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Úvod 

 

Financování a hospodaření územních samospráv se stává stále více diskutovaným 

tématem. Územní samospráva v České republice je vybavena rozsáhlými pravomocemi. 

Zároveň to však znamená velkou odpovědnost, jelikož veřejné statky a služby jsou 

zajišťovány veřejnými prostředky, jejichž účelnost je předmětem veřejné kontroly. 

 

Toto téma bakalářské práce jsem si vybral proto, jelikož v obci samotné bydlím a 

zajímá mě jak obec hospodaří se svými i svěřenými prostředky.  

 

První část práce je zaměřena především na teorii veřejných financí v České republice, 

definici základní pojmů a zákonů. Je vysvětlen finanční systém na úrovni územní 

samosprávy, struktura územních rozpočtů, rozpočtová skladba, rozpočtový proces a 

rozpočtový výhled obcí. 

 

Ve druhé, praktické části práce je představena obec Určice a uvedeny základní 

informace o obci. Dále jsou analyzovány jednotlivé rozpočty z let 2004 – 2007 a 

porovnány schválené rozpočty se skutečným výsledkem na konci roku.  

 

Ve třetí části práce jsou předloženy návrhy na zlepšení hospodaření obce Určice. 

 

Cílem práce je na základě teoretických znalostí a analýzy rozpočtových příjmů a výdajů 

obce zhodnocení finanční situace obce a stanovení návrhů na zlepšení jejího 

hospodaření. 
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1 Finanční systém na úrovni územní samosprávy 

 

Důležitým prostředkem, kterým územní samosprávy zabezpečují uskutečňování úkolů a 

zabezpečují financování potřeb jak v lokální tak v regionální sféře jsou rozpočty, popř. 

mimorozpočtové fondy, které vytváří jejich finanční systém:1 Finanční systém 

jednotlivých prvků územní samosprávy tvoří její územní rozpočet a mimorozpočtové 

fondy, a to jak na municipální úrovni tak na regionální úrovni. Je nedílnou součástí 

celkového finančního systému v příslušné zemi. Územní rozpočty, tzn. rozpočty obcí a 

vyšších úrovní územní samosprávy, stejně jako mimorozpočtové fondy, jako 

decentralizované peněžní fondy na této úrovni, jsou součástí rozpočtové soustavy. 

 

Na úrovni územní samosprávy je však nejdůležitější součástí finančního systému její 

územní rozpočet (obecní rozpočet), sloužící k zajištění její činnosti.  

 

1.1 Územní rozpočet 

 

Obecní rozpočet, stejně jako rozpočty vyšších stupňů územní samosprávy je nástrojem:2 

realizace koncepce ekonomického a sociálního rozvoje daného území, nástrojem 

prosazování poslání územní samosprávy, nástrojem financování volebních programů, 

nástrojem prosazování lokálních resp. regionálních zájmů a preferencí obyvatelstva, 

které žije na daném území. Územní rozpočty se postupně stávají i důležitým nástrojem 

ovlivňujícím dlouhodobé ekonomické možnosti daného území. Z institucionálního 

hlediska je rozpočet důležitým prostředkem řízení v orgánech obce, regionu, ale i 

v organizacích v lokálním a regionálním veřejném sektoru (v ČR např. v příspěvkových 

organizacích). 

 

 

 

 

 

 
1 PEKOVÁ. J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 196. ISBN 80-7261-086-4. 
2 PEKOVÁ. J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 210. ISBN 80-7261-086-4. 
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Rozpočet je základem finančního hospodaření jak obcí tak i regionů. Územní rozpočet 

je možné charakterizovat takto:3  

• Decentralizovaný peněžní fond, který se tvoří, rozděluje a používá primárně na 

principu nenávratnosti, nedobrovolnosti a neekvivalence. 

• Z účetního hlediska je bilancí, která analyzuje příjmy a výdaje. 

• Je důležitým rozpočtovým plánem, podle kterého se v rozpočtovém období 

hospodaří. 

• Je nástrojem realizace municipální resp. regionální politiky na úrovni územní 

samosprávy, je nástrojem realizace volebních programů. Je důležitým nástrojem 

prosazování lokálních a regionální zájmů a preferencí obyvatelstva daného 

území, nástrojem financování potřeb lokálního a regionálního veřejného sektoru, 

je nástrojem řízení. 

 

Každý územní rozpočet plní tyto důležité funkce:4 

• Alokační, která je na úrovni územní samosprávy rozhodující. Prostřednictvím 

finančních prostředků koncentrovaných v územním rozpočtu se financují různé 

potřeby v lokálním či regionálním veřejném sektoru, resp. zabezpečování 

veřejných statků. 

• Redistribuční, jejíž využití na úrovni územní samosprávy je však omezené, 

zejména v poměru k sociálně slabším občanů, kdy na úrovni územní samosprávy 

se využívá zpravidla pouze sociální výpomoci. Relativně více se používá na 

úrovni vyššího stupně územní samosprávy – prostřednictvím přerozdělování 

části finančních prostředků z rozpočtu regionu do rozpočtu obcí. 

• Stabilizační, jejíž využití na úrovni územní samosprávy je rovněž omezené, ale 

kupříkladu ve vyspělých zemích svými aktivitami územní samospráva ovlivňuje 

růst ekonomických možností daného území (např. budováním technické 

infrastruktury apod.). 

 

 

 
 

3 PEKOVÁ. J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 201. ISBN 80-7261-086-4. 
4 PEKOVÁ. J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 200. ISBN 80-7261-086-4. 
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Příjmy a výdaje územního rozpočtu umožňují jeho členění na rozpočet běžný a 

kapitálový. 

 

1.1.1 Běžný rozpočet 

Běžný rozpočet je bilance běžných  příjmů a  běžných výdajů obvykle se 

v jednotlivých letech  opakujících. Avšak není to pravidlem a některé běžné příjmy a 

výdaje mají povahu neopakujících se příjmů a výdajů. Běžný rozpočet by měl být 

sestaven jako vyrovnaný, popř. přebytkový. Tento rozpočet je vyrovnaný, pokud se 

běžné příjmy rovnají běžným výdajům a přebytkový tehdy, pokud jsou běžné příjmy 

větší jak běžné výdaje. Pokud nastane situace opačná je rozpočet schodkový.  

 

Velmi často však v průběhu rozpočtového období krátkodobě chybí nenávratné příjmy 

na krytí  výdajů. Za příčinu lze považovat časový nesoulad mezi tokem příjmů a tokem 

výdajů. Pokud nejsou k dispozici finanční rezervy, lze využít k dorovnání bilance 

rozpočtu krátkodobý úvěr. (nečastěji se využívá tzv. kontokorentní úvěr.) Pokud je však 

situace opačná, je vhodné krátkodobý přebytek rozpočtu dále investovat na termínovaný 

účet. Pokud je však běžný rozpočet dlouhodobě deficitní, je bezpodmínečně nutné 

analyzovat příčiny tohoto stavu. 

 

1.1.2 Kapitálový rozpočet 

Kapitálový rozpočet je bilance kapitálových příjmů a kapitálových výdajů. Je 

vyrovnaný tehdy jsou li kapitálové příjmy rovny kapitálovým výdajům. Pokud jsou 

příjmy vyšší, je přebytkový, pokud jsou příjmy nižší než výdaje je schodkový. 

Zpravidla však chybějí nenávratné příjmy s jejichž pomocí jsou financovány investice 

v lokálním veřejném sektoru. Příjmy kapitálového rozpočtu se doplňují návratnými 

příjmy (vyrovnají bilanci). 
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1.1.3 Finanční vztahy 

Na následujícím obrázku je zachyceno tzv. zdravé hospodaření. To znamená, že „běžné 

výdaje jsou hrazeny z běžných příjmů“ a „kapitálové výdaje z kapitálových příjmů“. 

Pokud obec musí přijímat úvěry, nebo musí realizovat kapitálové příjmy, aby uhradila 

běžné výdaje, může to být pro obec z dlouhodobého hlediska neúnosné. 

 

Cílem hospodaření z dlouhodobého hlediska je, aby byl rozpočet vyrovnaný tj. 

