drogerie; 

 malířské a natěračské potřeby; 

 obchod se smíšeným zboţím; 

 restaurace, bowling; 

 vinařství; 

 a další. 

 

2.9 SWOT analýza obce 

SWOT analýza je metoda strategické analýzy, která je zaloţena na zvaţování vnitřních 

faktorů a vnějších faktorů prostředí. Mezi vnitřní faktory patří silné a slabé stránky a 

mezi vnější faktory příleţitosti a hrozby.
75 

 

Následující tabulka zobrazuje SWOT analýzu obce Tvrdonice. 

 

 

 

 

 

 

                                                
75 KAŇOVSKÁ, L. Základy marketingu. 2009. s. 24 



 
 

43 

Tabulka 5. SWOT analýza obce Tvrdonice 

Silné stránky 
 
 základní škola 

 mateřská škola 

 multifunkční hřiště 

 klidné prostředí 

 čisté ovzduší 

 místní knihovna 

 kabelová televize + internet 

 podniky působící v obci 

 vinařství 

 národopisný areál 
 

Příležitosti 
 
 pořádání kulturních akcí 

 rybářské a hasičské závody 

 rozvoj cyklostezek 

 propagace v zahraničí 

 export vína 

 dostupnost Lednicko-valtického 

areálu 

 spolupráce se zahraničními 

obcemi 

Slabé stránky 
 
 absence ţeleznice 

 málo obyvatel 

 sportovní vyţití mládeţe 

Hrozby 
 
 omezená dopravní dostupnost 

 moţnost zaměstnání 

 opakující se povodně 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3 ANALÝZA ROZPOČTU OBCE TVRDONICE 

Následující část bakalářské práce je zaměřena na analýzu rozpočtů obce Tvrdonice za 

roky 2007 aţ 2010. Pouţitá data byla získána z interních materiálů obce. 

 

3.1 Schválený a skutečný rozpočet obce 

Obec hospodaří podle schváleného rozpočtu. Rozpočet se sestavuje na jeden kalendářní 

rok a schvaluje ho zastupitelstvo obce. Návrhu rozpočtu vychází z hospodaření 

v předchozím roce a je dále upravován podle očekávaných událostí. Další úpravy musí 

vţdy schválit zastupitelstvo obce. 

 

Pokud se nepodaří rozpočet schválit do 1. ledna daného rozpočtového období, probíhá 

hospodaření podle rozpočtového provizoria. Tak tomu je i v případě Tvrdonic. Zde se 

rozpočet schvaluje koncem měsíce března a do té doby se hospodaří podle dosud 

neschváleného rozpočtu. 

 

Průběţnou a následnou kontrolu plnění rozpočtu provádí zastupitelstvo obce. Pokud 

dochází během rozpočtového roku k nesrovnalostem mezi rozpočtem a skutečností, je 

nutno rozpočtovou potřebu upravit. Tyto změny bývají způsobeny organizačními 

změnami, změnami zákonů nebo neočekávanými skutečnostmi. Rozpočet můţe být 

upraven změnou rozpočtu, kterou zastupitelstvo schválí, vyuţitím prostředků 

z mimorozpočtových zdrojů nebo realizováním rozpočtových opatření. Rozpočtová 

opatření jsou přesuny rozpočtových prostředků mezi jednotlivými druhy příjmů a 

výdajů. 

 

Obce jsou povinny si nechat přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok. Zpráva o 

přezkoumání hospodaření obce je součástí projednání závěrečného účtu. Toto 

projednání uzavírá zastupitelstvo s vyjádřením „bez výhrad“ nebo „s výhradami“, 

pokud byly zjištěny nedostatky nebo chyby v hospodaření, a to nejpozději do 30. 

června. Závěrečný účet obce musí být zveřejněn alespoň 15 dnů před projednáním, aby 
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se k němu občané mohli vyjádřit. Obec Tvrdonice zveřejňuje své schválené rozpočty i 

závěrečné účty obce na svých internetových stránkách.
76 

3.1.1 Rozpočtové hospodaření v roce 2007  

Rozpočet obce Tvrdonice pro rok 2007 byl schválen jako přebytkový dne  

29. března 2007. Celkové příjmy byly schváleny ve výši 21 708 100 Kč a celkové 

výdaje ve výši 21 292 500 Kč. V průběhu roku byla provedena tři rozpočtová opatření. 

Tabulka 6. Rozpočtové hospodaření v roce 2007 v Kč 

  Rozpočet Plnění v 

%   schválený upravený skutečný 
Daňové příjmy 16 888 000 16 426 400 16 426 303 100,00 
Nedaňové příjmy  3 688 000   5 892 500   5 896 951 100,08 
Kapitálové příjmy               0      105 100      105 084  99,98 
Přijaté dotace  1 132 100   9 785 500   9 785 549 100,00 
PŘÍJMY CELKEM 21 708 100 32 209 500 32 213 887 100,01 
          
Běţné výdaje 19 650 700 19 889 800 18 862 024  94,83 
Kapitálové výdaje   1 641 800 11 904 100 11 913 133 100,08 
VÝDAJE CELKEM 21 292 500 31 793 900 30 775 157  96,80 
          
FINANCOVÁNÍ - 415 600 - 415 600 - 1 438 730 346,18 

Zdroj: Finanční výkazy FIN 2 – 12M za rok 2007  

Hospodaření obce skončilo přebytkem ve výši 1 438 730 Kč, tedy o 1 023 130 Kč více 

neţ bylo plánováno. Celkové příjmy dosáhly výše 32 213 887 Kč a výdaje  

30 775 157 Kč. Největší rozdíl mezi schváleným a skutečným rozpočtem nastal u 

přijatých dotací. Výše dotací nebyla na počátku roku známa, a proto nebyly 

rozpočtovány do schváleného rozpočtu, ale byly zahrnuty do rozpočtu prostřednictvím 

rozpočtových opatření. Největší část dotací, které byly přijaty, byla vyuţita na 

rekonstrukci kanalizace a odbahnění rybníka. Rozdíl mezi schválenými a skutečnými 

kapitálovými příjmy představuje příjem za prodej obecní nemovitosti. 

                                                
76 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 2009. s. 70 – 73. 
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Největší část běţných výdajů se týkala neinvestičních nákupů, tedy nákupu materiálu, 

energií a nákup sluţeb. Kapitálové výdaje se týkaly především pořízení dlouhodobého 

nehmotného majetku. 

3.1.2 Rozpočtové hospodaření v roce 2008  

Rozpočet obce byl schválen 5. března 2008. Rozpočet byl schválen jako přebytkový, 

kde celkové schválené příjmy činily 22 018 000 Kč a celkové výdaje 20 439 000 Kč. 

V průběhu roku byla provedena čtyři rozpočtová opatření a příjmy byly upraveny na 

28 145 000 Kč a výdaje 26 566 000 Kč. 

Tabulka 7. Rozpočtové hospodaření v roce 2008 v Kč 

  Rozpočet Plnění v 

%   schválený upravený skutečný 
Daňové příjmy 16 209 000 17 617 900 17 749 613 100,75 
Nedaňové příjmy  4 633 000  6 609 200  6 615 769 100,10 
Kapitálové příjmy                0  1 515 200  1 532 984 101,17 
Přijaté dotace  1 176 000  2 402 700  2 101 032  87,44 
PŘÍJMY CELKEM 22 018 000 28 145 000 27 999 398  99,48 
          
Běţné výdaje 18 939 000 24 100 700 21 345 146  88,57 
Kapitálové výdaje   1 500 000   2 465 300   2 480 678 100,62 
VÝDAJE CELKEM 20 439 000 26 566 000 23 825 824  89,69 
          
FINANCOVÁNÍ - 1 579 000 - 1 579 000 - 4 173 574 264,32 

Zdroj: Finanční výkazy FIN 2 – 12M za rok 2008  

Hospodaření skončilo přebytkem, stejně jako v roce 2007. Tentokrát byl skutečný 

přebytek vyšší o 2 594 574 Kč, neţ jak bylo plánováno. Celkové příjmy dosáhly výše 

27 999 398 Kč a celkové výdaje 23 825 824 Kč. Největší rozdíl mezi plánovaným a 

skutečným příjmem nastal u kapitálových příjmů, kdy obec rozprodala pozemky, 

drobný dlouhodobý majetek a dlouhodobé akcie. Dalším největším rozdílem jsou přijaté 

dotace, které byly vyuţity na rekonstrukci veřejného osvětlení a kanalizace. Obec také 

přijala dotaci od Jihomoravského kraje na projekt Podluţí v písni a tanci. 



 
 

47 

Stejně jako v předchozím roce se převáţná část běţných výdajů týkala provozu místní 

správy, tedy nákupu materiálu, spotřeby energie a nákupu sluţeb. V kapitálových 

výdajích převaţoval nákup dlouhodobého nehmotného majetku, hlavně programového 

vybavení. 

3.1.3 Rozpočtové hospodaření v roce 2009 

Rozpočet pro hospodaření obce byl schválen 24. března 2009 v celkovém objemu 

příjmů 22 773 900 Kč a výdajů 22 018 000 Kč. Během roku byla provedena tři 

rozpočtová opatření, která upravila příjmy na 25 168 200 Kč a výdaje na  

24 227 200 Kč. 

Tabulka 8. Rozpočtové hospodaření v roce 2009 v Kč 

  Rozpočet Plnění v 

%   schválený upravený skutečný 
Daňové příjmy 16 759 000 18 122 000 16 025 530  88,43 
Nedaňové příjmy  4 814 000  3 922 500   3 970 110 101,21 
Kapitálové příjmy              0     384 900     384 910 100,00 
Přijaté dotace  1 200 900  2 738 800  2 738 730 100,00 
PŘÍJMY CELKEM 22 773 900 25 168 200 23 119 280  91,86 
          
Běţné výdaje 19 343 900 21 572 000 21 670 890 100,46 
Kapitálové výdaje   2 489 000   2 655 200   2 655 060  99,99 
VÝDAJE CELKEM 21 832 900 24 227 200 24 325 950 100,41 
          
FINANCOVÁNÍ - 941 000 - 941 000  1 206 670 -128,23 

Zdroj: Finanční výkazy FIN 2 – 12M za rok 2009  

Rozpočet byl schválen jako přebytkový, ovšem skutečné hospodaření skončilo 

schodkem 1 206 670 Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 23 129 280 Kč a výdaje 

24 325 950 Kč. Přijaté dotace se týkaly opravy střechy a výměny oken na objektu 

Slovácké chalupy. Dále obec získala dotaci na projekt Podluţí v písni a tanci a dotaci na 

úhradu úroků z úvěru za opravu ZŠ Tvrdonice.  



 
 

48 

Podíl na čerpání kapitálových výdajů měl zejména nákup hasičského automobilu Ford 

Tranzit kombi pro Sbor dobrovolných hasičů Tvrdonice v celkové ceně 1 529 470 Kč, 

na které si obec vzala úvěr ve výši 1 100 000 Kč od České spořitelny a.s. 

3.1.4 Rozpočtové hospodaření v roce 2010 

Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne 25. března 2010. Celkový objem příjmů byl 

stanoven ve výši 19 870 000 Kč a výdajů ve výši 16 670 000 Kč. Jednalo se tedy o 

přebytkový rozpočet. 

Tabulka 9. Rozpočtové hospodaření v roce 2010 v Kč 

  Rozpočet Plnění v 

%   schválený upravený skutečný 
Daňové příjmy 16 478 800 15 486 900 16 661 910 107,59 
Nedaňové příjmy  1 685 400  2 446 700  2 723 110 111,30 
Kapitálové příjmy               0  1 856 800  2 006 810 108,08 
Přijaté dotace  1 705 800  5 447 900  5 429 020  99,65 
PŘÍJMY CELKEM 19 870 000 25 238 300 26 820 850 106,27 
          
Běţné výdaje 15 620 000 18 239 900 18 289 190 100,27 
Kapitálové výdaje   1 050 000 12 798 400 14 304 230 111,77 
VÝDAJE CELKEM 16 670 000 31 038 300 32 593 420 105,10 
          

FINANCOVÁNÍ - 3 200 000  5 800 000  5 772 570  99,53 

Zdroj: Finanční výkazy FIN 2 – 12M za rok 2010 

Skutečné hospodaření skončilo schodkem 5 772 570 Kč. Celkové příjmy dosáhly 

26 820 850 Kč a celkové výdaje 32 593 420 Kč. V průběhu roku se obci podařila získat 

dotace od Jihomoravského kraje na úhradu úroků z úvěru na rekonstrukci ZŠ Tvrdonice, 

dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Tvrdonice za vybavení, které bylo zničeno při 

povodních.  

Velký schodek ve financování způsobily kapitálové výdaje, které se promítly do 

rozpočtu aţ prostřednictvím jeho úprav. Stěţejní část těchto výdajů byla pouţita na 

obnovu a rozvoj sportovních zařízení, která jsou v majetku obce. Jednalo se o 

vybudování nového multifunkčního hřiště.  
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3.1.5 Rozpočtové hospodaření v letech 2007-2010 

Příjmy 

Vývoj schválených a skutečných příjmů ve sledovaném období znázorňuje následující 

tabulka. 