Příjmy = výdaje, popř. přebytkový, příjmy > výdaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 
PB - běžné příjmy 
VB - běžné výdaje 
PK - kapitálové příjmy 
VK - kapitálové výdaje 

 
Obrázek č.1: Finanční vztahy ve veřejném rozpočtu5  
 
 
 

 

 

 

 
5 PEKOVÁ. J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 205. ISBN 80-7261-086-4. 
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                 P běžný rozpočet V          P kapitálový rozpočet V 
 
   

 

          převod přebytku 

 
 
 
   úhrada  

   schodku 
  
 
Obrázek č.2: Vztah mezi běžným a kapitálovým rozpočtem6 

 
 
1.2 Struktura územních rozpočtů 

 

Nejčetnější skupinu příjmů rozpočtů obcí tvoří vlastní příjmy  rozpočtů, z nichž 

nejvýznamnější jsou daňové příjmy. Určitá decentralizace daňového výnosu do 

rozpočtů obcí od roku 1993 vedla k tomu, že sdílené a svěřené daně jsou rozhodujícím 

příjmem rozpočtů obcí. Ve vlastních příjmech jsou zahrnuty:7 

 

1.2.1 Příjmy 

Příjmy představují nenávratná inkasa, nezahrnují však ta inkasa, kterými se přijímají 

vypůjčené finanční prostředky. 

 

Příjmy běžné 

• Svěřená daň z nemovitosti, u které mají obce velmi malou daňovou pravomoc. 

• Sdílená daň z příjmů a od roku 2001 i sdílená DPH, u kterých nemají obce 

daňovou pravomoc. 

• Vlastní místní daně (v ČR tzv. místní poplatky8) jsou zatím málo výnosné. 

• Správní poplatky9, které obce vybírají za úkony státní správy v přenesené 

působnosti. 
 

6 PEKOVÁ. J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 205. ISBN 80-7261-086-4. 
7 PEKOVÁ. J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 234. ISBN 80-7261-086-4. 
8 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. 
9 Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. 
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Druhou významnou skupinou vlastních příjmů jsou nedaňové příjmy. Jejich výši i 

strukturu může územní samospráva svým rozhodnutím ovlivnit. Mezi tyto běžné příjmy 

můžeme zahrnout tyto:10 

• Příjmy z pronájmu majetku  a příjmy z prodeje neinvestičního majetku. 

• Příjmy z uživatelských poplatků za veřejné statky (pokud je obec 

zabezpečuje sama, nebo prostřednictvím svých organizačních složek) a příjmy 

za ostatní zabezpečovací služby (např. stravování ve školních jídelnách, služby 

v knihovnách atd.). 

• Příjmy od organizačních složek, příspěvkových organizací. 

• Zisk obecních podniků. 

• Dividendy z akcií, přijaté úroky. 

 

Třetí skupinou běžných příjmů jsou dotace (transfery) 

• Dotace nárokovatelé. Objem a struktura těchto dotací je schvalována při 

schvalování zákona o státním rozpočtu. Pokud v průběhu rozpočtového období 

nedojde k úpravám státního rozpočtu, pak na takto schvalované dotace mají 

obce zákona nárok. 

• Dotace nenárokovatelné. Tyto dotace získávají obce a kraje na základě žádostí 

z rozpočtových kapitol některých ministerstev v rámci grantových programů 

apod. Záleží na příslušném ministerstvu jak posoudí tuto žádost, resp. její účel a 

zda žádosti vyhoví čí nikoliv. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 PEKOVÁ. J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 234. ISBN 80-7261-086-4. 
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Příjmy kapitálové 

Mezi příjmy kapitálové patří:11 

• Příjmy z prodeje majetku – nemovitého a movitého dlouhodobého majetku. 

• Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. 

• Kapitálové dotace – transfery (účelové, neúčelové). 

• Přijaté úvěry. 

• Příjmy z emise komunálních obligací. 

• Přijaté splátky půjček. 

 

Ostatní příjmy 

• Doplňkové 

 

1.2.2 Výdaje 

Výdaje jsou nenávratné platby a poskytované návratné půjčky za účelem uskutečnění 

rozpočtové politiky v členění na běžné a kapitálové. 

 

Rozhodující kategorií výdajů územních rozpočtů jsou běžné výdaje:12 související 

s financováním veřejných statků jak preferovaných, tak i ostatních, zejména lokálních a 

regionálních. Jde o alokační výdaje zajišťované buď prostřednictvím organizací, které 

obce a kraje k tomuto účelu zřídily (od roku 2001 tzv. organizační složky, dříve 

rozpočtové organizace) a prostřednictvím příspěvkových organizací nebo 

prostřednictvím veřejné zakázky. Část těchto výdajů má povahu nárokovaných – 

mandatorních výdajů, neboť uzemní samospráva je musí vynaložit na služby, za které je 

ze zákona zodpovědná. Redistribuční výdaje ve formě sociálních výpomocí nejsou 

objemově významné (kromě tzv. pověřených obecních úřadů a obcí s rozšířenou 

působností, které jsou zpravidla místem výplaty dávek státní soc. podpory, která však 

plyne účelově ze státního rozpočtu). 

 
 
 
 

 

 

11 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 234. ISBN 80-7261-086-4. 

12 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 237-238. ISBN 80-7261-086-4. 
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V průměru představují běžné výdaje zhruba 2/3 z celkových výdajů obecních rozpočtů a 

zbylou 1/3 se na celkových výdajích podílí výdaje kapitálové. Mezi běžné výdaje 

patří:13 

 

Běžné neinvestiční 

• Mzdy a platy. 

• Povinné pojistné za zaměstnance. 

• Materiálové. 

• Energie. 

• Nájemné. 

• Sociální dávky. 

• Výdaje na municipální podniky. 

• Placené pokuty. 

• Placené úroky. 

• Ostatní (poskytnuté dary apod.). 

• Dotace vlastním organizačním služkám a jiným subjektům. 

• Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. 

• Výdaje na sdružování finančních prostředků (neinvestiční). 

 

Kapitálové – investiční 

Kapitálové výdaje, jsou takové výdaje, které vytvářejí nové hodnoty popř. slouží 

k nákupu nových movitých věcí s poř. cenou vyšší jak 40000 Kč. Jedná se zejména o 

nákup programového vybavení, počítačové techniky, pozemků, budov, dále pak 

zpracování urbanistických studií a územních plánů a investiční akce určené na rozvoj 

průmyslových zón a lokalit k bydlení. 

 

Mezi kapitálové výdaje patří:14 

• Na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 

• Na nákup cenných papírů. 

 
 

13 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 234. ISBN 80-7261-086-4. 
14 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 234. ISBN 80-7261-086-4. 
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• Na kapitálové poskytnuté dotace organizačních složek a různým subjektům. 

• Na investiční příspěvky příspěvkovým organizacím. 

• Na investiční půjčky poskytnuté různým subjektům. 

• Splátky úvěrů. 

 

Ostatní  

Ostatní kapitálové výdaje 

 

1.3 Rozpočtová skladba 

 

V ČR upravuje podrobné členění příjmů a výdajů závazná rozpočtová skladba:15 

platná pro celou strukturu veřejných rozpočtů, která umožňuje zajistit souhrnný pohled 

na finanční hospodaření. Je upravena vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o 

rozpočtové skladbě, v platném znění (aktualizována o vyhlášku č. 306/2007 Sb., 

v platném znění). Rozpočtová skladba se v ČR vztahuje na třídění operací, které mají 

charakter tzv. operací veřejných (o kterých se rozhoduje veřejnou volbou). Je založena 

na využití principu peněžních pohybů („cash“ princip). Rozpočtová skladba upravuje 

způsob třídění všech peněžních operací rozpočtů a fondů obcí i krajů, včetně operací 

organizačních složek, u kterých jsou obce a kraje zřizovatelem. 

 

Rozpočtová skladba umožňuje analyzovat příjmy a výdaje za pomocí využit třídění 

kapitolního (odpovědnostního), druhového, odvětvového a konsolidačního. 

 

Druhové třídění 

Druhové třídění je základním systémem třídění v rozpočtové skladbě. Třídí operace do 

tří základních okruhů: 

• Příjmy. 

• Výdaje. 

• Financování. 
 
 

15 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 225. ISBN 80-7261-086-4. 
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Druhové třídění umožňuje odlišit třídy, seskupení položek, podseskupení  a jednotlivé 

položky příjmů a výdajů. To znamená u každé třídy podrobné členění:16 

 

Třída            podseskupení položek         seskupení položek            jednotlivé položky 

Například: 

Třída 1 Daňové příjmy > 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů > 111 DPFO > 

1111 DPFO ze závislé činnosti. 

 

Jsou zavedeny následující třídy:17 

• Třída 1: Daňové příjmy. 

• Třída 2: Nedaňové příjmy. 

• Třída 3: Kapitálové příjmy. 

• Třída 4: Přijaté dotace. 

• Třída 5: Běžné výdaje. 

• Třída 6: Kapitálové výdaje. 

• Třída 8: Financování.  

 

Třída 7 – Ostatní výdaje, byla novelou vyhlášky zrušena. 

 

Odvětvové třídění 

Odvětvové třídění vychází z účelů, na které se vynakládají finanční prostředky 

z rozpočtu v souvislosti se zajišťováním potřeb. Odlišuje skupiny na oddíly, pododdíly a 

jednotlivý paragrafy. Má tyto skupiny:17 

• Skupina 1: Zemědělství a lesní hospodářství. 

• Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství. 

• Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo. 

• Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti. 

• Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana. 

• Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby. 
 

 

16 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 227. ISBN 80-7261-086-4. 
17 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 229-232. ISBN 80-7261-086-4. 
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Konsolidační třídění 

V konsolidačním třídění jsou prvkem rozpočtové skladby tzv. záznamové jednotky. 

Konsolidace umožňuje eliminovat duplicity na základě interních transferů mezi fondy a 

korekci příjmů na straně jedné a korekci výdajů na straně druhé, při započítávání příjmů 

a výdajů. 

 

Kapitolní (odvětvové) třídění 

Není pro obce a kraje povinné. 

 

1.4 Rozpočtový proces 

 

Rozpočtový proces představuje soubor činností orgánů, a to jak volených, tak 

výkonných. Tyto činnosti zahrnují sestavení návrhu územního rozpočtu,  jeho 

schválením a realizaci během rozpočtového období, průběžnou a následnou kontrolu 

jeho plnění a sestavení a schválení skutečné bilance hospodaření. Rozpočtové období na 

úrovni územní samosprávy bývá v každé zemi totožné a to s rozpočtovým obdobím celé 

rozpočtové soustavy. Trvá vždy jeden rok a ve většině zemí se kryje s rokem 

kalendářním. Všechny etapy rozpočtového procesu ovšem trvají déle, zpravidla zahrnují 

dobu 1,5 – 2 roky.  

 

1.4.1 Etapy rozpočtového procesu 

Rozpočtový proces se sestává z těchto etap:18 

• Sestavení návrhu územního rozpočtu výkonným orgánem. 

• Projednání a schválení rozpočtu výkonným orgánem (zastupitelstvem)19 

• Plnění územního rozpočtu, za které zodpovídají výkonné orgány a případné 

změny územního rozpočtu, které doporučují výkonné orgány a schvalují volené 

orgány. 

• Průběžná kontrola plnění výkonnými orgány ale i volenými orgány. 

• Sestavení přehledu o skutečném vývoji, který sestavuje příslušný výkonný orgán 

a projednání a následná kontrola, kterou provádějí volené orgány. 
 

18 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 211. ISBN 80-7261-086-4. 

19 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
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Návrh rozpočtu     Finanční odbor 

 
 
 
Projednání      Rada obce 
       Finanční výbor  
 
Schvalování      Zastupitelstvo 
Rozpočtu      Dotace od krajů, vč. ze SR 
 
       Zveřejnění 
   Kontrola 
Plnění 
       Finanční výbor 
       Zastupitelstvo obce 
       Veřejná schůze občanů 
Závěrečný      Finanční odbor 
účet obce      Zastupitelstvo obce a fin. výbor 
       Krajský úřad 
       Audit 
 
 Legenda: 
 SR – státní rozpočet 
 
Obrázek č.3: Rozpočtový proces obcí v ČR20 

 

1.5 Rozpočtový výhled obcí 

 

Poslední novela zákona č. 557/2004 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

platná od září roku 2004, stanovuje obcím a krajům řídit své hospodaření nejen podle 

schváleného rozpočtu, ale obce a kraje musí též sestavit rozpočtový výhled21.  

 

Zákon však přesněji nespecifikuje, jak by měl takový rozpočtový výhled vypadat. 

Obecně vzato je to však pomocný nástroj obce, sloužící ke střednědobému finančnímu 

plánování. Sestavuje se na dobu 2 až 5 let a obsahuje souhrnné údaje o příjmech, 

výdajích a dlouhodobých závazcích. 

 

 
 

20 ŠELEŠOVKÝ, J., JAHODA, R. Veřejné finance v ČR a EU. 2004. s 40. 
21 § 4 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 



 20 

Mezi nejvýznamnější problémy střednědobého plánování patří:22 

• Schopnost reálného odhadu, především pak příjmů a jejich budoucích vývoje. 

• Dlouhodobější vyjasnění koncepce vztahů územního rozpočtu k ostatním 

článkům rozpočtové soustavy, zejména pak ke státnímu rozpočtu. 

• Oblast organizační, zahrnující spolupráci volených a výkonných orgánů. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
22 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 219-220. ISBN 80-7261-086-4. 
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2 Analytická část 

 

2.1 Charakteristika obce Určice 

 

Obec jako základní územní samosprávní celek je základním článkem územní 

samosprávy. V současné době je postavení obcí čím dál významnější, jelikož jejich 

kompetence značně vzrostly a obce tak mají více možností jak zabezpečovat různé 

druhy veřejných statků pro obyvatelstvo. 

 

Obec je základní územní jednotkou státu, kterou tvoří obyvatelé, kteří společně 

využívají vymezené územní a kteří mají právo na samosprávu. Ve vyspělých 

demokratických zemích má obec podobu územního samosprávního společenství, 

nestátního subjektu.23 

 

Obec Určice leží v Olomouckém kraji v blízkosti okresního města Prostějov od jehož 

středu je obec vzdálena cca 5 km. Určice leží v západní části Hané a je zde ještě hodně 

živý, už značně vzácný hanácký dialekt. Obcí prochází komunikace III.třídy. Východní 

částí katastru pak prochází komunikace I.třídy R46. V západní a v jižní části přechází 

volná prostranství intenzivně obdělávaných polí v menší celky lesa. Vlastní obec Určice 

leží v nadmořské výšce 240-270 m. n.m. Rozloha katastrálního území obce je 1 117 ha. 

Katastr obce se nachází v plošně nejrozsáhlejším povodí okresu (Morava od Bečvy po 

Hanou). Území je odvodňováno toky, z nichž nejvýznamnější jsou Blata, Romže, 

Hloučela a Valová. V roce 2007 žilo v obci 1323 obyvatel. První zmínka o obci pochází 

z roku 1288. 

 

 

 

 

 
 
 
 

23 Postavení obcí v současné době vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
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Občanská vybavenost v obci  

Občanská vybavenost ve své struktuře v zásadě naplňuje potřeby obce. Vybavenost 

komerčního charakteru a velké části různých služeb budou existovat a vznikat převážně 

na základě poptávky. Je však v zájmu obce vytvářet co nejlepší podmínky pro zařízení 

školská, zdravotnictví, správu, tělovýchovu a základní služby. Obec zřídila tyto 

příspěvkové organizace: 

• Kulturní klub Určice, 

• Základní a mateřská škola Určice. 

V obci jsou také činorodé místní spolky a to TJ SOKOL Určice a sbor dobrovolných 

hasičů. Svou služebnu má v obci i Policie ČR, dále je zde pošta, lékárna a zdravotní 

středisko. Mimo uvedené druhy je v obci v současnosti zastoupena řada komerčních 

provozů a podnikatelských aktivit. Jedná se především o prodejny potravin, restaurační 

zařízení, drogerie a živnostníky všeho druhu. (klempíři, zedníci, sklenáři, kováři, 

instalatéři atd.). Obec je také členem sdružení Prostějov venkov o.p.s., které slučuje 

okolní obce s cílem podpořit kulturu a cestovní ruch v regionu. 