 

Graf 1. Rozpočtové hospodaření v letech 2007 – 2010 
Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 – 2010 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, ţe ve sledovaných letech skutečné příjmy vţdy 

převýšily příjmy plánované, v letech 2007 a 2010 to bylo o více neţ 6 milionů Kč. 

Skutečné příjmy se kromě roku 2009 značně lišily od příjmů schválených, tyto rozdíly 

obec v průběhu roku upravovala prostřednictvím rozpočtových opatření. Skutečné 

příjmy měly tendenci klesat, kromě roku 2010, kdy mírně vzrostly oproti roku 

předchozímu. 

 

Výdaje 

Následující tabulka zobrazuje vývoj schválených a skutečných výdajů sledovaného 

období. 
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Graf 2. Rozpočtové výdaje v letech 2007 – 2010 
Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 – 2010 

Z uvedeného grafu vyplývá, ţe ve všech sledovaných letech skutečné výdaje převýšily 

výdaje plánované. Skutečné výdaje první dva roky klesaly a v dalších letech měly 

tendenci opět růst, v roce 2010 to bylo téměř dvojnásobně, coţ bylo způsobeno velkým 

nárůstem kapitálových výdajů, se kterými se ve schváleném rozpočtu nepočítalo. 

Skutečné výdaje v roce 2010 vzrostly o více neţ 8 milionů Kč. 

 

3.2 Skutečné příjmy a výdaje obce v letech 2007 - 2010 

Příjmy a výdaje obce jsou v předloţené bakalářské práci analyzovány na základě 

Finančních výkazů 2 - 12M za roky 2007 – 2010 vţdy k 31.12. Jedná se tedy o 

kompletní přehled příjmů a výdajů za celé rozpočtové období.  

Následující tabulka obsahuje vývoj skutečných příjmů a výdajů obce Tvrdonice za 

sledované období. 
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Tabulka 10. Vývoj skutečných příjmů a výdajů v letech 2007 – 2010 v Kč 

  2007 2008 2009 2010 
Příjmy 32 213 887 27 999 398 23 119 280 26 820 850 
Výdaje 30 775 157 23 825 824 24 325 950 32 593 420 
FINANCOVÁNÍ - 1 438 730 - 4 173 574  1 206 670  5 772 570 

Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 – 2010 

Jak vyplývá z tabulky, v prvních dvou letech příjmy převyšovaly výdaje a hospodaření 

obce tedy skončilo přebytkem. V dalších dvou letech tomu však bylo naopak. 

 

 

Graf 3. Vývoj skutečných příjmů a výdajů v letech 2007 - 2010 
Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 – 2010. 

V průběhu sledovaného období nastaly značné rozdíly u kapitálových příjmů a přijatých 

dotací. Daňové příjmy se dají naplánovat podle předchozích období, ovšem u příjmů 

kapitálových závisí na rozhodnutí zastupitelstva, jak bude s obecním majetkem 

nakládat. V kapitálových příjmech se razantně promítly příjmy z prodeje dlouhodobého 

majetku a to především z prodeje pozemků, které obec nevyuţívala. Co se týká 

přijatých dotací, jejich výše závisela na konkrétních připravovaných projektech 

v jednotlivých letech.  

Obdobně je to i s kapitálovými výdaji. Jejich výše se v jednotlivých letech poměrně 

značně mění. I u těchto výdajů záleţí na rozhodnutí zastupitelstva a aktuální potřebě 
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obce. Běţné výdaje se v průběhu let udrţovaly na zhruba stejné úrovni. Tyto výdaje se 

stejně jako daňové příjmy dají naplánovat. 

 

3.3 Příjmy obce v letech 2007 - 2010 

Příjmy plynoucí do rozpočtu obce můţeme rozdělit na daňové příjmy, nedaňové příjmy, 

kapitálové příjmy a přijaté dotace. Daňové příjmy představují jakousi formu lokálních 

daní, které plynou do rozpočtu obce v plné výši nebo určitým podílem. Patří sem 

svěřené daně, sdílené daně, místní poplatky a správní poplatky. Nedaňové příjmy 

souvisí s vlastní aktivitou územní samosprávy, jedná se tedy například o příjmy 

z vlastního podnikání, příjmy z mimorozpočtových fondů atd. Kapitálové příjmy 

představují příjmy z prodeje obecního majetku – stavby, pozemky, finanční majetek, 

apod. Přijaté dotace zahrnují neopětované příjmy od jiných veřejných rozpočtů nebo ze 

zahraničí. Aby obec mohla dostat dotaci ze státního rozpočtu, musí splnit kriteria pro 

jejich přidělení, která jsou definována v zákonu o státním rozpočtu České republiky na 

příslušný rok. Do rozpočtu obcí plyne zejména dotace na výkon státní správy, příspěvek 

na školství, dotace na lůţko ve vybraných zdravotnických zařízení apod.  

 

Graf 4. Vývoj celkových příjmů v letech 2007 – 2010 v Kč 
Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 – 2010. 

Graf vypovídá o tom, ţe nejvyšších příjmů obec dosáhla v roce 2007, naopak nejniţších 

v roce 2009. Celkové příjmy měly v jednotlivých letech sklon klesat a v roce 2010 
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došlo opět k nárůstu. Abychom zjistili příčinu tohoto vývoje, bylo nutné analyzovat 

jednotlivé příjmy samostatně. 

Tabulka 11. Struktura příjmů v letech 2007 – 2010 v  Kč 

  2007 2008 2009 2010 
Daňové příjmy 16 426 303 17 749 613 16 025 530 16 661 910 
Nedaňové příjmy  5 896 951  6 615 769  3 970 110  2 723 110 
Kapitálové příjmy    105 084  1 532 984    384 910  2 006 810 
Přijaté dotace  9 785 549  2 101 032  2 738 730  5 429 020 
CELKEM 32 213 887 27 999 398 23 119 280 26 820 850 

Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 – 2010. 

Z uvedené tabulky je zřejmé, ţe ve všech sledovaných letech tvořily největší část 

daňové příjmy, a to více neţ jednu polovinu. Trend jejich vývoje ovšem není 

konstantní, v roce 2008 vzrostly, v roce 2009 klesly a v roce 2010 opět vzrostly. Jejich 

výhodou je to, ţe obec tyto příjmy získá v kaţdém rozpočtovém období. Druhý 

nejvýznamnější příjem pro obec lze jen těţko určit. Výše nedaňových příjmů a přijatých 

dotací v jednotlivých letech značně kolísala.   

Následující graf znázorňuje podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových ve 

sledovaném období. 

 

Graf 5. Struktura příjmů v letech 2007 – 2010  
Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 – 2010. 
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Mezi nejvýznamnější příjmy obce patřily v roce 2007 příjmy daňové a přijaté dotace. 

V tomto roce obdrţela obec nejvyšší dotaci ve srovnání s dalšími třemi lety. Převáţně se 

jednalo o investiční dotace ze státního rozpočtu a Státního fondu ţivotního prostředí, 

které byly poskytnuty na rekonstrukci kanalizace.  

V roce 2008 a 2009 patřily nedaňové příjmy k druhým nejvýznamnějším příjmům. 

Z toho největší příjmy se týkaly poplatků za kabelovou televizi a internet a příjmy 

z dobývacích prostor od společnosti Moravské naftové doly a.s. 

V roce 2010 se mezi největšími příjmy objevily opět přijaté dotace. Tentokrát se jednalo 

o dotace z Evropské unie na vybudování nového multifunkčního hřiště.  

3.3.1 Daňové příjmy 

Hlavní podíl na celkových příjmech mají příjmy daňové. V rozpočtu obce Tvrdonice 

tvořily v roce 2007 zhruba polovinu veškerých příjmů a v dalších letech se postupně 

zvyšovaly aţ do roku 2010, kdy došlo k jejich mírnému poklesu. Tyto příjmy lze dále 

rozdělit na daně sdílené, svěřené, místní poplatky a správní poplatky. 

Tabulka 12. Daňové příjmy v letech 2007 - 2010 v Kč 

  2007 2008 2009 2010 
Sdílené daně 13 890 595 15 278 912 13 803 570 14 120 510 
Svěřené daně  1 050 800  1 164 101  1 013 650  1 343 440 
Místní poplatky  1 326 994  1 120 425  1 149 110  1 078 880 
Správní poplatky    157 914    186 175     59 200    119 080 
CELKEM 16 426 303 17 749 613 16 025 530 16 661 910 

Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 – 2010 

Stěţejní část daňových příjmů představují sdílené daně. V roce 2007 a 2010 dosahovaly 

85 %, v roce 2008 a 2009 dokonce 86 % z celkových daňových příjmů. Svěřené daně se 

na celkových daňových příjmech v průběhu období pohybovaly zhruba mezi 6 aţ 8 %. 

Vývoj místních poplatků se kromě roku 2007, kdy tvořily 8 %, pohyboval na stejné 

úrovni, tedy přibliţně 6 % z celkových daňových příjmů. Naopak nejniţšího podílu na 

celkových daňových příjmech dosahovaly správní poplatky, jejichţ výše značně 

kolísala, celkem tedy 0,5 aţ 1 % z daňových příjmů.  
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Graf 6. Struktura daňových příjmů v letech 2007 – 2010 

Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 – 2010 

 

Sdílené daně 

Sdílené daně představují nejvýznamnější část daňových příjmů. Smyslem těchto daní je 

sníţit nerovnosti v daňovém výnosu mezi jednotlivými úrovněmi samospráv. Obce 

tímto způsobem sdílí určité procento výnosu společně se státním rozpočtem. U daní 

tohoto typu nemá obec příliš velký prostor pro ovlivnění konečného výnosu.  

Do roku 2007 připadalo obcím 20,59 % z celostátního výnosu sdílených daní. 

Jednotlivá obec získávala svůj podíl podle přepočteného počtu obyvatel. Od 1. ledna 

2008 vstoupila v platnost novela zákona o rozpočtovém určení daní, jejímţ cílem bylo 

odstranit problémy, týkající se nerovnoměrného rozdělení daňového výnosu na 

obyvatele mezi obcemi. Tato novela byla rozšířena o dvě nová kritéria – prostý počet 

obyvatel a rozloha obce. Došlo také ke zvýšení podílu obcí na sdílených daních na  

21,4 % z celostátního výnosu sdílených daní. 
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Tabulka 13. Příjem ze sdílených daní v letech 2007 – 2010 v Kč 

  2007 2008 2009 2010 
DPFO ze závislé činnosti  3 132 379  3 166 322  3 001 640  2 889 000 
DPFO ze sam. výd. činnosti    948 798    895 018    382 610    398 660 
DPFO z kapitálových výnosů    208 952    253 239    265 460    332 970 
DPPO  3 793 497  4 638 652  2 842 940  3 303 300 
DPPO za obce     60 720    133 440    664 230    288 000 
DPH  5 746 249  6 192 241  6 646 690  6 908 580 
CELKEM 13 890 595 15 278 912 13 803 570 14 120 510 

Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 - 2010 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe největší část příjmů ze sdílených daní tvoří daň 

z přidané hodnoty. Mezi další významné příjmy patří daň z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti a daň z příjmů právnických osob. Obě tyto skupiny příjmů vykazují 

v prvních dvou letech nárůst a v dalších letech pokles.  

 

Graf 7. Struktura sdílených daní v letech 2007 – 2010 
Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 - 2010 

Jak vyplývá z grafu, největší podíl na sdílených daních měla daň z přidané hodnoty, 

jejíţ podíl na příjmech se v prvních dvou letech pohyboval na 41 % a v dalších dvou 

letech vzrostl na 49 % z celkových sdílených daní. Příjmy z daně z příjmů ze závislé 
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z příjmů právnických osob se v roce 2007 pohyboval na 27 %, v roce 2008 vzrostl na  

30 % a od roku 2009 byl zaznamenán rapidní pokles na 20,5 % a v roce 2010 mírní 

vzestup na 23 % z celkových sdílených daní. 

 Svěřené daně 

Mezi svěřené daně patří daň z nemovitosti, která se skládá ze dvou částí – daň 

z pozemků a daň ze staveb, které se nachází na katastrálním území obce. Kaţdý, kdo 

vlastní nemovitost nebo pozemek, je povinen tuto daň zaplatit. Jedná se o 

nejrozšířenější místní daň, jejíţ celý výnos plyne do rozpočtu dané obce.  

Obě tyto daně, jak daň z pozemků, tak daň ze staveb se spočítají analogicky. Daňová 

povinnost vlastníka pozemku se spočítá jako součin příslušné sazby daně (podle druhu 

pozemku) a výměry pozemku. Daň ze staveb se spočítá jako součin výměry půdorysu 

nadzemní části stavby a příslušné sazby daně (podle účelu, kterému stavba slouţí). 

Na rozdíl od sdílených daní má obec alespoň malou pravomoc ovlivnit daňový základ a 

sazby daně.  Zvýšit výnos této daně můţe obec tím, ţe změní příslušné koeficienty, 

které slouţí k výpočtu této daně. 

Výše příjmů za daň z nemovitosti je uvedena v následujícím grafu. 