 

Výroba, pracovní příležitosti  

Základní formu výroby reprezentuje v obci soustředěná zemědělská velkovýroba. 

Hospodářské družstvo představuje významný zdroj pracovních příležitostí. Pro obec 

představuje významné možnosti v oblasti zaměstnanosti obyvatel blízké okresní město 

Prostějov. 

 

Doprava 

Obec se nachází na křižovatce 4 státních silnic místního významu. Nejvýznamnější je 

III/37766 Prostějov - Určice, která zprostředkovává spojení sídla s okresním městem. 

Průjezdní úseky mimo převedení tahu státních silnic jsou často rovněž užívány pro 

přímou obsluhu objektů.  

 

Hromadná doprava obyvatel 

Hromadná doprava osob je na území zajišťována autobusovými linkami FTL Prostějov, 

a.s. a Autobusová doprava Konečný, s.r.o., které dostatečně pokrývají potřeby místních  

občanů. Železnice obcí neprochází. 
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2.2 Zhodnocení hospodaření obce Určice 

 

Tato část bakalářské práce se zabývá analýzou příjmů a výdajů obce Určice v letech 

2004-2007. Hlavním zdrojem informací jsou především obecní rozpočty z jednotlivých 

let, s jejichž pomocí je sledován vývoj a trendy v obecním hospodaření. 

 

Schválené rozpočty v letech 2004-2007 

Jednotlivé obecní rozpočty ve sledovaném období let 2004-2007 jsou sestaveny jako 

vyrovnané. Sestavení rozpočtů vycházelo především z uzavřených smluv, příslibů a 

zákonů. V oblastech kde nebylo možné z výše uvedených náležitostí vycházet, byly 

příjmy a výdaje obce stanoveny kvalifikovaným odhadem hlavní účetní, který 

respektuje veškeré zákonné předpisy. Příjmy a výdaje rozpočtů jsou rozděleny podle 

vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění 

(aktualizována o vyhlášku č. 306/2007 Sb., v platném znění). Následující tabulka 

ukazuje vývoj schválených rozpočtů obce Určice v letech 2004 – 2007. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č. 1. Vývoj schválených rozpočtů obce Určice v letech 2004-2007 (v tis. Kč). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 
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Výsledek hospodaření v letech 2004-2007 

Obecní rozpočty ve sledovaném období byly sice schváleny jako vyrovnané, avšak 

skutečnost byla vždy dosti odlišná. Rozpočet schválený a výsledek hospodaření se 

značně liší. Hlavní příčina tohoto nesouladu je především skutečnost, že obci se 

podařilo získat nemalé investiční a neinvestiční dotace na financování a realizaci svých 

projektů. V roce 2004 celkem 29 685 828 Kč, v roce 2005 celkem 10 941 077 Kč, 

v roce 2006 to bylo 28 490 161 Kč a konečně v roce 2007 celkem 10 060 368 Kč. 

Skutečné výsledky hospodaření v jednotlivých letech (před konsolidací příjmů a 

výdajů) jsou zachyceny na následujícím grafu. 

 

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č. 2. Vývoj výsledku hospodaření obce Určice v letech 2004-2007 (v tis. Kč). 

(Zdroj: Interní materiály obce.) 
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2.3 Rozpočet obce v roce 2004 

 

Rozpočet obce Určice na rok 2004 byl sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy činily 

16 479 000 Kč, výdaje 16 807 000 Kč a financování 328 000 Kč. 

 

2.3.1 Příjmy obce v roce 2004 

Největší zastoupení ve schváleném rozpočtu obce na rok 2004 mají příjmy daňové  

(7 850 000 Kč), dále příjmy kapitálové (6 300 000 Kč), příjmy nedaňové (1 210 000 

Kč) a nakonec dotace-transfery (1 119 000 Kč). 

Struktura schválených p říjmů pro rok 2004 (v %)

Daňové
48%

Nedaňové
7%

Kapitálové
38%

Dotace
7%

 

Graf č. 3. Struktura schválených příjmů pro rok 2004 (v %). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 

 

2.3.1.1 Daňové příjmy  

Suma celkových daňových příjmů na rok 2004 byla schválena ve výši 7 850 000 Kč. 

Schválený rozpočet počítá s nejvyššími příjmy především z daně z přidané hodnoty  

(2 400 000 Kč), daně z příjmů fyzických osob (1 950 000 Kč), daně z příjmů 

právnických osob (2 112 000 Kč) a daně z nemovitostí (800 000 Kč). Zanedbatelný není 

ani poplatek za komunální opad (450 000 Kč). Výši schválených daňových příjmů a 

konečný výsledek od počátku roku nám ukazuje následující graf. 
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Daňové p říjmy v roce 2004 (v tis. K č)
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Graf č. 4. Vývoj hlavních daňových příjmů za rok 2004 (v tis. Kč.). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 

 

Z grafu je patrné, že obec ve výsledku vybrala na hlavních daňových příjmech více než 

původně plánovala, pouze z poplatku za komunální odpad vybrala o 11 730 Kč méně, 

jelikož obec tento poplatek může odpustit sociálně slabším občanům, kteří toho také 

využívají. Celková suma daňových příjmů za rok 2004 byla 9 319 455 Kč, což je o 

1 469 455 Kč více, než  očekával schválený rozpočet. Za vyššími příjmy z daní 

fyzických a právnických osob lze považovat především vzrůstající trend občanů 

provozovat podnikatelskou činnost a  to převážně ve formě živnosti. V obci se neustále 

staví nové rodinné domy, což výrazně ovlivnilo růst příjmů daně z nemovitosti.   

 

2.3.1.2 Nedaňové příjmy  

Rozpočet obce na rok 2004 počítal se sumou nedaňových příjmů ve výši 1 210 000 Kč. 

Za nejvýznamnější nedaňové příjmy lze považovat odvody příspěvkových organizací  

(809 000 Kč), dále pak příjmy za nájem obecních pozemků (106 000 Kč), nájem 

nebytových prostor (106 000 Kč), nájem obecních bytů (44 000 Kč) a nájem za hroby 

(45 000 Kč). Následující graf zachycuje vývoj těchto příjmů za rok 2004.  
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Nedaňové p říjmy v roce 2004 (v tis. K č)
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Graf č. 5. Vývoj nedaňových příjmů za rok 2004 (v tis. Kč.). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 

 

Z grafu je jasně patrné, že schválené nedaňové příjmy jsou téměř totožné s konečným 

výsledkem na konci roku. Pouze příjmy z pronájmu pozemků se dost výrazně liší a to o 

99 275 Kč. Tyto pozemky totiž obec v průběhu roku prodala. 

 

2.3.1.3 Kapitálové příjmy  

Schválený rozpočet obce na rok 2004 počítá pouze s jednou položkou kapitálových 

příjmů a to s příjmy z prodeje pozemků v celkové výši 6 300 000 Kč. Ve skutečnosti 

však obec prodala své pozemky v ceně 6 428 820 Kč, jelikož prodala pozemků více něž 

původně plánovala. 

 

2.3.1.4 Přijaté dotace (transfery) 

Na rok 2004 byly schváleny dotace ve výši 1 119 000 Kč. Nejvyšší položkou byly 

územní dotace (472 000 Kč). Obci dále přispívají okolní obce na chod místí základní 

školy, která je pro danou oblast spádová  (570 000 Kč). V průběhu roku však do 

obecního rozpočtu přibyly dotace od Olomouckého kraje na platy pro personál základní 

školy (8 065 180 Kč), dále pak dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 

(10 000 000 Kč) na I. etapu výstavby nového obecního úřadu a dotace na I. etapu 
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výstavby infrastruktury v nové obytné lokalitě „V ětřák“ (1 200 000 Kč). Obec Určice 

dále převedla ze svého rozpočtového účtu částku (6 540 000 Kč) a z vlastních fondů 

(2 198 384 Kč). Celkem za rok 2004 činily dotace (transfery) 29 685 828 Kč.  

 

2.3.2 Výdaje obce v roce 2004 

V roce 2004 byly rozpočtové výdaje schváleny v celkové výši 16 807 000 Kč, z toho 

jako výdaje běžné (10 397 000 Kč) a výdaje kapitálové (6 410 000 Kč).  

 

2.3.2.1 Výdaje běžné 

Mezi nejvýznamnější položky schválených běžných výdajů patří příspěvek pro ZŠ 

Určice (2 409 000 Kč), výdaje za sběr a svoz komunálního odpadu (420 000 Kč), 

odměny zastupitelům (685 000 Kč), mzdy pracovníků obecního úřadu (1 140 000 Kč) a 

dále pak výdaje na platby daní a poplatků (652 000 Kč). Vývoj těchto výdajů v průběhu 

roku 2004 ukazuje následující graf. 
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Graf č. 6. Vývoj běžných výdajů v roce 2004 (v tis. Kč). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 

 
Z uvedeného grafu je patrno, že výdaje na chod ZŠ Určice výrazně převyšují 

schválenou částku ze začátku roku. Nový školský zákon č. 561/2004 Sb., začal platit až 

od 10.11. tohoto roku, a tak peníze na platy zaměstnanců základní školy ještě plynuly 

přes rozpočet obce.  
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Zastupitelé si na odměnách nakonec rozdělili méně než plánoval schválený rozpočet. 

Ostatní běžné výdaje se ve výsledku téměř neliší od schválených částek. Celková suma 

běžných výdajů se tak na konci roku vyšplhala na částku 18 157 779 Kč, oproti 

schválené částce 10 397 000 Kč. 

 

2.3.2.2 Výdaje kapitálové 

Za nejvýznamnější kapitálové výdaje schválené na rok 2004 lze považovat výdaje na  

projekty a výstavbu I. etapy nového obecního úřadu (6 315 000 Kč), výdaje na I. etapu 

výstavby infrastruktury v nové obytné lokalitě „V ětřák“ (1 053 000 Kč). Dále obec 

vykoupila pozemek (10 000 Kč) a nakoupila nové softwarové vybavení (20 000 Kč). 

Jelikož obec využila dotace od Olomouckého kraje na výstavbu I. etapy nového 

obecního úřadu, celkové výdaje na tuto stavbu se  na konci roku vyšplhaly na 

19 089 975 Kč a značně tak navýšily celkové kapitálové výdaje. Suma celkových 

kapitálových výdajů se oproti schváleným 6 410 000 Kč vzrostla na 19 274 991 Kč.  

 

Vývoj běžných a kapitálových výdajů v roce 2004 ukazuje následující graf. 
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Graf č. 7. Vývoj výdajů v roce 2004 (po konsolidaci v tis. Kč). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 

 

Celkové výdaje za rok 2004 překročily o 20 645 770 Kč schválené výdaje. Hlavní 

příčinou tohoto překročení bylo využití dotací v celkové výši 20 412 444 Kč, na chod 
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základní školy, výstavbu I. etapy nového obecního úřadu a na I. etapu výstavby 

infrastruktury v nové obytné lokalitě. Hospodaření obce v roce 2004 skončilo 

přebytkem 746 541 Kč. 

 

2.4 Rozpočet obce v roce 2005 

 

Rozpočet obce Určice na rok 2005 byl sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy činily 

13 087 000 Kč, výdaje 13 142 000 Kč a financování 55 000 Kč. 

 

2.4.1 Příjmy obce v roce 2005 

Největší zastoupení ve schváleném rozpočtu obce na rok 2005 mají příjmy daňové  

(10 379 000 Kč), příjmy nedaňové (1 513 213 Kč), dále dotace-transfery (1 034 787 Kč) 

a příjmy kapitálové (160 000 Kč).  
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Graf č. 8. Struktura schválených příjmů pro rok 2005 (v %). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 

 

2.4.1.1 Daňové příjmy  

Obec Určice schválila na rok 2005 daňové příjmy ve výši 10 379 000 Kč. Schválený 

rozpočet počítá s nejvyššími příjmy především z daně z přidané hodnoty (2 700 000 

Kč), daně z příjmů fyzických osob (2 100 000 Kč), daně z příjmů právnických osob 
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(3 488 000 Kč), daně z nemovitostí (1 500 000 Kč) a poplatků za komunální odpad 

(440 000 Kč). Vývoj daňových příjmů za rok 2005 ukazuje následující graf. 
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Graf č. 9. Vývoj daňových příjmů v roce 2005 (v tis. Kč). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 

 

Suma daňových příjmů činila v roce 2005 celkem 10 896 435 Kč, což je o 517 435 Kč 

více, než plánoval schválený rozpočet. Největší rozdíl je patrný u příjmu z daně 

z přidané hodnoty, kde bylo vybráno o 504 718 Kč více než se původně plánovalo. Za 

příčinu lze považovat zvýšení celostátního inkasa DPH. Naopak u daně z nemovitosti se 

vybralo o 495 359 Kč méně než se plánovalo. Obec předpokládala, že bude pokračovat 

další výstavba rodinných domů, která však nebyla realizována, jelikož o nabízené 

pozemky nebyl velký zájem. Ostatní položky daňových příjmů jsou vcelku vyrovnané. 

 

2.4.1.2 Nedaňové příjmy  

Pro rok 2005 počítal rozpočet obce s nedaňovými příjmy ve výši 1 513 213 Kč. Za 

nejvýznamnější nedaňové příjmy lze považovat především odvody příspěvkových 

organizací (647 000 Kč), příjmy z pronájmu pozemků (123 000 Kč), příjmy 

z paušálního poplatku za obecní internet (220 000 Kč), příjmy z pronájmu nebytových 

prostor (163 000 Kč) a příjmy za nájem hrobů (46 000 Kč). Vývoj nedaňových příjmů 

za rok 2005 zachycuje následující graf. 
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Nedaňové p říjmy v roce 2005 (v tis. K č)
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Graf č. 10. Vývoj nedaňových příjmů v roce 2005 (v tis. Kč). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 

 

Konečná suma nedaňových příjmů v roce 2005 činila 1 394 545 Kč. Jelikož obec zřídila 

v roce 2005 bezdrátový internet, přibyla v nedaňových příjmech položka za výběr 

paušálního poplatku (229 150 Kč). Obec zvýšila cenu za nájem svých pozemků což se 

projevilo ve zvýšení těchto příjmů o 128 000 Kč. Naopak však nepronajala všechny své 

nebytové prostory a tak výše příjmů z pronájmu těchto prostor klesla o 66 120 Kč proti 

původnímu plánu. Ostatní nedaňové příjmy jsou téměř totožné se schválenými.  

 

2.4.1.3 Kapitálové příjmy  

Rozpočet obce na rok 2005 počítá pouze s jednou položkou kapitálových příjmů a to 

s příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (160 000 Kč). Za tuto sumu byla také 

nemovitost prodána. 

 

2.4.1.4 Přijaté dotace (transfery)  

Pro rok 2005 byly schváleny dotace v celkové výši 1 034 787 Kč. Za nejvýznamnější 

lze považovat územní dotace (449 000 Kč), dále příspěvky okolních obcí na chod místní 

základní školy (452 019 Kč), dotace od úřadu práce (90 000 Kč) na podporu 

zaměstnanosti občanů se změněnou pracovní schopností. Obec dále převedla ze svého 

rozpočtového účtu a z vlastních fondů částku ve výši 9 529 608 Kč. Celkem v roce 2005 

činily dotace (transfery) 10 941 077 Kč. 
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2.4.2 Výdaje obce v roce 2005 

V roce 2005 byly rozpočtové výdaje schváleny v celkové výši 13 142 000 Kč, z toho 

jako výdaje běžné (11 329 000 Kč) a výdaje kapitálové (1 813 000 Kč). 

 

2.4.2.1 Výdaje běžné  

Mezi nejvýznamnější položky běžných výdajů patří příspěvek na chod místní základní 

školy (2 447 000 Kč), příspěvek na chod místního kulturního klubu (326 000 Kč), 

výdaje za svoz komunálního odpadu (400 000 Kč), odměny zastupitelům (595 000 Kč), 

mzdy pracovníků obecního úřadu (1 050 000 Kč) a platby daní a poplatků (1 738 000 

Kč). Vývoj běžných výdajů ukazuje následující graf. 
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Graf č. 11. Vývoj běžných výdajů v roce 2005 (v tis. Kč). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 

 

Rozdíl ve výši výdajů za svoz komunálního odpadu byl způsoben zdražením služeb ze 

strany dodavatele.V roce 2005 se také zvýšily výdaje na činnost kulturního klubu, který 

neustále rozšiřuje svou činnost. Obec také v průběhu roku přijala další zaměstnance a 

proto se zvýšily výdaje na mzdy o 238 000 Kč. Ostatní výdaje jsou téměř totožné 

s plánovanými.  