 

Graf 8. Vývoj příjmů ze svěřených daní v letech 2007 – 2010 
Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 - 2010 
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S výjimkou roku 2009 výnos z této daně postupně rostl. Největší příjem byl 

zaznamenán v roce 2010, celkem 1 343 440 Kč, coţ tvořilo asi 8 % celkových příjmů. 

Důvodem tohoto nárůstu byl příliv obyvatel s tím spojená nová zástavba rodinných 

domků.  

Místní poplatky 

Na rozdíl od daní, které vybírá stát, si místní poplatky vybírají samy obce. 

Zastupitelstvo stanoví druh a výši jednotlivých poplatků. Výši poplatku si ovšem 

nemůţe stanovit podle svého uváţení, maximální moţné sazby jsou uvedeny v zákoně 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Podmínky zmírnění či úplného osvobození od 

těchto poplatků určuje zastupitelstvo obce. 

 

Výši jednotlivých poplatků stanovila obec Tvrdonice takto:  

 poplatek ze psů – 100 Kč za jednoho, 150 Kč za kaţdého dalšího psa, 

 poplatek za likvidaci komunálního odpadu – 450 Kč za osobu za kalendářní rok, 

 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt – 10 Kč za den. 

Tabulka 14. Příjem z místních poplatků v letech 2007 – 2010 v Kč 

  2007 2008 2009 2010 
Poplatek za odnětí lesní půdy       2 547         2 408      1 990      1 990 
Poplatek za likvidaci komunálních 

odpadů   759 507     762 392 850 130 843 320 

Poplatek ze psů     28 700      29 050     26 000     29 800 
Poplatek za lázeňský a rekreační 

pobyt          891       5 966 0 0 

Poplatek za uţívání veř. prostranství     33 820      36 035     37 650     34 390 
Poplatek ze vstupného     19 225       2 269      1 130        720 
Poplatek z ubytovací kapacity       1 192          240          0          0 
Poplatek za provozování VHP    140 000    133 859    120 000          0 
Odvod za provozování VHP    105 672     87 151     95 060    154 480 
Odvod za odnětí lesní půdy    235 440     61 055     17 150     14 180 
CELKEM  1 326 994  1 120 425  1 149 110  1 078 880 

Pozn.: VHP – výherní hrací přístroj 

Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 – 2010 
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Z tabulky je zřejmé, ţe poplatkem, který přináší do obecního rozpočtu největší příjem, 

je poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a 

odstraňování komunálních odpadů. Příjem z tohoto poplatku mírně rostl do roku 2009, 

v roce 2009 došlo k výraznému nárůstu o 87 738 Kč a v roce 2010 mírně poklesl. Výše 

příjmu se od roku 2007, kdy tvořil 57 % z místních poplatků, vyšplhal aţ na 78 % 

z celkových místních poplatků v roce 2010. Naopak nejmenší podíl na celkových 

příjmech z místních poplatků měl poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek 

z ubytovací kapacity. Tvořily zanedbatelnou část příjmů a v roce 2007 se obec rozhodla 

je nevybírat. 

 

Graf 9. Struktura místních poplatků v letech 2007 – 2010 

Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 - 2010 
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Graf 10. Příjmy ze správních poplatků v letech 2007 – 2010 
Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 – 2010 

3.3.2 Nedaňové příjmy 

Podíl nedaňových příjmů na příjmech celkových v průběhu posledních let velmi kolísal. 

V roce 2007 představovaly nedaňové příjmy 18 %, v roce 2008 vystoupaly aţ na 24 % a 

od roku 2009 opět postupně klesaly na 17 % a v roce 2010 dokonce na 10 %.  

Tabulka 15. Nedaňové příjmy v letech 2007 – 2010 v Kč 

  2007 2008 2009 2010 
Příjmy z vlastní činnosti 3 632 434 4 703 019 2 870 330 579 760 
Příjmy z prodeje nekap. 
majetku a ostatní nedaň. příjmy 2 264 518 1 912 750 1 099 780 2 143 350 

CELKEM  5 896 952  6 615 769  3 970 110  2 723 110 

Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 - 2010 

Příjmy z vlastní činnosti představovaly v roce 2007 asi 60 % nedaňových příjmů, v roce 

2008 a 2009 se podíl zvýšil na 71,5 % a v roce 2010 nastal obrovský propad aţ na 20 %. 
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provozování kabelové televize, internetu, bytového a nebytového hospodářství, čističky 

odpadních vod a kanalizace na území obce Tvrdonice. Dalšími důleţitými příjmy byly 

příjmy z pronájmu obecních bytů a nebytových prostor (ordinace, pošta, kadeřnictví, 

kosmetika, apod.).  

Drtivou většinu ostatních nedaňových příjmů představovaly příjmy z vyuţívání 

výhradních práv k přírodním zdrojům, konkrétně příjmy z dobývacích prostor, které 

plynuly od akciové společnosti Moravské naftové doly. V roce 2007 dosahovaly výše 

1 936 tisíc Kč, ale během období měly tendenci klesat, v roce 2008 na 1 163 tisíc Kč, 

v roce 2009 na 917 tisíc Kč a v roce 2010 dokonce na 574 tisíc Kč.  

3.3.3 Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy nemají trvalý charakter a jejich výše se v průběhu let značně měnila. 

Záleţelo především na rozhodnutí zastupitelstva, jak se svým majetkem naloţí. Do 

těchto příjmů řadíme příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové 

příjmy a příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku. 

V průběhu sledovaného období nepředstavovaly kapitálové příjmy pro obecní rozpočet 

nijak výrazné částky, kromě roku 2010, kdy dosahovaly více neţ 8 % z celkových 

příjmů. V předchozích letech však tvořily jen nepatrnou část celkových příjmů. 

Tabulka 16. Kapitálové příjmy v letech 2007 – 2010 v Kč 

  2007 2008 2009 2010 

Příjmy z prodeje dlouhodobého 

majetku a ostatní kapitálové příjmy 
   105 084  1 297 804    384 910  2 006 810 

Příjmy z prodeje dlouhodobého 

finančního majetku 
         0    235 180          0          0 

CELKEM    105 084  1 532 984    384 910  2 006 810 

Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 - 2010 

Od roku 2007 dosahovala obec příjmů výhradně z prodeje obecních pozemků. Jejich 

novými majiteli se stali občané obce Tvrdonice. V roce 2008 se obec rozhodla prodat 

část akcií o hodnotě 235 180 Kč. V roce 2010 došlo ke skokovému nárůstu příjmů 

z prodeje dlouhodobého majetku, obec se rozhodla prodat hasičské auto Karosa obci 

Týnec za 1 milion Kč. 
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3.3.4 Přijaté dotace 

Přijaté dotace jsou velmi důleţitými příjmy do obecního rozpočtu, jejich vývoj však 

není konstantní a kaţdoročně značně kolísá. Tyto dotace lze rozdělit na dotace 

investiční a neinvestiční.  

Jak investiční, tak i neinvestiční dotace mohou obce čerpat z veřejných rozpočtů 

ústřední úrovně, veřejných rozpočtů územní úrovně, převody z vlastních fondů, ze 

zahraničí a ze státních finančních aktiv. Neinvestiční jsou poskytovány zejména na 

financování provozních potřeb obce, například na sociální záleţitosti (hmotná nouze, 

sociální sluţby), příspěvky na školství (náklady na školství, odměňování pracovníků 

škol, apod.) a vybraná zdravotnická zařízení, na výkon státní správy, atd. Investiční 

dotace slouţí k zajištění sluţeb – veřejných statků (pořízení dlouhodobého majetku, 

atd.). 

Tabulka 17. Přijaté dotace v letech 2007 – 2010 v Kč 

  2007 2008 2009 2010 
Neinvestiční přijaté dotace  1 626 549  1 817 832  2 738 130  2 429 020 
Investiční přijaté dotace  8 159 000    243 200                 0  3 000 000 
CELKEM  9 785 549  2 061 032  2 738 130  5 429 020 

Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 – 2010 

V roce 2007 dosahovaly přijaté dotace nejvyšší hodnoty, tehdy obec získala dotace 

v celkové výši 9 785 549 Kč, coţ bylo nesrovnatelně více neţ v dalších letech, kdy 

maximální částka, kterou obec na dotacích získala, byla 5 429 020 Kč v roce 2010. 

V roce 2007 a 2008 se výše přijatých dotací pohybovala okolo 2,5 milionu Kč. 

Z neinvestičních dotací získala v roce 2007 obec dotace z úřadu práce na veřejně 

prospěšné práce v celkové výši 272 300 Kč, dotaci 50 000 Kč z Ministerstva financí ČR 

na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT, 

z Jihomoravského kraje 100 000 Kč na pořádání Tvrdonských národopisných slavností 

a pro Sbor dobrovolných hasičů Tvrdonice celkem 3 415 Kč. Investiční dotace se týkaly 

především dotace z Ministerstva financí ČR na rekonstrukci kanalizace ulice Rybáře 

v celkové výši 6 872 000 Kč, ze Státního fondu ţivotního prostředí celkem  

1 287 000 Kč na odbahnění rybníka, které začalo v roce 2003. 
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I v roce 2008 získala obec dotaci z úřadu práce na veřejně prospěšné práce, tentokráte 

592 531 Kč. V tomto roce se také konaly volby do krajského zastupitelstva, na tuto akci 

čerpala obec od Ministerstva financí ČR částku 40 000Kč. Stejně jako v předcházejícím 

roce přispěl Jihomoravský kraj dotací na pořádání Tvrdonských národopisných 

slavností částkou 70 000 Kč a pro SDH Tvrdonice částkou 48 415 Kč. Z investičních 

akcí dále pokračovalo odbahnění rybníka, na které poskytl dotaci Státní fond ţivotního 

prostředí ve výši 143 200 Kč. 

V roce 2009 čerpala obec dotaci na veřejně prospěšné práce v celkové sumě  

663 754 Kč. Dále získala dotaci z Ministerstva financí ČR 34 600 Kč na zajištění voleb 

do Evropského parlamentu a 49 759 Kč na realizaci projektu Czech POINT. 

Jihomoravský kraj poskytl neinvestiční dotaci 152 000 Kč na úhradu úroků za opravu 

ZŠ Tvrdonice, 140 000 Kč na pořádání Tvrdonských národopisných slavností a 

investiční dotaci 150 000 Kč na opravu střechy a výměny oken Slovácké chalupy. Od 

společnosti RWE GAS Storage a.s. získala dar ve výši 400 000 Kč na vybudování 

multifunkčního hřiště.   

V průběhu roku 2010 se obci podařilo získat neinvestiční dotaci od Jihomoravského 

kraje ve výši 144 000 Kč na úhradu úroků za opravu a rekonstrukci základní školy a 

investiční dotaci na opravu kanalizační vpusti od čistírny odpadních vod. Z Ministerstva 

financí ČR čerpala obec dotaci v celkové sumě 82 110 Kč na zajištění voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev územních 

samosprávných celků. 

3.4 Výdaje obce v letech 2007-2010 

Výdaje rozpočtu obce slouţí k financování veřejných statků a sluţeb. Výdaje můţeme 

rozdělit na běţné a kapitálové. Charakteristickým rysem běţných výdajů je to, ţe se 

neustále opakují a financují běţnou potřebu daného rozpočtového roku. Do běţných 

výdajů můţeme zahrnout platy zaměstnanců, nákup vody, paliv a energie, nákup 

materiálu a sluţeb, neinvestiční transfery veřejnoprávním a soukromoprávním 

subjektům, obyvatelstvu (sociální dávky), atd. Kapitálové výdaje slouţí k financování 

investičních potřeb, které přesahují období jednoho rozpočtového období.  
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Tabulka 18. Struktura výdajů v letech 2007 - 2010 

  2007 2008 2009 2010 
Běţné výdaje 18 862 024 21 345 146 21 670 890 18 289 190 
Kapitálové výdaje 11 913 133  2 480 677  2 655 060 14 304 230 
CELKEM 30 775 157 23 825 823 24 325 950 32 593 420 

Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 – 2010 

Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe největší část tvoří běţné výdaje, které vykazují do 

roku 2009 postupný nárůst a v roce 2010 opět pokles. Nejvyšších výdajů dosáhla obec 

v roce 2010 celkem 32 593 420 Kč. Během sledovaného období představovaly běţné 

výdaje více neţ polovinu celkových výdajů, v roce 2008 dokonce 90 %. Nejvyšší 

kapitálové výdaje měla obec v roce 2010, celkem 14 304 230 Kč, zaujímaly 44 % 

celkových výdajů. Naopak nejniţší výdajů v roce 2008, jejich podíl byl pouhých 10 % 

na výdajích celkových. 

Vývoj jednotlivých výdajů v průběhu let značně kolísal, jak zobrazuje následující graf. 