 

2.4.2.2 Výdaje kapitálové  

V roce 2005 byly schváleny tyto významnější kapitálové výdaje: na výstavbu garáží a 

nákup technického vybavení do nového obecního úřadu (1 498 000 Kč), výdaje na 
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výstavbu přípojných bodů pro zřízení bezdrátové internetové sítě obce (260 000 Kč) a 

dále na nákup pozemku v ceně 10 000 Kč.  

 

Vývoj běžných a kapitálových výdajů v roce 2005 ukazuje následující graf. 
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Graf č. 12. Vývoj výdajů v roce 2005 (po konsolidaci v tis. Kč). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 

 

Celkové výdaje za rok 2005 překročily o 2 169 201 Kč schválené výdaje. Za hlavní 

příčinu překročení výdajů lze považovat splátku  překlenovacího úvěru do výše 

2 000 000 Kč na úhradu realizace projektu bezdrátové internetové sítě v obci. Celkové 

náklady na bezdrátovou internetovou síť dosáhly 1 999 849 Kč. Hospodaření obce 

v roce 2005 skončilo schodkem 1 428 502 Kč. 

 

2.5 Rozpočet obce v roce 2006 

 

Rozpočet obce Určice na rok 2006 byl sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy činily 

13 318 000 Kč, výdaje 11 078 000 Kč a financování 2 240 000 Kč. 

 

2.5.1 Příjmy obce v roce 2006 

Ve schváleném rozpočtu obce na rok 2006 mají největší zastoupení daňové příjmy 

(9 246 000 Kč), dále dotace (2 595 304 Kč), nedaňové příjmy (1 456 000 Kč) a nakonec 

kapitálové příjmy (20 000 Kč). 
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Struktura schválených p říjmů pro rok 2006 (v %)
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Graf č. 13. Struktura schválených příjmů pro rok 2006 (v %). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 

 

2.5.1.1 Daňové příjmy  

Schválená suma daňových příjmů pro rok 2006 činí 9 246 000 Kč. Mezi 

nejvýznamnější daňové příjmy patří příjmy z daně z přidané hodnoty (3 200 000 Kč), 

daně z příjmů fyzických osob (2 300 000 Kč), daně z příjmů právnických osob 

(2 067 000 Kč), daně z nemovitosti (1 000 000 Kč) a poplatek za svoz komunálního 

odpadu (530 000 Kč). Výši schválených daňových příjmů a konečný výsledek od 

počátku roku zachycuje následující graf. 
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Graf č. 14. Vývoj daňových příjmů v roce 2006 (v tis. Kč). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 
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Celková výše daňových příjmů v roce 2006 je o 353 000 Kč vyšší, než bylo schváleno. 

Obec opět vybral více pěněních prostředků z daní z příjmů a daně z přidané hodnoty, 

jelikož v roce 2006 opět vzrostl počet podnikatelských subjektů v obci. Naopak obec 

vybrala o 105 922 Kč méně na dani z nemovitosti, jelikož tempo stavby nových 

rodinných domů již není tak razantní jako v letech předešlých. Ostatní daňové příjmy 

jsou téměř totožné se schválenými. 

 

2.5.1.2 Nedaňové příjmy  

Na rok 2006 byly schváleny nedaňové příjmy ve výši 1 456 696 Kč. Hlavními 

položkami nedaňových příjmů jsou odvody příspěvkových organizací (563 000 Kč), 

paušální poplatek za internet (300 000 Kč), nájem za pozemky (123 000 Kč), nájem za 

nebytové prostory (100 000 Kč) a nájem za hroby (46 000 Kč). Vývoj nedaňových 

příjmů v roce 2006 zachycuje následující graf. 
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Graf č. 15. Vývoj nedaňových příjmů v roce 2006 (v tis. Kč). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 

 

Celkem obec v roce 2006 vybrala na nedaňových příjmech 1 655 072 Kč, což je o 

198 376 Kč více než bylo schváleno. Rozdíl ve výši odvodů příspěvkových organizací 

byl způsoben zvýšením roční částky na odpisy Základní a mateřské škole Určice na 

základě oznámení této organizace o provedených opravách v účetnictví o  107 907 Kč, 

čímž se celková částka určená na odpisy ZŠ a MŠ Určice mění na částku 670 907 Kč. 
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Neustále se zvyšující počet uživatelů bezdrátové internetové sítě obce zapříčinil nárůst 

paušálních poplatků za využívaní této služby na 324 650 Kč. Ostatní položky 

sledovaných nedaňových příjmů jsou téměř totožné se schválenými. 

 

2.5.1.3 Kapitálové příjmy  

Pro rok 2006 počítá obec opět pouze s jedním druhem kapitálových příjmů a s příjmy 

z prodeje pozemků v ceně 20 000 Kč. Obec však nakonec prodala pozemky za nižší 

cenu a to za 10 280 Kč. 

 

2.5.1.4 Přijaté dotace (transfery)  

Rozpočet obce na rok 2006 počítá s dotacemi ve výši 2 595 304 Kč. Mezi 

nejvýznamnější položky přijatých dotací patří územní dotace (458 940 Kč), dotace od 

okolních obcí na chod základní školy (598 356 Kč), dotace od úřadu práce (100 000 Kč) 

na podporu zaměstnanosti občanů se změněnou pracovní schopností, dotace na realizaci 

projektu bezdrátové internetové sítě v obci (1 418 000 Kč). Dále pak obec převedla 

10 623 264 Kč z vlastních rozpočtových fondů a účtů. Během roku však obec získala 

ještě investiční dotaci na I. etapu rekonstrukce místní základní školy (15 000 000 Kč) 

při které má být celkově rekonstruována hlavní budova, školní kuchyně a přilehlá 

jídelna a nakoupeno nové kuchyňské zařízení a vybavení do učeben a jídelny. Celková 

výše dotací - transferů tak za rok 2006 činila 28 490 161 Kč. 

 

2.5.2 Výdaje obce v roce 2006 

V roce 2006 byly rozpočtové výdaje schváleny v celkové výši 11 078 000 Kč, z toho 

jako výdaje běžné (9 578 000 Kč) a výdaje kapitálové (1 500 000 Kč). 

 

2.5.2.1 Výdaje běžné 

V roce 2006 jsou nejvýznamnějšími položkami schválených výdajů především výdaje 

na chod základní školy (2 563 000 Kč), mzdy pracovníků obecního úřadu (1 300 000 

Kč), poplatky za  svoz komunálního odpadu (480 000 Kč), příspěvek na činnost 

kulturnímu klubu (366 000 Kč) a výdaje na odměny zastupitelů (595 000 Kč). Výši 

schválených běžných výdajů a skutečný stav na konci roku 2006 ukazuje následují graf. 
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Běžné výdaje za rok 2006 (v tis. K č)
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Graf č. 16. Vývoj běžných výdajů v roce 2006 (v tis. Kč). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 

 

Sledované běžné výdaje se téměř neliší od stanovených, pouze základní škola dostala o 

393 000 Kč méně, než se původně plánovalo, jelikož předchozí rok hospodařila 

s přebytkem 258 957 Kč, který byl dále rozdělen do fondu rezervního fondu a fondu 

odměn. Zvýšení mezd pracovníků obecního úřadu vychází ze stanoveného limitu na 

platy zaměstnanců a stanovení průměrného evidenčního počtu zaměstnanců 

přepočteného na plně zaměstnané pro rok 2006 podle nařízení vlády České republiky č. 