 

Graf 11. Struktura výdajů v letech 2007 – 2010 
Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 - 2010 
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3.4.1 Běžné výdaje 

Typickým znakem běţných výdajů je malá kolísavost, při jejich plánování mohou tedy 

obce vycházet z rozpočtů minulých let. Pro detailní zhodnocení běţných výdajů bylo 

nutné je rozdělit na jednotlivé poloţky podle druhového třídění. Toto třídění dělí běţné 

výdaje do devíti skupin, které jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 19. Běžné výdaje v letech 2007 - 2010 v Kč 

  2007 2008 2009 2010 
Výdaje na platy, ostatní platby za 

provedenou práci a pojistné  3 346 559  3 827 091  3 934 340  3 731 110 

Neinvestiční nákupy a související 

výdaje 11 608 819 13 529 275 11 196 280 11 116 290 

Neinvestiční transfery 

soukromoprávním subjektům     900 885     945 883  1 009 890     943 960 

Neinvestiční transfery 

veřejnoprávním subjektům a mezi 
PF téhoţ subjektu 

 2 973 621  3 010 757  5 504 790  2 485 400 

Neinvestiční transfery obyvatelstvu      32 140      32 140      25 590     12 430 
CELKEM 18 862 024 21 345 146 21 670 890 18 289 190 

Pozn.: PF = peněţní fondy 
Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 – 2010 

Nejvýznamnější poloţku tvoří neinvestiční nákupy a související výdaje. V průběhu 

sledovaného období se jejich podíl pohyboval mezi 60-63 % celkových běţných výdajů. 

Patří sem nákup materiálu (ochranné pomůcky, knihy, učební pomůcky, drobný hmotný 

dlouhodobý majetek, zboţí, atd.), úroky a ostatní finanční výdaje, nákup vody, paliv a 

energie (studená a teplá voda, plyn, teplo, elektrická energie), nákup sluţeb (pošty, 

telekomunikace, sluţby peněţních útvarů, nájemné, konzultační a poradenské sluţby, 

školení a vzdělávání), ostatní nákupy (opravy a udrţování, programové vybavení, 

cestovné, pohoštění), příspěvky, náhrady a věcné dary. V letech 2007 a 2008 

představoval podíl výdajů na nákup sluţeb zhruba 30 % a v letech 2009 a 2010 zhruba 

23 % z celkových běţných výdajů.  

Vývoj výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné se v letech 2007 – 

2010 pohybovaly na zhruba stejné úrovni. Největší část těchto výdajů tvořily výdaje na 



 
 

66 

platy zaměstnanců regionální a místní správy, které se od roku 2007, kdy představovaly 

38 % všech výdajů na platy, postupně vyšplhaly aţ na 51 % v roce 2010.  

Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům poskytovala obec v průběhu let 

zejména na tělovýchovu, rybářskému a zahrádkářskému svazu, Mateřskému centru 

Slunéčko, hasičskému sboru, na sociální sluţby atd. Jejich podíl na celkových běţných 

výdajích se pohyboval mezi 4 – 5 %. Největší část získala Tělovýchovná jednota Sokol 

Tvrdonice, v roce 2007 celkem 790 tisíc Kč, v roce 2008 a 2010 částku 830 tisíc Kč a 

v roce 2009 to bylo 900 tisíc Kč. Rybářskému a zahrádkářskému svazu kaţdoročně 

přispěla obec dotací ve výši 25 tisíc Kč. Sboru dobrovolných hasičů Tvrdonice poskytla 

obec kaţdoročně konstantní částku ve výši 20 tisíc Kč. Mateřské centrum slunéčko 

získalo kaţdoročně dotaci, která se pohybovala mezi 10 – 15 tisíci Kč. 

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům tvořily zejména transfery 

příspěvkovým organizacím, jejichţ zřizovatelem je obec Tvrdonice. Obec je 

zřizovatelem místní mateřské a základní školy a tak těmto zařízením šlo v roce 2007 

celkem 2 667 849 Kč, v roce 2008 2 726 529 Kč, v roce 2009 to bylo 3 028 770 Kč a 

v roce 2010 se sníţily dotace na 2 005 000 Kč.  

Neinvestiční transfery obyvatelstvu představovaly v průběhu let jen nepatrné částky, 

jejichţ podíl na sumě běţných výdajů se pohyboval mezi 0,06 – 0,17 %. Jednalo se 

zejména o dary obyvatelstvu na různé účely.  

Na základně Směrnic o provádění vnitřní finanční kontroly mohou obce nařídit 

kontrolu, zda příjemci dotací čerpají finanční prostředky v souladu s rozpočtem. Od 

průběhu let 2007 – 2010 provedla obec kaţdoročně zhruba 11 kontrol. Ani v jednom 

roce nebylo shledáno závaznějších nedostatků. 
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Graf 12. Struktura běžných výdajů v letech 2007 – 2010 
Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 - 2010 

3.4.2 Kapitálové výdaje 

Kapitálovými výdaji jsou výdaje, které slouţí na investiční nákupy (pořízení 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, pozemků), výdaje na nákup akcií a 

majetkových podílů a výdaje na investiční transfery různým subjektům.  

Tabulka 20. Kapitálové výdaje v letech 2007 - 2010 v Kč 

  2007 2008 2009 2010 
Investiční nákupy a 

související výdaje 11 730 982  2 407 206  2 329 380 14 297 830 

Investiční transfery    182 151     73 471    325 680      6 400 
CELKEM 11 913 133  2 480 677  2 655 060 14 304 230 

Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 - 2010 

V jednotlivých letech se výše celkových kapitálových výdajů velmi lišila. Převáţnou 

část těchto výdajů tvořily výdaje na investiční nákupy. V letech 2007 a 2008 tvořily  

98 %, v roce 2009 88 % a v roce 2010 dokonce 99,95 % z celkových kapitálových 

výdajů. 

Celých 11 730 982 Kč se v roce 2007 týkalo pořízení dlouhodobého majetku. Stěţejní 

část výdajů se týkala opravy kanalizace ulice Rybáře, na kterou obec vynaloţila 
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8 608 178 Kč. Dále obec pokračovala v projektu odbahnění rybníka, který přišel na 

2 306 266 Kč a rekonstrukci pozemních komunikací celkem za 652 346 Kč. Také se 

rozhodla rekonstruovat místní základní školu za 571 334 Kč. Veškerá část investičních 

transferů putovala místním příspěvkovým organizacím. 

V roce 2008 se částka investičních nákupů a souvisejících výdajů rapidně sníţila oproti 

předcházejícímu roku, tedy o více neţ 9 milionů Kč. Obec v tomto roce neměla ţádné 

významnější plány na nákup dlouhodobého majetku. Nejvýznamnější část tvořily 

výdaje v pokračující rekonstrukci ulice Rybáře v celkové sumě 1 486 591 Kč. Dále se 

obec rozhodla nakoupit pozemek za cenu 169 000 Kč.  

V roce 2009 se kapitálové výdaje zvýšily od předchozího roku jen nepatrně. Podstatnou 

část tvořily výdaje na nákup nového hasičského automobilu Ford Tranzit kombi pro 

Sbor dobrovolných hasičů Tvrdonice, v celkové výši 1 529 470 Kč. 

Kapitálové výdaje se v roce 2010 vyšplhaly na více neţ 14 milionů Kč. Hlavním 

důvodem byla stavba multifunkčního hřiště za 7 429 100 Kč, která byla součástí akce 

Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury turismu mezi obcemi Moravský Svätý Ján a 

Tvrdonice a která byla podporována Evropskou unií a Evropským fondem regionálního 

rozvoje. Evropský fond regionálního rozvoje na tuto akci přispěl ve výši  

477 960,10 Euro. Další významnou část představovaly výdaje za nákup nového 

zásahového vozidla CAS-20 pro Sbor dobrovolných hasičů Tvrdonice za 4 894 680 Kč 

a nákup nového vybavení do místní lékařské ordinace v hodnotě 930 720 Kč.  
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Graf 13. Struktura kapitálových výdajů v letech 2007 - 2010 
Zdroj: Finanční výkazy 2 – 12M za roky 2007 - 2010 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Vývoj hospodaření obce se v prvních dvou letech vyvíjel příznivě a hospodaření 

skončilo přebytkem. V následujících dvou letech však skončilo schodkem. Důvody 

schodku v těchto dvou letech však byly rozdílné. V roce 2009 došlo k významnému 

poklesu celkových příjmů, coţ bylo zapříčiněno hospodářským poklesem, který se dotkl 

i místních výrobních společností. Tyto společnosti nevykazovaly tak vysoké zisky jako 

v minulých letech, a tak se daň z příjmů u právnických osob sníţila aţ na polovinu 

oproti roku 2008. V roce 2010 byl tento schodek zapříčiněn značnou výší kapitálových 

výdajů, které obec vynaloţila na vybudování místního hřiště a nákup hasičského 

automobilu.  

Pro zdárný rozvoj obce by jedním z cílů mělo být maximálně vyuţívat dotačních titulů 

při chystaných investičních projektech. Obec moţností dotací z Evropské unie, státního 

rozpočtu nebo rozpočtu Jihomoravského kraje hojně vyuţila. Na veškeré značné 

opravy, rekonstrukce kanalizace, čistírny odpadních vod, odbahnění rybníka nebo 

stavby multifunkčního hřiště, čerpala obec dotaci z některého z veřejných rozpočtů.  

Snaţí se také rozumně vynakládat peněţní prostředky na výdaje. Například obecní úřad 

zaměstnává pouze pět zaměstnanců, kteří jsou nezbytní pro chod obce. Na další akce, 

jako je například péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, si najímá brigádníky z Úřadu 

práce v Břeclavi, od kterého také dostává na tyto brigádníky dotaci.  

Návrhy na zlepšení hospodaření obce můţeme mít dvojího typu. Buď zvýšit příjmy, tam 

kde je to moţné nebo optimalizovat výdaje.  

 

4.1 Zvýšení příjmů 

Z hlediska zvyšování příjmů má obec jen velmi omezenou pravomoc. Zejména u 

sdílených daní, kdy obec i stát sdílí stejnou daňovou základnu a která je stanovena na 

základě příslušných daňových zákonů, nemá obec téměř ţádnou moţnost příjem 

z těchto daní ovlivnit. V případě svěřených daní však tato moţnost existuje. Svěřenou 

daní je daň z nemovitostí. Další moţností, jak příjmy zvýšit, je zvýšit místní poplatky, 
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zejména poplatek ze psů. U správních poplatků tato moţnost nepřichází v úvahu, 

protoţe výše jednotlivých poplatků je stanovena zákonem. 

 

4.1.1 Daň z nemovitostí 

Tato daň je jedinou daní, jejíţ celý výnos plyne do rozpočtu obce, ve které se daná 

nemovitost nachází. Patří sem daň z pozemků a daň ze staveb. Podle zákona  

č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí se základ daně násobí koeficientem, který se 

odvíjí od počtu obyvatel zjištěným v posledním sčítání lidu. Obec měla k 1. lednu 2010 

celkem 2129 obyvatel a řadí se tedy do kategorie od 1 000 do 6 000 obyvatel, jíţ náleţí 

koeficient 1,4 jak u daně z pozemků, tak u daně ze staveb. Vydáním vyhlášky můţe 

obec tento koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo sníţit o jednu aţ tři kategorie. Tuto 

moţnost však obec zatím nevyuţila.   

Další moţností, kterou obec má, je stanovení místního koeficientu. Obecně závaznou 

vyhláškou pro všechny nemovitosti na celém svém území stanoví obec jeden místní 

koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost. 

Zavedení tohoto koeficientu dává obcím moţnost upravit výši výnosu podle vlastní 

úvahy.77  

Kromě roku 2009 měly příjmy z daně z nemovitosti tendenci v jednotlivých letech růst. 

Nejvyšší příjem z této daně měla obec v roce 2010 (celkem 1 343 440 Kč). Bylo to 

z důvodu zvýšení sazeb daně z nemovitosti.  

Následující tabulka obsahuje moţnosti, kterých by obec mohla vyuţít ke zvýšení svých 

příjmů. Pro výpočet se vycházelo z celkové výše příjmů za daň z nemovitostí za rok 

2010, která činila 1 343 440 Kč. 

 

 

 

                                                
77 Zákon č. 388/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění. §6 - 12 
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Tabulka 21. Příjmy z daně z nemovitosti v závislosti na změně koeficientu 

  Místní koeficient 
  žádný  2 3 4 5 

Koeficient 1,4 1 343 440 2 686 880 4 030 320 5 373 760 6 717 200 
Přínos             0 1 343 440 2 686 880 4 030 320 5 373 760 
Koeficient 1,6 1 535 360 3 070 720 4 606 080 6 141 440 7 676 800 
Přínos   191 920   383 840   575 760   767 680   959 600 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přínos představuje částku po změně koeficientu. Celkový přínos do rozpočtu obce po 

změně koeficientu z původních 1,4 na 1,6 přestavuje částku 191 200 Kč, coţ není nijak 

velká částka. Pokud by obec vyuţila moţnosti uplatnit místní koeficient, došlo by 

k výraznému nárůstu příjmů. Celkový příjem při současném koeficientu a místním 

koeficientu 2 by vzrostl na 2 686 880 Kč, tedy o 1 343 440 Kč více, znamenalo by to 

pro obec značný přínos. Při uplatňování vyššího místního koeficientu je nutné brát 

v úvahu také finanční zatíţení občanů.   

V roce 2010 došlo prostřednictvím schválení úsporného balíčku k navýšení sazeb u 

daně z nemovitostí o 100 %, s výjimkou orné půdy, chmelnic, zahrad, vinic, ovocných 

sadů a trvalých porostů. Tato změna se projevila i na příjmech obce, které tímto krokem 

vzrostly o bezmála 330 tisíc Kč. Od roku 2011 nedochází k ţádnému zvýšení u daně 

z nemovitostí ze strany státu. Navrhuji tedy, aby v dalším roce obec zavedla místní 

koeficient 2, čímţ by došlo k navýšení rozpočtu o 1 343 440 Kč. 

Je však nutné brát také v úvahu, jaký dopad by mělo toto zvýšení na průměrnou rodinu 

ţijící v obci. Daňová povinnost z daně z nemovitostí u rodiny, která vlastní rodinný 

dům s jedním nadzemním podlaţím, o výměře 250 m
2
, a pozemek o výměře 700 m2 je 

uvedena v následující tabulce. 
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Tabulka 22. Výdaje na daň z nemovitostí v závislosti na změně koeficientu 

  Místní koeficient 
  žádný  2 

Daň z pozemků    48    96 
Daň ze staveb   963 1 926 
Celková daňová povinnost 1 011 2 022 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe v současné době zaplatí rodina na této dani 

celkem 1 011 Kč. Pokud by se obec rozhodla vyuţít moţnosti zvýšit místní koeficient 

na 2, výdaje na tuto daň by se rodině zdvojnásobily. 

Začátkem roku 2011 schválilo zastupitelstvo obce změnu územního plánu pro výstavbu 

nových rodinných domků v lokalitě Tabule, coţ přinese další příjem z této daně do 

obecního rozpočtu. 

 

4.1.2 Místní poplatky 

Dalším moţným způsobem, jak zvýšit příjmy, je zvýšení místních poplatků. Jedná se 

zejména o poplatek ze psů. Tento poplatek platí drţitel psa, kterým je buď fyzická nebo 

právnická osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na území dané obce. Výše poplatku 

můţe činit aţ 1 500Kč za kalendářní rok a jednoho psa. V případě druhého a kaţdého 

dalšího psa můţe obec horní hranici sazby zvýšit aţ o 50 %.78  

Obec Tvrdonice má sazbu poplatku stanovenou ve výši 100 Kč za jednoho psa a 150 Kč 

za druhého a kaţdého dalšího psa. V jednotlivých letech se příjem z tohoto poplatku 

pohyboval mezi 26 – 30 tisíci Kč. V roce 2010 bylo v obci přihlášeno 298 psů. 

Následující tabulka znázorňuje, o kolik by se daly zvýšit příjmy obce v případě 

navýšení poplatků ze psů. Pro zjednodušení počítejme 100 Kč za jednoho psa. 

 

 

                                                
78 Zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. §2 
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 Tabulka 23. Příjmy z poplatku ze psů při různých sazbách (Kč) 

Sazba/psa Příjem z poplatku Přínos 
      100    29 800         0 
      200    59 600    29 800 
      300    89 400    59 600 
      400   119 200    89 400 
      500   149 000   119 200 
      600   178 800   149 000 
      700   208 600   178 800 
      800   238 400   208 600 
      900   268 200   238 400 
    1 000   298 000   268 200 
    1 100   327 800   298 000 
    1 200   357 600   327 800 
    1 300   387 400   357 600 
    1 400   417 200   387 400 
    1 500   447 000   417 200 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Sloupec přínos zobrazuje příjem, který by obec získala při navýšení poplatku. Podle 

mého názoru by obec měla zvýšit tento poplatek alespoň na 400 Kč za jednoho psa. 

Čímţ by došlo ke zvýšení příjmu o 89 400 Kč oproti stávající situaci. Místní obyvatele 

to příliš nezatíţí, například ve srovnání s městem Břeclav, kde za 1 psa platí obyvatel 

500 Kč za kalendářní rok. Obec by tímto vyšším příjmem mohla pokrýt příspěvek, který 

kaţdoročně poskytuje útulku pro opuštěné psy.  

 

4.1.3 Kulturní akce 

Jak jiţ bylo zmíněno, Tvrdonice jsou známé ani ne tak pro své památky, kterých je 

v obci velmi málo, ale spíše pro své akce, které se zde kaţdým rokem pořádají. Mezi 

nejnavštěvovanější akce patří zejména Tvrdonské národopisné slavnosti s názvem 

Podluţí v písni a tanci a letní kino. 

Letní kino se pořádá kaţdoročně v srpnu a promítání trvá celý týden. Kaţdý den se 

promítá jeden z nejnovějších filmů daného roku. Návštěvnost letního kina se liší od 

promítaného filmu ale také od počasí. V případě špatného počasí se promítání ruší, coţ 
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se odráţelo na příjmech v jednotlivých letech.  Nejvyšší návštěvnost měly v uplynulých 

letech české filmy, kdy počet diváků vystoupal aţ na 680. Letní kino si získává však 

stále větší oblibu. Vstupné na jeden film stojí 60 Kč.  

V následující tabulce je uvedeno, jak by se moţné zvýšení vstupného odrazilo 

v celkových příjmech pro obec. Příjem při stávající ceně představoval průměr za 

poslední čtyři roky. 

Tabulka 24. Příjmy ze vstupného - letní kino 

Cena Příjem ze vstupného Přínos 
60 Kč    80 438          0 
70 Kč    93 844 13 406 
80 Kč   107 251 26 813 
90 Kč   120 657 40 219 
100 Kč   134 063 53 625 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podle výpočtů bych navrhla, aby obec zvýšila vstupné alespoň na 80 Kč, čímţ by 

zvýšila příjmy o 26 813 Kč. Dle mého názoru by byli lidé ochotni zaplatit i více, jelikoţ 

v okolí se taková akce nepořádá. 

Tvrdonské národopisné slavnosti jsou další významnou akcí, na kterou se sem sjíţdějí 

lidé z okolí, ale také například ze Slovenska a Rakouska. Slavnosti se pořádají za 

účelem snahy o zachování místního folkloru budoucím generacím. Jedinečná přehlídka 

dechových hudeb, muţských a ţenských pěveckých sborů se zde koná uţ od roku 1953 

a láká stovky návštěvníků.  

V letech 2007 – 2010 se příjem z těchto slavností pohyboval mezi 270 – 400 tisíci Kč a 

cena vstupného činila 100 Kč pro dospělou osobu. Tato akce je neopakovatelná nejen 

pro mnoţství účinkujících, ale také pro svou úţasnou atmosféru.  
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Tabulka 25. Příjmy ze vstupného - Tvrdonské národopisné slavnosti 

Cena Příjem ze vstupného Přínos 
100 Kč   336 199         0 
110 Kč   369 819    33 620 
120 Kč   403 439    67 240 
130 Kč   437 865   101 666 
140 Kč   470 679   134 480 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedené tabulky je patrné, jakých příjmů by se dalo dosáhnout případným 

zvýšením vstupného. Navrhovala bych zvýšit vstupné na 130 Kč, nejedná se o nijak 

závratnou částku a obec by si tím přišla na dalších 101 666 Kč.  

 

4.2 Optimalizace výdajů 

Druhou moţností, jak zlepšit hospodaření obce, je snaţit se optimalizovat její výdaje. 

Jak bylo jiţ řečeno, obec vyuţívá moţností dotací na kapitálové výdaje téměř 

v maximální moţné míře. Jedná se tedy o snahu sníţit běţné výdaje tak, aby nenarušily 

chod samotné obce. Většinová část běţných výdajů se týká nákupu sluţeb na zajištění 

chodu obce a neinvestičních transferů. Moţným východiskem se jeví sníţení 

neinvestičních dotací poskytnutých místním spolkům a organizacím a sníţení počtu 

zastupitelů. 

 

4.2.1 Neinvestiční dotace místním organizacím 

Kaţdým rokem obec vynakládá velké mnoţství finančních prostředků, jejichţ 

příjemcem jsou místní soukromoprávní, veřejnoprávní a příspěvkové organizace, nebo 

obyvatelstvo. Celková výše těchto příspěvků dosáhla v jednotlivých letech od  

3 442 tisíc do 6 540 tisíc Kč. Převáţná část výdajů, která se v uplynulých letech 

pohybovala od 2 do 3 milionů Kč, financovala chod místní mateřské a základní školy. 

V případě těchto výdajů nelze sumu nijak výrazným způsobem omezit.  
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Co ale omezit lze, jsou neinvestiční výdaje soukromoprávním subjektům, které se ve 

sledovaném období pohybovaly od 900 tisíc Kč aţ do 1 010 tisíc Kč. Hlavní část těchto 

výdajů je věnována místní Tělovýchovné jednotě Sokol Tvrdonice. V letech 2007 – 

2010 se tento příspěvek pohyboval mezi 790 – 900 tisíci Kč. Obec také kaţdoročně 

přispívá místnímu rybářskému a zahrádkářskému svazu, kaţdému po 25 tisících Kč.  

Obec nemá povinnost přispívat na činnost místního fotbalového klubu. Zda poskytne 

příspěvek a v jaké výši, záleţí pouze na ní. Navrhovala bych sníţit dotace fotbalovému 

TJ Sokol Tvrdonice. Fotbalový klub by se měl snaţit dosáhnout maximum příjmů ze 

svých vlastních zdrojů, například ze zvýšení ceny vstupného na fotbalové zápasy, 

vyuţití sponzoringu atd. 

 

4.2.2 Mandatorní výdaje 

Další moţností jak omezit výdaje by mohlo být sníţení počtu zastupitelů v obci. Podle 

zákona o obcích se počet členů zastupitelstva stanovuje na kaţdé volební období 

nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb. Počet členů závisí na počtu obyvatel obce.79 

Tvrdonice spadají do kategorie 500 aţ 3 000 obyvatel, počet členů zastupitelstva můţe 

být tedy od 7 do 15 členů. Tvrdonice měly ve všech sledovaných letech 15 zastupitelů.  

Výdaje na odměny zastupitelstva měly tendenci ve sledovaném období růst. Celkové 

výdaje na odměny zastupitelů se v letech 2007 – 2010 pohybovaly mezi  

661 – 719 tisíci Kč.  

V následující tabulce je zobrazeno, jak by se sníţily výdaje na odměny, kdyby počet 

zastupitelů klesl. Pro výpočet jsem vycházela z  výše výdajů na odměny v roce 2010 

tedy 718 650 Kč. 

 

 

 

                                                
79 Zákon č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. §67 - 68 
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Tabulka 26. Snížení výdajů v závislosti na počtu zastupitelů 

Počet zastupitelů Výdaje na odměny Úspora 
     15 718 650       0 
     14 670 740  47 910 
     13 622 830  95 820 
     12 574 920 143 730 
     11 527 010 191 640 
     10 479 100 239 550 
      9 431 190 287 460 
      8 383 280 335 370 
      7 335 370 383 280 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pokud by se obec rozhodla sníţit počet zastupitelů například na 11, ušetřila by tím 

výdaje na odměny ve výši 191 640 Kč. 

Při sníţení počtu zastupitelů by se kromě výdajů na jejich odměny sníţila i celá řada 

dalších výdajů. Klesly by také výdaje na povinné pojistné na veřejné zdravotní a 

sociální pojištění. 
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ZÁVĚR 
 

Cílem bakalářské práce bylo na základě studia příslušné literatury a analýzy příjmů a 

výdajů obce Tvrdonice zhodnotit její minulou a současnou finanční situaci a poté 

navrhnout řešení, která by vedla ke zlepšení hospodaření dané obce. 

 

Bakalářská práce byla rozdělena na čtyři hlavní části. V první části byly 

charakterizovány teoretické poznatky o obci, její působnosti, majetku a orgánech obce, 

rozpočtové soustavě a rozpočtu obce, jejichţ porozumění bylo nutné pro zpracování 

analytické části. 

 

Druhá část byla věnovaná charakteristice obce. Zejména její historii, kultuře, dopravní 

dostupnosti, občanské vybavenosti atd. Ve SWOT analýze bylo poukázáno na silné a 

slabé stránky obce, její moţné příleţitosti a hrozby.  

 

Ve třetí části bylo na základě získaných rozpočtů hodnoceno hospodaření obce 

Tvrdonice mezi lety 2007 aţ 2010. Rozpočty jednotlivých období byly analyzovány na 

základě výkazů FIN 2-12M a závěrečných účtů obce v jednotlivých letech. Dále byly 

komplexně analyzovány jednotlivé druhy příjmů a výdajů.  

 

V poslední části jsou obsaţeny návrhy vedoucí ke zlepšení finanční situace obce. Tyto 

návrhy byly konstruovány na základě výsledků analytické části do dvou moţných 

řešení. Prvním řešením jsou návrhy na zvýšení příjmů a  druhým návrhy na optimalizaci 

výdajů.  