48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za 

pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 
2.5.2.2 Výdaje kapitálové 

V roce 2006 činila suma schválených kapitálových výdajů 1 500 000 Kč. Za 

nejvýznamnější položky lze považovat výdaje na výstavbu (1 300 000 Kč) Obec v 

průběhu roku opravila střechu mateřské školy a upravila plochy a zeleň na místním 

hřbitově (375 593 Kč). Dále výdaje na nákup nového malého užitkové automobilu 

(410 000 Kč). Jelikož obec využila přijaté dotace na rekonstrukci místní základní školy 

(15 000 000 Kč) vyšplhaly se celkové kapitálové výdaje na konci roku na 15 738 422 

Kč.  
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Vývoj běžných a kapitálových výdajů v roce 2006 ukazuje následující graf. 

Vývoj výdaj ů v roce 2006 (v tis. K č)
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Graf č. 17. Vývoj výdajů v roce 2006 (po konsolidaci v tis. Kč). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 

 

Celkové výdaje v roce 2006 překročily o 15 359 854 Kč schválené výdaje. Hlavní 

příčinou překročení schválených výdajů bylo využití dotace na rekonstrukci místní 

základní školy. Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 15 292 014 Kč. 

Hospodaření obce v roce 2006 skončilo přebytkem 2 694 047 Kč. 

 

2.6 Rozpočet obce v roce 2007 

 

Rozpočet obce Určice na rok 2007 byl sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy činily 

12 040 007 Kč, výdaje 11 553 007  Kč a financování 487 000 Kč. 

 

2.6.1 Příjmy obce v roce 2007 

Schválený rozpočet na rok 2007 má největší zastoupení daňových příjmů (9 328 000 

Kč), dále nedaňových příjmů (1 471 000 Kč), přijatých dotací – transferů (1 221 007) a 

příjmů kapitálových (20 000 Kč).  
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Struktura schválených p říjmů pro rok 2007 (v %)
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Graf č. 18. Struktura schválených příjmů pro rok 2007 (v %). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 

 

2.6.1.1 Daňové příjmy 

Nejvýznamnější schválené příjmy rozpočtu obce na rok 2007 jsou daň z přidané 

hodnoty (3 300 000 Kč), daň z příjmů fyzických osob (2 300 000 Kč), daň z příjmů 

právnických osob (2 138 000 Kč), dále daň z nemovitosti (900 000 Kč) a poplatek za 

likvidaci a  svoz komunálního odpadu (530 000 Kč). Vývoj schválených daňových 

příjmů za rok 2007 ukazuje graf níže. 
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Graf č. 19. Vývoj daňových příjmů v roce 2007 (v tis. Kč). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 
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Obec vybrala více na dani z přidané hodnoty a to o 306 176 Kč, na dani z příjmů 

právnických osob o 319 609 Kč a na dani z příjmů fyzických osob o 326 838 Kč, což 

výrazně navýšilo konečnou sumu daňových výdajů, která v roce 2007 činila celkem 

10 303 218 Kč což je o 975 218 více než bylo původně plánováno. Navýší těchto příjmů 

úzce souvisí s neustále se zvyšujícím počtem podnikatelských subjektů a tak i 

zvýšeným celostátním inkasem těchto daní. 

 

2.6.1.2 Nedaňové příjmy 

Pro rok 2007 byly schváleny nedaňové příjmy ve výši 1 471 000 Kč. Mezi 

nejvýznamnější položky schválených nedaňových příjmů patří odvody příspěvkových 

organizací (523 000 Kč), paušální poplatek za internet (360 000 Kč), nájemné za 

pozemky (128 000 Kč), nájemné za nebytové prostory (67 000 Kč) a nájemné za hroby 

(39 000 Kč). Vývoj nedaňových příjmů v roce 2007 zachycuje následující graf. 

Nedaňové p říjmy v roce 2007 (v tis. K č)
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Graf č. 20. Vývoj nedaňových příjmů v roce 2007 (v tis. Kč). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 

 

Z uvedeného grafu je patrné, že všechny sledované příjmy jsou téměř totožné 

s plánovanými. Zajímavé je sledovat vrůstající trend paušálních poplatků za využívaní 

bezdrátové internetové sítě v obci. Neustále rostoucí obliba bezdrátového internetu 

v obci navýšila příjmy z paušálních poplatků na 368 000 Kč. Nebytové prostory 

pronajala obec nájemci levněji a to o 9 200 Kč. Konečná suma nedaňových příjmů za 

rok 2007 činí 1 389 983 Kč což je o 81 017 Kč méně, než plánoval schválený rozpočet. 
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Hlavní příčinou tohoto rozdílu je skutečnost, že obec vybrala na přijatých 

nekapitálových příspěvcích a náhradách o 46 000 Kč méně, než plánoval schválený 

rozpočet. 

 

2.6.1.3 Kapitálové příjmy 

Pro rok 2007 počítá obec opět pouze s jedním druhem kapitálových příjmů a s příjmy 

z prodeje pozemků v ceně 20 000 Kč. Jelikož o obecní pozemky byl větší zájem, obec  

nakonec prodala pozemků více než plánovala a celková suma kapitálových příjmů za 

rok 2007 dosáhla 173 509 Kč. 

 

2.6.1.4 Přijaté dotace (transfery) 

Pro rok 2007 byla celková výše dotací – transferů schválena v částce 1 221 007 Kč. 

Hlavními položkami těchto dotací byly uzemní dotace (454 439 Kč), příspěvek na chod 

základní školy od okolních obcí (546 568 Kč), dotace od úřadu práce (200 000 Kč) na 

podporu zaměstnanosti občanů se změněnou pracovní schopností. Dále obec převedla 

ze svých fondů a rozpočtových 8 575 029 Kč. Celková sumu přijatých dotací transferů 

za rok 2007 činila 10 060 368 Kč. 

 

2.6.2 Výdaje obce v roce 2007 

V roce 2007 byly rozpočtové výdaje schváleny v celkové výši 11 553 007 Kč, z toho 

jako výdaje běžné (10 314 007 Kč) a výdaje kapitálové (1 239 000 Kč). 

 

2.6.2.1 Výdaje běžné 

Mezi nejvýznamnější schválené běžné výdaje pro rok 2007 lze zařadit příspěvek na 

chod místní základní školy (2 323 000 Kč), výdaje na činnost kulturního klubu (416 000 

Kč), poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu (510 000 Kč), výdaje na mzdy 

pracovníků obecního úřadu (1 300 000 Kč), odměny zastupitelům (620 000 Kč). Nově 

se ve schválených výdajích objevují výrazněji výdaje na nákup pohonných hmot 

(200 000 Kč), výdaje za plyn (240 000 Kč), výdaje za elektrickou energii (150 000 Kč) 

což úzce souvisí s neustálým zdražováním těchto komodit. Vývoj běžných výdajů za 

rok 2007 ukazuje následující graf.  
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Běžné výdaje za rok 2007 (v tis. K č)
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Graf č. 21. Vývoj běžných výdajů v roce 2007 (v tis. Kč). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 

 

Sledované položky běžných výdajů v roce 2007 se téměř neliší od schválených. Rozdíl 

je pouze u platů zaměstnanců obecního úřadu 159 000 Kč, tento rozdíl vychází ze 

stanovení celkového počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu a stanovení výše  

prostředků na platy zaměstnanců obce Určice pro rok 2007 podle nařízení vlády ČR č. 

447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na 

odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců. Na plynu se ušetřilo 62 200 Kč, za což 

může mírná zima. Zajímavý  je neustálý trend zvyšování výdajů na činnost kulturního 

klubu, který v obci zabezpečuje veškeré kulturní dění a spravuje místí knihovnu. Výdaje 

na činnost kulturního klubu stouply oproti roku 2006 o 46 000 Kč. 

 

2.6.2.2 Výdaje kapitálové 

V roce 2007 byly schváleny tyto významnější kapitálové výdaje a to výdaje na výstavbu 

(1 194 000 Kč), které byli použity především na  úpravu místních komunikací, chodníků 

a obnovu a rekultivaci zelených ploch v obci.  

 

Vývoj běžných a kapitálových výdajů v roce 2007 zachycuje následující graf. 
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Vývoj výdaj ů v roce 2007 (v tis. K č)
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Graf č. 22. Vývoj výdajů v roce 2007 (po konsolidaci v tis. Kč). 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 

 

Celkové výdaje obce za rok 2007 překročily o 1 124 755 Kč schválené výdaje. Největší 

podíl na překročení schválených výdajů mají výdaje na opravy a udržování, které 

překročily schválenou výši o 191 000 Kč. Tyto výdaje obec využila na opravu oplocení 

fotbalového areálu. Dále výdaje na nákup ostatních služeb v hodnotě 540 437 Kč. 