 

Bakalářská práce bude poskytnuta starostovi obce Tvrdonice a je jen na něm, zda 

návrhy v ní obsaţené předloţí zastupitelstvu obce k dalšímu projednání. 
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Příloha č.1 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2007 

Účetní jednotka: 
Obec Tvrdonice 
Nám. Míru 31/96 
691 53 Tvrdonice 
IČO: 283631 
 
Závěrečný účet se zpracovává dle § 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. 
 
Zůstatek účtů k 1. 1. 2007: 
Zákl.běžný účet   2 200 413,93 Kč 
Sociální fond         10764,00 Kč 
 
  
  
Obec Tvrdonice se při hospodaření s finančními prostředky řídila rozpočtem, který byl 

schválen zastupitelstvem obce dne 29.3.2007 v celkovém objemu příjmů ve výši 
23908500 Kč včetně zůst.účtu z roku 2006, výdaje ve výši 23908500  Kč. 
  
V průběhu roku byla provedena 3 rozpočtová opatření, kterými byly příjmy upraveny na 

32209500 Kč v rozpočtu. 
 
Skutečné příjmy činily   32,214 tis. Kč. 
Z toho: 
Daňové příjmy – 16.426 tis. – z toho největší příjmy: 
-daň ze závislé činnosti    3,132 tis. 
-daň z příjmu fyz.osob ze samost.činnosti      949 tis. 
-daň z příjmů fyz.osob z kapitál výnosů      209 tis. 
-daň z příjmů právnických osob    3,793 tis. 
-daň z příjmů právnických osob za obce       61 tis 
-daň z přidané hodnoty    5,746 tis. 
-daň z nemovitostí     1,051 tis. 
 
Nedaňové příjmy – celkem 5.897 tis. Kč v tom: 

 správní poplatky       158 tis. 
 poplatky za odvoz odpadu      759 tis. 
 poplatek ze psů         29 tis. 
 poplatek z hracích automatů      140 tis. 
 užívání veř.prostranství        34 tis. (prodej, stánky) 
 poplatek ze vstupného       19 tis. 
 příjmy z dobývacích prostor   1 936 tis. (Moravské naftové doly) 
 poplatky za kabel.televizi a internet 1 592 tis. 
 nájemné – byty       244 tis. 
 nebytové prostory       166 tis. (ordinace,pošta,kadeřnictví,kosmetička) 
 nájem chalupa        11 tis. 
 letní kino         90 tis. 
 TNS        270 tis. 



 za rozhlas       4 tis. 
 nájem pozemků     83 tis. 

 prodej popelnic, příjem za separovaný odpad  143 tis. 
 ostatní příjmy      167 tis. (úroky,dividenda, lékaři-

provozní náklady(energie,voda)) 
 kapitálové příjmy – prodej pozemků   105 tis. 

Přijaté dotace 9 786 tis. 
Dotace a příjmy, jejichž výše nebyla v počátku roku známa, a proto nebyly rozpočtovány, 
byly ve skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními. 
  
Plnění příjmové části rozpočtu na 100,01 %. 
  
U výdajů byl původní rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními na 31.794 tis. 
Kč, skutečné výdaje činily 30.755tis. Kč. 
  
Podíl na čerpání rozpočtu má investiční akce: 
- rekonstrukce ZŠ    877 tis. Kč 
 
Rekonstrukce byla započata v roce 2005.Na tuto akci byla poskytnuta dotace z Min. financí 

v roce 2006 ve výši 15 mil. Kč, 14 mil. Kč bylo čerpáno z úvěru. Celková hodnota akce činí 

30.602 tis. Kč- zařazeno do majetku obce. 
  
nedokončené investiční akce:    19.072 tis. Kč 
- - odbahnění rybníka       6.483.tis. Kč 
( akce započata v roce 2003, 3.500 tis. Kč čerpáno z úvěru, 1.287 tis. Kč dotace ze St.fondu 
život.prostředí ) 
- výstavba areálu- z prostředků obce       3.192 tis. Kč (výstavba započata v roce 2005) 
- veřejné osvětlení ul. Kostická          789 tis. Kč (akce započata v roce 2006) 
- rekonstrukce kanalizace ul. Rybáře      8.608 tis. Kč (byla poskytnuta dotace 
z Min.zemědělství ve výši 6.872 tis. Kč) 
 
  
Čerpání podle jednotlivých kapitol: 
Dotace organizacím         25 tis. Kč (zahrádkáři) 
Zeměď.půdní fond          6 tis. Kč (nakládání s pozemky) 
Pozem.komunikace    1.050 tis.Kč (oprava místních komunikací, oprava 

chodníků) 
Odvádění a čištění odpad.vod      10.997 tis.Kč (provoz ČOV, opravy kanalizace a čištění, 
rekonstrukce kanalizace ul. Rybáře) 
Voda v zemědělské krajině        25 tis.Kč (dotace –rybáři) 
Záležitosti telekomunikací   1.395 tis. Kč (provoz kabelové televize a internetu) 
Mateřská škola       750 tis. Kč (na provoz) 
Základní škola    2.977 tis. Kč ( na provoz, rekonstrukce) 
Letní kino         71 tis. Kč 
Knihovna       456 tis. Kč (provoz, platy) 
Provoz Slov.chalupy       327 tis. Kč (plyn,el.energie,voda,opravy a udržování) 
TNS         593 tis. Kč 



Ostatní příspěvky na kulturu      552 tis.Kč (výstavba areálu, na hody, Slovácký krůžek, 

kronikář, vítání občánků, ohňostroj a jiné kulturní akce) 
Zájmová činnost         10 tis. Kč (dotace Mateřské centrum Slunéčko) 
Zdravotní středisko       625 tis. Kč (opravy a udržování-výměna oken, střecha, 

provoz) 
Dotace na sport      790 tis. Kč (TJ Sokol, oddíl kopané,JUDO, Puzrla) 
Byty           83 tis. Kč (opravy a udržování) 
Nebytové hospodářství       68 tis. Kč (oprava kadeřnictví, kosmetiky) 
Veřejné osvětlení       788 tis. Kč (osvětlení na ul. Kostická, provoz a 
udržování) 
Hřbitov            4 tis. Kč (voda) 
Příspěvek Regionu       112 tis. Kč 
Odbahnění rybníka    2.306 tis. Kč 
Nakládání s odpady    1.489 tis. Kč (sběr nebezpečného odpadu, sběr 

komunálního opadu, sběr směsného odpadu, nákup popelnic) 
Péče o veř.zeleň       533 tis. Kč (náklady na mzdy, opravy a udržování, 

pohonné hmoty) 
Služby soc. péče          74tis. Kč (pohonné hmoty-rozvoz obědů důchodcům) 
Příspěvek svazu invalidů       25 tis. Kč 
Požární ochrana        200 tis. Kč (refundace mezd, el. energie, pohonné 

hmoty,odborné prohlídky, materiál, školení) 
Zastupitelstvo       906 tis. Kč (odměny, telefonní poplatky, školení) 
Činnost místní správy    2.241 tis. Kč (mzdy, plyn, el.energie, voda, pohonné 

hmoty, školení, opravy a udržování, leasing automobilu, právní služby, programové vybavení) 
Převody soc.fond          50 tis. Kč 
Výdaje z fin.operací          27 tis. Kč (poplatky spořitelně) 
Pojištění           72 tis. Kč (majetek obce) 
Platba daně –obec          61 tis. Kč (daň z příjmů obce) 
Finanční dary           20 tis. Kč (zastupitelé obce) 
Výdaje z fin. vypořádání min. let        50 tis. Kč (volby) 
  
  
Celkové čerpání výdajů rozpočtu je ve výši 96,80 %. 
Podrobný rozpis plnění příjmů a výdajů je ve výkazu FIN 2 – 12 za rok 2007. 
  
Hospodaření s majetkem: 
V období od 20.12.2007 do 31.12.2007 byla provedena řádná inventarizace majetku obce. 
Celková hodnota investičního majetku činí  200.351637 Kč 
Z toho: nehmotný majetek   154 293 

Budovy      150.080290 
Samost.movité věci         1.988708 
Drobný dlouhod.majetek        1.881328 
Pozemky        19.369379 
Nedokončené investice     19.071819 
Dlouhodobý fin.majetek-akcie      7.805820 
  

Drobný majetek do 3000 Kč je veden na podrozvahových účtech v hodnotě 445139,35 Kč. 
Pohledávky činí dle inventury 39824 Kč – 1. nájmy za byt 26441 Kč ( čp. 110 – Černáková, 

čp.110 - Mrázová, čp. 96 – Šenk, čp. 682 - Mazal) 



2. neuhrazené faktury 13383 Kč – MUDr. Burýšek, MUDr. Burýšková, Občanské sdružení 

SK Moravská Nová Ves, Gaszczyk, Tvrdonice. Většina pohledávek byla na začátku roku 

2008 uhrazena, zbývá pouze splácet nájem Černákové, Mazala a faktura MUDr. Burýška. 
 
Poskytnuté provozní zálohy na elektřinu a plyn činí 661147,45 Kč. 
 
Předpis sociálního a zdravotního pojištění z mezd za prosinec ve výši 69845 Kč, předpis mezd 

za prosinec 117752 Kč, předpis odvodů zaměstanců za prosinec ve výši 11145 Kč, 
předpis daně za prosinec ve výši 18902 Kč. 
 
Podrobnější rozpis v  rozvaze za rok 2007. 
 
Zůstatky účtů k 31.12.2007 
Základní běžný účet: 1.021631,00 Kč 
Sociální fond 12277,00 Kč 
 
Tvorba a čerpání sociálního fondu 
A. Tvorba 
1. Stav k 1.1.2007 10764,00 Kč 
2. Příděl 2 % z hrubých mezd 56000,00 Kč 
3. Příspěvek z obce 20000,00 Kč 
Zdroje celkem 86764,00 Kč 
 
B. Čerpání 
1. příspěvek na stravenky 41847,00 Kč 
2. životní pojištění 32640,00 Kč 
Čerpání celkem 74487,00 Kč 
 
Účty jsou vedeny u ČS Břeclav, je uzavřena smlouva o přímém bankovnictví. 
 
Přijaté účelové dotace – 15,735800,- Kč 
- Dotace z úřadu práce – na veř.prospěšné práce 272300 Kč 
- Dotace z Ministerstva financí – rekonstrukce kanalizace Rybáře 6872000 Kč 
- Dotace ze St.fondu život.prostředí – odbahnění rybníka 1287000 Kč 
- Dotace z Ministerstva financí – zabezpečení provozu kontakt.míst veřejné 
správy Czech POINT 50000 Kč 
- Dotace z rozpočtu Jm kraje – Tvrdonské národopisné slavnosti 100000 Kč 
- Dotace z rozpočtu Jm kraje – hasiči 3415 Kč 
Všechny dotace byly vyčerpány v plné výši. 
 
Na základě Směrnice o provádění vnitřní finanční kontroly bylo provedeno 11 kontrol – 
1x MŠ Tvrdonice, 1x ZŠ Tvrdonice, 1x kontrola u obce. 
7x kontrola příjemce dotace z prostředků obce – TJ Sokol, oddíl kopané, slovácký krůžek 

Tvrdonice, Svaz zdravotně postižených, Český zahrádkářký svaz, ZO Tvrdonice, Český 

rybářský svaz, MO Tvrdonice, Sbor dobrovolných hasičů, Mateřské centrum Slunéčko 
 
Kontroly byly zaměřeny na dodržení čerpání finančních prostředků v souladu s rozpočtem. 
Nebylo shledáno závažnějších nedostatků. Doklady čerpaných dotací jsou uloženy u účetní 

obce. 
 



Přezkoumání hospodaření Obce Tvrdonice za rok 2007 provedl auditor ing. František 

Dvořák, čísl. osvědčení 1205, Dukelská 22, 692 01 Mikulov. Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2007 je nedílnou součástí závěrečného účtu. 
 
Dále je přílohou informace o výsledcích hospodaření příspěvkové organizace MŠ Tvrdonice a 

ZŠ Tvrdonice za rok 2007. 
Hospodaření MŠ skončilo přebytkem ve výši 86880 Kč. Náklady celkem 2895070, výnosy 

2981950. Neinvestiční příspěvek obce na provoz činil 750000 Kč. 
 
Hospodaření ZŠ skončilo přebytkem ve výši 97852 Kč. Náklady celkem 12681505, z toho 

odpisy 351387 Kč, výnosy 12779358 Kč. Neinvestiční příspěvek obce na provoz činil 

1918000 Kč, investiční příspěvek činil 182000 Kč tj. celkem 2100000 Kč. 
 

Vypracovala: Jarmila Tesaříková 

Schválil: Zdeněk Tesařík, starosta 

 

Projednáno v radě obce 

Projednáno ve finančním výboru 
 

K nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v úředních hodinách je: 
Rozvaha k 31.12.2007 

Příloha 
Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 

Výkaz zisku a ztráty MŠ Tvrdonice 
Výkaz zisku a ztráty ZŠ Tvrdonice 

které byly podkladem pro vytvoření závěrečného účtu obce za rok 2007 
 

Vyvěšeno 10.6.2008 
Svěšeno:     Zdeněk Tesařík 

      starosta obce 
 

Schváleno zastupitelstvem obce dne 



Příloha č.2 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 

Účetní jednotka: 
Obec Tvrdonice 
Nám. Míru 31/96 
691 53 Tvrdonice 
IČO: 283631 
 
Závěrečný účet se zpracovává dle § 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. 
 
Zůstatek účtů k 1. 1. 2008: 
Zákl.běžný účet   1 021 631,00 Kč 
Sociální fond        12 277,00 Kč 
 
  
  
Obec Tvrdonice se při hospodaření s finančními prostředky řídila rozpočtem, který byl 

schválen zastupitelstvem obce dne 5.3.2008 v celkovém objemu příjmů ve výši 
22018000 Kč včetně zůst.účtu z roku 2007, výdaje ve výši 22018000 Kč. 
  
V průběhu roku byla provedena 4 rozpočtová opatření, kterými byly příjmy upraveny na 

28145000 Kč v rozpočtu. 
 
Skutečné příjmy činily   27,999 tis. Kč. 
Z toho: 
Daňové příjmy – 17.749 tis. – z toho největší příjmy: 
-daň ze závislé činnosti    3,166 tis. 
-daň z příjmu fyz.osob ze samost.činnosti      895 tis. 
-daň z příjmů fyz.osob z kapitál výnosů      253 tis. 
-daň z příjmů právnických osob    4,638 tis. 
-daň z příjmů právnických osob za obce      133 tis 
-daň z přidané hodnoty    6,192 tis. 
-daň z nemovitostí     1,164 tis. 
 
Nedaňové příjmy – celkem 6.615 tis. Kč v tom: 

 správní poplatky       186 tis. (za výherní hrací přístroje) 
 poplatky za odvoz odpadu      762 tis. 
 poplatek ze psů         29 tis. 
 poplatek z hracích automatů      133 tis. (místní poplatek) 
 užívání veř.prostranství        36 tis. (prodej, stánky) 
 poplatek ze vstupného         2 tis. 
 příjmy z dobývacích prostor   1 163 tis. (Moravské naftové doly) 
 poplatky za kabel.televizi a internet 1 800 tis. (zřízení přípojek a roční poplatky) 
 nájemné – byty       288 tis. 
 nebytové prostory       168 tis. (ordinace,pošta,kadeřnictví,kosmetička) 
 nájem chalupa        18 tis. 
 letní kino        112 tis. 
 TNS        389 tis. 



 za rozhlas       3 tis. 
 nájem pozemků    128 tis. 

 prodej popelnic, příjem za separovaný odpad  150 tis. 
 ostatní příjmy      131 tis. (úroky,dividenda) 
 kapitálové příjmy – prodej pozemků   1 532tis. 

Přijaté dotace 2 101 tis. 
Dotace a příjmy, jejichž výše nebyla v počátku roku známa, a proto nebyly rozpočtovány, 
byly ve skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními. 
  
Plnění příjmové části rozpočtu na 100,3 %. 
  
U výdajů byl původní rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními na 26.283 tis. 
Kč, skutečné výdaje činily 23.772tis. Kč. 
  
Podíl na čerpání rozpočtu má investiční akce: 
- kanalizace Rybáře  1 486 tis. Kč 
 
Rekonstrukce byla započata v roce 2007. Na tuto akci byla poskytnuta dotace z Min. 
Zemědělství v roce 2007 ve výši 6.872 000,00 Kč, 3,5 mil. Kč bylo čerpáno z úvěru, zbytek 
byl pořízen v rámci rozpočtu obce. Celková hodnota akce činí 10.094 768,70. Kč- zařazeno 

do majetku obce. 
  
nedokončené investiční akce:    4.581 tis. Kč 
- výstavba areálu- z prostředků obce       3.554 tis. Kč (výstavba započata v roce 2005) 
- veřejné osvětlení ul. Kostická          789 tis. Kč (akce započata v roce 2006) 
- sběrný dvůr              238 tis. Kč (akce započata v roce 2008) 
  
Čerpání podle jednotlivých kapitol: 
Dotace organizacím         25 tis. Kč (zahrádkáři) 
Zeměď.rozvoj         65 tis. Kč (péče o opuštěné psy v útulcích) 
Pozem.komunikace    1.526 tis. Kč (oprava místních komunikací, oprava 

chodníků) 
Pitná voda         23 tis. Kč (opravy vodovodu, vodovod. přípojky) 
Odvádění a čištění odpad.vod       3.818 tis.Kč (provoz ČOV, opravy kanalizace a čištění, 
rekonstrukce kanalizace ul. Rybáře) 
Voda v zemědělské krajině        25 tis.Kč (dotace –rybáři) 
Záležitosti telekomunikací   1.247 tis. Kč (provoz kabelové televize a internetu) 
Mateřská škola    1 570 tis. Kč (na provoz) 
Základní škola    2.456 tis. Kč ( na provoz, úroky z úvěru) 
Letní kino         93 tis. Kč 
Knihovna       490 tis. Kč (provoz, platy) 
Provoz Slov.chalupy       378 tis. Kč (plyn,el.energie,voda,opravy a udržování) 
TNS         919 tis. Kč 
Ostatní příspěvky na kulturu      820 tis.Kč (výstavba areálu, na hody, Slovácký krůžek, 

kronikář, vítání občánků, ohňostroj a jiné kulturní akce (Fleret, Kamelot, Zonyga) 
Zájmová činnost         15 tis. Kč (dotace Mateřské centrum Slunéčko) 
Zdravotní středisko       449 tis. Kč (opravy a udržování, provoz, leasing - 
křeslo) 



Dotace na sport       830 tis. Kč (TJ Sokol, oddíl kopané) 
Byty         284 tis. Kč (opravy a udržování) 
Nebytové hospodářství         3 tis. Kč (opravy a udržování) 
Veřejné osvětlení       906 tis. Kč (provoz a udržování) 
Hřbitov          24 tis. Kč (voda, opravy) 
Příspěvek Regionu         67 tis. Kč 
Odbahnění rybníka         48tis. Kč 
Nakládání s odpady    1.240 tis. Kč (sběr nebezpečného odpadu, sběr 

komunálního opadu, sběr směsného odpadu, nákup popelnic) 
Péče o veř.zeleň       522 tis. Kč (náklady na mzdy, opravy a udržování, 

pohonné hmoty) 
Služby soc. péče         20 tis. Kč (pohonné hmoty-rozvoz obědů důchodcům) 
Příspěvek svazu invalidů       25 tis. Kč 
Požární ochrana        336 tis. Kč (refundace mezd, el. energie, pohonné 

hmoty,odborné prohlídky, materiál, školení) 
Zastupitelstvo       967 tis. Kč (odměny, telefonní poplatky, školení) 
Činnost místní správy    2.464 tis. Kč (mzdy, plyn, el.energie, voda, pohonné 

hmoty, školení, opravy a udržování, leasing automobilu, právní služby, programové vybavení) 
Převody soc.fond          53 tis. Kč 
Výdaje z fin.operací          31 tis. Kč (poplatky spořitelně) 
Pojištění           69 tis. Kč (majetek obce) 
Platba daně –obec        133 tis. Kč (daň z příjmů obce) 
Finanční dary           19 tis. Kč (zastupitelé obce) 
  
  
Celkové čerpání výdajů rozpočtu je ve výši 90,45 %. 
Podrobný rozpis plnění příjmů a výdajů je ve výkazu FIN 2 – 12 za rok 2008. 
  
Hospodaření s majetkem: 
V období od 20.12.2008 do 31.12.2008 byla provedena řádná inventarizace majetku obce. 
Celková hodnota investičního majetku činí  202.339749 Kč 
Z toho: nehmotný majetek   154 293 

Budovy        63.230182 
Stavby      103.476484 
Samost.movité věci         2.090666 
Drobný dlouhod.majetek        2.012498 
Pozemky        19.220935 
Nedokončené investice      4.581691 
Dlouhodobý fin.majetek-akcie      7.573000 
  

Drobný majetek do 3000 Kč je veden na podrozvahových účtech v hodnotě 581507,92 Kč. 
Pohledávky činí dle inventury 83314 Kč – 1. nájmy za byt 26548 Kč ( čp. 110 – Černáková, 

čp.110 - Mrázová, čp. 682 - Mazal) 
2. neuhrazené faktury 15793 Kč – MUDr. Burýšek, Taunus Elektro Bau Česká, s.r.o. 

Tvrdonice. Firma XREAL DOBYTO, s.r.o. neuhradila 40648 Kč – nájem za pozemky,  
325 Kč – nájem za ordinaci. Většina pohledávek byla na začátku roku 2009 uhrazena, zbývá 

pouze splácet nájem Černákové, Mazala a faktura MUDr. Burýška. 
 
Poskytnuté provozní zálohy na elektřinu a plyn činí 763737,83 Kč. 
 



Předpis sociálního a zdravotního pojištění z mezd za prosinec ve výši 84515 Kč, předpis mezd 

za prosinec 135988 Kč, předpis odvodů zaměstnanců za prosinec ve výši 15145 Kč, 
předpis daně za prosinec ve výši 19379 Kč. 
 
Podrobnější rozpis v  rozvaze za rok 2008. 
 
Zůstatky účtů k 31.12.2008 
Základní běžný účet: 3.389003,23 Kč 
Sociální fond 12277,00 Kč 
 
Tvorba a čerpání sociálního fondu 
A. Tvorba 
1. Stav k 1.1.2008 10764,00 Kč 
2. Příděl 2% z hrubých mezd 53241,00 Kč 
Zdroje celkem 65518,00 Kč 
 
B. Čerpání 
1. příspěvek na stravenky 24304,00 Kč 
2. životní pojištění 32700,00 Kč 
Čerpání celkem 57004,00 Kč 
 
Účty jsou vedeny u ČS Břeclav, je uzavřena smlouva o přímém bankovnictví. 
 
Přijaté účelové dotace – 8,584715,- Kč 
- Dotace z úřadu práce – na veř.prospěšné práce, ÚZ 13101    68974 Kč 
- Dotace z úřadu práce – na veř.prospěšné práce, ÚZ 13229  429057 Kč 
- Dotace z úřadu práce – na veř.prospěšné práce, ÚZ 13234    94500 Kč 
- Dotace ze St.fondu život.prostředí – odbahnění rybníka, pozastávka, ÚZ 90578  143200 Kč 
- Dotace z Ministerstva financí – volby do krajského zastupitelstva, ÚZ 98193  40000 Kč 
- Dotace z rozpočtu Jm kraje – TNS, ÚZ 331       70000 Kč 
- Dotace z rozpočtu Jm kraje – hasiči, ÚZ 14004      48415 Kč 
Všechny dotace byly vyčerpány v plné výši, pouze dotace na volby bylo vráceno 811 Kč – 
dne 20.1.2009 při finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem. 
 
Na základě Směrnice o provádění vnitřní finanční kontroly bylo provedeno 12 kontrol – 
2x MŠ Tvrdonice, 2x ZŠ Tvrdonice, 1x kontrola u obce. 
7x kontrola příjemce dotace z prostředků obce – TJ Sokol, oddíl kopané, slovácký krůžek 

Tvrdonice, Svaz zdravotně postižených, Český zahrádkářký svaz, ZO Tvrdonice, Český 

rybářský svaz, MO Tvrdonice, Sbor dobrovolných hasičů, Mateřské centrum Slunéčko 
 
Kontroly byly zaměřeny na dodržení čerpání finančních prostředků v souladu s rozpočtem. 
Nebylo shledáno závažnějších nedostatků. Doklady čerpaných dotací jsou uloženy u účetní 

obce. 
 
Přezkoumání hospodaření Obce Tvrdonice za rok 2008 provedl auditor ing. František 

Dvořák, čísl. osvědčení 1205, Dukelská 22, 692 01 Mikulov. Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2008 je nedílnou součástí závěrečného účtu. 
 
Dále je přílohou informace o výsledcích hospodaření příspěvkové organizace MŠ Tvrdonice a 

ZŠ Tvrdonice za rok 2008. 



Hospodaření MŠ skončilo přebytkem ve výši 79550 Kč. Náklady celkem 3000620, výnosy 

3080170. Neinvestiční příspěvek obce na provoz činil 750000 Kč. 
 
Hospodaření ZŠ skončilo přebytkem ve výši 41140 Kč. Náklady celkem 13842650, z toho 
odpisy 283530 Kč, výnosy 13883790 Kč. Neinvestiční příspěvek obce na provoz činil 

1976529 Kč, investiční příspěvek činil 73471 Kč tj. celkem 2050000 Kč. 
 

Vypracovala: Jarmila Tesaříková 

Schválil: Zdeněk Tesařík, starosta 

 

Projednáno v radě obce 

Projednáno ve finančním výboru 
 

K nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v úředních hodinách je: 
Rozvaha k 31.12.2008 

Příloha 
Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 

Výkaz zisku a ztráty MŠ Tvrdonice 
Výkaz zisku a ztráty ZŠ Tvrdonice 

které byly podkladem pro vytvoření závěrečného účtu obce za rok 2008 
 

Vyvěšeno 12.6.2009 
Svěšeno:     Zdeněk Tesařík 

      starosta obce 
 

Schváleno zastupitelstvem obce dne 



Příloha č. 3 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2009 

Účetní jednotka: 
Obec Tvrdonice 
Nám. Míru 31/96 
691 53 Tvrdonice 
IČO: 283631 
 
Závěrečný účet se zpracovává dle § 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. 
 
Zůstatek účtů k 1. 1. 2009: 
Zákl.běžný účet   3 389 003,23 Kč 
Sociální fond           8514,00 Kč 
  
  
Obec Tvrdonice se při hospodaření s finančními prostředky řídila rozpočtem, který byl 

schválen zastupitelstvem obce dne 24.3.2009 v celkovém objemu příjmů ve výši 
22773900 Kč včetně zůst.účtu z roku 2008, výdaje ve výši 22018000 Kč. 
  
V průběhu roku byla provedena 3 rozpočtová opatření, kterými byly příjmy upraveny na 

25168200 Kč v rozpočtu. 
 
Skutečné příjmy činily 23,064 tis. Kč. 
Z toho: 
Daňové příjmy – 16.026 tis. – z toho největší příjmy: 
-daň ze závislé činnosti    3,002 tis. 
-daň z příjmu fyz.osob ze samost.činnosti      383 tis. 
-daň z příjmů fyz.osob z kapitál výnosů      265 tis. 
-daň z příjmů právnických osob   2,843 tis. 
-daň z příjmů právnických osob za obce     664 tis 
-daň z přidané hodnoty    6,647 tis. 
-daň z nemovitostí     1,014 tis. 
 
Nedaňové příjmy – celkem 3.970 tis. Kč v tom: 

 správní poplatky      59 tis. 
 poplatky za odvoz odpadu   850 tis. 
 poplatek ze psů      26 tis. 
 poplatek z hracích automatů   120 tis. 
 užívání veř.prostranství     38 tis. (prodej, stánky) 
 poplatek ze vstupného      1 tis. 
 příjmy z dobývacích prostor   917 tis. (Moravské naftové doly) 
 poplatky za kabel.televizi a internet  508 tis. (do 31.3., přešlo na Služby obce) 
 nájemné – byty      89 tis. 
 nebytové prostory      70 tis. (ordinace, pošta, kadeřnictví, kosmetička) 
 nájem chalupa      12 tis. 
 letní kino       67 tis. 
 TNS      398 tis. 
 nájem pozemků    127 tis. 



 prodej popelnic, příjem za separovaný odpad  126 tis. 
 ostatní příjmy      306 tis. (úroky,dividenda) 
 kapitálové příjmy – prodej pozemků   385 tis. 

Přijaté dotace 2739 tis. 
Dotace a příjmy, jejichž výše nebyla v počátku roku známa, a proto nebyly rozpočtovány,byly 

ve skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními. 
  
Plnění příjmové části rozpočtu na 91,84 %. 
  
U výdajů byl původní rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními na 25.113 tis. 

Kč, skutečné výdaje činily 23.064tis. Kč. 
  
Podíl na čerpání rozpočtu má investiční akce: 
- nákup hasičského automobilu Ford Tranzit kombi 1.529 tis. Kč 
Na nákup tohoto automobilu si obec vzala úvěr ve výši 1.100 tis. Kč, zbytek byl pořízen 
v rámci rozpočtu obce. Zařazeno do majetku obce. 
  
nedokončené investiční akce:    4.533 tis. Kč 
- výstavba areálu- z prostředků obce   3.926 tis. Kč 
( výstavba započata v roce 2005 ) 

 rozvoj infrastruktury(hřiště)       190 tis. Kč 
 sběrný dvůr (akce započata v roce 2008)    238 tis. Kč 

 cyklostezka, převoz přes Moravu        13 tis. Kč 
 kanalizace ul. Úvoz       166 tis. Kč 

  
  
  
Čerpání podle jednotlivých kapitol: 
Dotace organizacím         20 tis. Kč (zahrádkáři) 
Zeměď.rozvoj         39 tis. Kč (péče o opuštěné psy v útulcích) 
Pozem.komunikace         26 tis.Kč 
Silniční doprava       118 tis. Kč (dopravní územní obslužnost) 
Pitná voda          23 tis.Kč (opravy vodovodu, vodovod.přípojky) 
Odvádění a čištění odpad.vod  1.135 tis.Kč (provoz ČOV, opravy kanalizace a čištění) 
Voda v zemědělské krajině        25 tis.Kč (dotace –rybáři) 
Záležitosti telekomunikací      284 tis. Kč (provoz kabelové televize a internetu) 
Mateřská škola    1.097 tis. Kč ( na provoz, otevření nové třídy ) 
Základní škola    2.711 tis. Kč ( na provoz, úroky z úvěru, nové hřiště ) 
Letní kino         68 tis. Kč 
Knihovna        515 tis. Kč (provoz, platy) 
Provoz Slov.chalupy       861 tis. Kč (plyn,el.energie,voda,opravy a udržování) 
TNS         804 tis. Kč 
Ostatní příspěvky na kulturu      764 tis.Kč (výstavba areálu, na hody, Slovácký krůžek, 

kronikář, vítání občánků, ohňostroj a jiné kulturní akce) 
Zájmová činnost         28 tis. Kč (dotace Mateřské centrum Slunéčko) 
Zdravotní středisko       270 tis. Kč (opravy a udržování, provoz,leasing-křeslo) 



Dotace na sport    1.213 tis. Kč ( TJ Sokol, oddíl kopané, budování hřiště) 
Byty           62 tis. Kč ( opravy a udržování) 
Veřejné osvětlení    1.815 tis. Kč ( provoz a udržování) 
Hřbitov        329 tis. Kč ( voda, chodník ) 
Příspěvek Regionu         72 tis. Kč 
Komunální služby a územ.rozvoj  2.707 tis.Kč (platy VPP, příspěvek Službám obce, 

povodně) 
Odbahnění rybníka          57 tis. Kč 
Nakládání s odpady    1.469 tis. Kč (sběr nebezpečného odpadu, sběr 

komunálního opadu, sběr směsného odpadu, nákup popelnic) 
Péče o veř.zeleň       869 tis. Kč (opravy a udržování, pohonné hmoty,telef. 
poplatky) 
Služby soc. péče          24tis. Kč (pohonné hmoty-rozvoz obědů důchodcům) 
Příspěvek svazu invalidů       25 tis. Kč 
Požární ochrana    1.829 tis. Kč (refundace mezd, el. energie, pohonné 

hmoty,odborné prohlídky, materiál, školení,pož. Auto) 
Volby do Evrop.parlamentu        32 tis. Kč 
Zastupitelstvo       977 tis. Kč ( odměny, telefonní poplatky, pohoštění) 
Činnost místní správy    3.117 tis. Kč (mzdy, plyn, el.energie, voda, pohonné 

hmoty, školení, opravy a udržování, leasing automobilu,) 
Převody soc.fond          55 tis. Kč 
Výdaje z fin.operací          25 tis. Kč ( poplatky spořitelně) 
Pojištění           85 tis. Kč (majetek obce) 
Platba daně –obec        664 tis. Kč (daň z příjmů obce) 
Finanční dary             8 tis. Kč (zastupitelé obce) 
  
  
Celkové čerpání výdajů rozpočtu je ve výši 100,41 %. 
Podrobný rozpis plnění příjmů a výdajů je ve výkazu FIN 2 – 12 za rok 2008. 
  
Hospodaření s majetkem: 
V období od 20.12.2008 do 31.12.2008 byla provedena řádná inventarizace majetku obce. 
Celková hodnota investičního majetku činí  204.469648 Kč 
Z toho: nehmotný majetek 250921 

Budovy        63.230182 
Stavby      104.265198 
Samost.movité věci         2.906462 
Drobný dlouhod.majetek        1.988261 
Pozemky        19.722236 
Nedokončené investice       4.533388 
Dlouhodobý fin.majetek-akcie      7.573000 

  
Drobný majetek do 3000 Kč je veden na podrozvahových účtech v hodnotě 501717,82 Kč. 
Poskytnuté provozní zálohy na elektřinu a plyn činí 857950,86 Kč. 
Předpis sociálního a zdravotního pojištění z mezd za prosinec ve výši 98740 Kč, předpis mezd 

za prosinec 165733 Kč, předpis odvodů zaměstanců za prosinec ve výši 15145 Kč, 
předpis daně za prosinec ve výši 24084 Kč. 
  
  
Podrobnější rozpis v  rozvaze za rok 2009. 



Zůstatky účtů k 31.12.2009 
  
Základní běžný účet:   113092,33 Kč 
Sociální fond        9366,00 Kč 
  
Tvorba a čerpání sociálního fondu 
A. Tvorba 
1. Stav k 1.1.2009      8514,00 Kč 
2. Příděl 2 % z hrubých mezd 55372,00 Kč 
__________________________________ 
Zdroje celkem    63886,00 Kč 
  
  
B. Čerpání 
1. příspěvek na stravenky  44040,00 Kč 
2. životní pojištění  10480,00 Kč 
Čerpání celkem   54520,00 Kč 
  
Účty jsou vedeny u ČS Břeclav, je uzavřena smlouva o přímém bankovnictví. 
  
  
Přijaté účelové dotace – 8,584715,- Kč 
  
Dotace z úřadu práce – na veř.prospěšné práce, ÚZ 13229     108000 Kč 
Dotace z úřadu práce - na veř.prospěšné práce, ÚZ 13234     555754 Kč 
Dotacez Ministerstva financí–volbydo Evrop.parlamentu,ÚZ98348     34600 Kč 
Dotace z Min.vnitra-na realizaci projektuCzechPOINT-kontaktní místa, ÚZ14008 49759 Kč 
Dotace z rozpočtu Jm kraje- TNS, ÚZ 331       140000 Kč 
Dotace z rozpočtu Jm kraje – úhrada úroků-oprava ZŠ, ÚZ 311    152000 Kč 
Dotace z rozpočtu Jm kraje – oprava střechy a výměna oken Slov.chalupy,ÚZ332 150000 Kč 
 
Všechny dotace byly vyčerpány v plné výši, pouze z dotace na volby bylo vráceno 2878 Kč 
dne 19.1. 2010 při finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem na účet Jm kraje 
27-7203250247/0100. 
  
Na základě Směrnice o provádění vnitřní finanční kontroly bylo provedeno 11 kontrol – 
1x MŠ Tvrdonice, 1x ZŠ Tvrdonice, 1x kontrola u obce. 
8x kontrola příjemce dotace z prostředků obce – TJ Sokol, oddíl kopané, slovácký krůžek 

Tvrdonice, Svaz zdravotně postižených, Český zahrádkářký svaz, ZO Tvrdonice, Český 

rybářský svaz, MO Tvrdonice, Sbor dobrovolných hasičů, Mateřské centrum Slunéčko 
  
Kontroly byly zaměřeny na dodržení čerpání finančních prostředků v souladu s rozpočtem. 
Nebylo shledáno závažnějších nedostatků. Doklady čerpaných dotací jsou uloženy u účetní 

obce. 
  
Přezkoumání hospodaření Obce Tvrdonice za rok 2009 provedl auditor ing. František 

Dvořák, čísl. osvědčení 1205, Dukelská 22, 692 01 Mikulov. Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2009 je nedílnou součástí závěrečného účtu. 
  



Dále je přílohou informace o výsledcích hospodaření příspěvkové organizace MŠ Tvrdonice a 

ZŠ Tvrdonice, Služby obce Tvrdonice za rok 2009. 
Hospodaření MŠ skončilo přebytkem ve výši 12450 Kč. Náklady celkem 3623970, výnosy 

3636420. Neinvestiční příspěvek obce na provoz činil 928770 Kč. 
  
  
Hospodaření ZŠ skončilo přebytkem ve výši 4790 Kč. Náklady celkem 13353600, z toho 

odpisy 209080 Kč, výnosy 13358390 Kč . Neinvestiční příspěvek obce na provoz činil 

2100000 Kč, investiční příspěvek činil 305180 Kč tj. celkem 2405180 Kč. 
  
Hospodaření Služeb obce Tvrdonice skončilo schodkem ve výši 31530 Kč. Náklady celkem 
3520600 Kč, výnosy 3523470 Kč, výsledek hospodaření před zdaněním 2870 Kč, daň 
z příjmů 34400, výsledek hospodaření po zdanění činí -31530 Kč. Neinvestiční příspěvek 

obce na provoz činil 1520000 Kč. 
 

Vypracovala: Jarmila Tesaříková 

Schválil: Zdeněk Tesařík, starosta 

 

Projednáno v radě obce 

Projednáno ve finančním výboru 
 

K nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v úředních hodinách je: 
Rozvaha k 31.12.2009 

Příloha 
Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 

Výkaz zisku a ztráty MŠ Tvrdonice 
Výkaz zisku a ztráty ZŠ Tvrdonice 

které byly podkladem pro vytvoření závěrečného účtu obce za rok 2009 
 

Vyvěšeno 10.6.2010 
Svěšeno:     Zdeněk Tesařík 

      starosta obce 
 

Schváleno zastupitelstvem obce dne 