Hospodaření obce v roce 2007 skončilo přebytkem 674 351 Kč. 
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3 Vlastní návrhy řešení 

 

3.1 Příjmy 

 

Daňové příjmy obce  

Příjmovou stránku rozpočtu nejvíce ovlivňují daňové příjmy, které se ve sledovaném 

období podílejí na celkových příjmech v průměru 68 %. Téměř tři čtvrtiny tohoto podílu 

jsou však sdílené daně, které obec získává na základě zákona o rozpočtovém určení daní 

a jejich výši tak nemůže nijak ovlivnit. Tyto příjmy mají pro obec rozhodující význam. 

Zákon o rozpočtovém určení daní je však po celou dobu své existence provázen řadou 

problémů, které se nejvíc dotýkaly právě malých obcí. Novela tohoto zákona, platná od 

1.1.2008, především snižuje velikostní kategorie ze 14 na 4 a měly by tak být 

odstraněny tzv. skokové přechody mezi jednotlivými velikostními kategoriemi a dále 

zvyšuje se podíl obcí na sdílených daních z 20,59 % na 21,4 %. Podíl sdílených daní se 

v roce 2008 zvyšuje zhruba o 4,6 miliard Kč, což by mělo mít za následek zvýšení 

daňových příjmů obce v roce 2008. 

 

Jedinou svěřenou daní obcí je daň z nemovitostí, která plyne výlučně do rozpočtu obce. 

Podíl této daně na celkových příjmech obce činí průměrně 11 % ve sledovaném období.  

Tato daň představuje dlouhodobý stabilní výnos do obecní pokladny. U daně 

z nemovitostí může obec ovlivnit výslednou sazbu daně změnou koeficientu velikosti, 

viz. následující tabulka.  

Tabulka č. 1. Velikost koeficientu obce u daně z nemovitostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Zdroj : Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.) 

Počet 
obyvatel Koeficient Možný rozsah úpravy 

Do 300 0,3 0,3-0,6 
301-600 0,6 0,3-1,0 
601-1000 1 0,3-1,4 

1001-6000 1,4 0,3-1,6 

6001-10 000 1,6 0,6-2,0 

10 001-25 000 2 1,0-2,5 

25 001-50 000 2,5 1,4-3,5 

nad 50 001 3,5 1,6-4,5 
Praha 4,5 2,0-5,0 



 46 

I když daň z nemovitosti představuje pro obec měně významný příjem, rozhodně není 

zanedbatelný. Obec Určice zatím změnu koeficientu jak směrem nahoru, tak směrem 

dolů neuplatnila. Vzhledem k budoucí očekávané výstavbě nových rodinných domů by 

jej však mohla zvýšit a tím navýšit příjmy z této daně. 

 

Nedaňové příjmy obce 

Nedaňové příjmy obce ve sledovaném období se podílí v průměru 10,5 % na celkových 

příjmech. Největší podíl nedaňových příjmů plyne z odvodů příspěvkových organizací 

(Základní škola Určice a Kulturní klub). Jejich výši může obec jen ztěží ovlivnit jedná 

se především o příjmy odvodů z provozu nebo z odpisů příspěvkových organizací, 

nikoliv např. vratky dříve poskytnutých příspěvků.  

 

Pokud chce obec získat více financí za pronájem svých pozemků, měla by zvýšit cenu 

za pronájem a to alespoň o 20 000 Kč. Suma příjmů se ve sledovaném období 

pohybovala neustále ve stejné výši a to zhruba 130 000 Kč.  

 

Pokud bude obec chtít zvýšit příjmy z pronájmu svých nebytových prostor měla by do 

těchto prostor nalákat nové zájemce, kteří je hodlají využívat. Jedná se především o 

„dům služeb“ kde je v současné době pouze obchod a kadeřnictví a zbylé prostory jsou 

nevyžité. Přitom starší občané by jistě využili například služby lékárny, která zde už 

jednou sídlila. 

 

V roce 2005 byla v obci zřízena bezdrátová internetová síť. Neustále se zvyšují počet 

uživatelů této sítě neustále zvyšuje příjmy z paušálních poplatků (viz. následující 

tabulka).  

Tabulka č.2. Vývoj počtu uživatelů bezdrátové internetové sítě v obci. 

 

 

 

(Zdroj:  Interní materiály obce.) 

 

Rok 2005 2006 2007 2008 
Počet uživatel ů 46 71 94 103 
Poplatky celkem/K č 229150 324650 368000 - 
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K místní síti je připojena i základní a mateřská škola, knihovna a obecní úřad. 

V současné době obec nabízí dva tarify připojení, a to tarif mini, 512 kb/s, v ceně 250 

Kč/měsíc a tarif klasik, 1024 kb/s, v ceně 350 Kč/měsíc. Tyto rychlosti připojení jsou 

v dnešní době podprůměrné, nicméně na běžné surfování po internetu stačí. Obec by 

měla především dále zkvalitňovat služby spojené s provozováním bezdrátové 

internetové sítě a dále rozšířit nabídku tarifů především na vyšší rychlosti minimálně od 

2048 kb/s výše, které by jistě nalákaly především mladší občany ke zřízení obecního 

internetu za celkem příznivou cenu a navýšily tak příjmy do obecní pokladny.  

 

Dotace (transfery)  

Významných zdrojem příjmů obce Určice jsou i dotace (transfery), které se na 

celkových příjmech ve sledovaném období podílejí v průměru 11 %. Obec byla ve 

sledovaném období příjemcem jak nárokových, tak  nenárokových dotací. Obec tak 

dokáže svůj investiční rozvoj podpořit i řadou dotací jak ze státního rozpočtu, tak ze 

státních fondů a nemusí tak své investiční záměry financovat pouze vlastními zdroji.  

 

Novela zákona o rozpočtovém určení daní sice navyšuje podíl sdílených daní zhruba o 

4,6 miliardy Kč, zároveň se však již méně zdůrazňuje, že podle návrhu rozpočtu na rok 

2008 se předpokládá snížení investičních dotací právě o 4,6 miliardy Kč. Malé obce tak 

dostanou sice více finančních prostředků na sdílených daních, ale budou pravděpodobně 

stále závislé na štědrosti státu a jeho dotacích. I když se podíl daňových příjmů asi 

trojnásobně zvýší, přesto nedosáhne požadované úrovně, aby obce mohly zaplatit 

investiční akce většího druhu. Zvýšení by mělo být aspoň osminásobné.  

 

Obec Určice by měla být úspěšná především v získávaní investičních dotací na II. etapu 

výstavby nového obecního úřadu, který měl být dokončen již v roce 2006. Žádost o 

přiznání této dotace je aktuálně projednávána výborem Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky a možná bude přidělena již tento rok. Dále pak dotace na 

další etapu rekonstrukce místní základní školy a dotace na  projekty a realizaci 

splaškové (hloubkové) kanalizace v obci, což by mělo být hlavní prioritou obce Určice 

do následujících let. Dokud nebude vybudována splašková kanalizace, nemá smysl 

komplexně opravovat místní komunikace, jelikož by byly znovu rozkopány. 
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Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy obce jsou ve sledovaném období minimální, pouze v roce 2006 

prodala své pozemky na výstavbu nových rodinných domů (6 428 820 Kč). 

 

O stavební pozemky na katastrálním území obce Určice je však poslední dobou neustálý 

zájem, jelikož obec má příznivou polohu v blízkosti okresního města Prostějov a silnice 

I.třídy R46. (směr Vyškov-Brno). 

 

V letošním roce má být zpracován nový územní plán obce, jelikož předchozí územní 

plán z roku 1997 již byl nevyhovující. Obec by tak měla na svém katastru vyčlenit nové 

stavební pozemky pro další výstavbu nových rodinných domů a zakomponovat je do 

nového územního plánu. Jsou k tomu vhodné dvě lokality s kterými počítal už i starý 

územní plán. Prodejem těchto stavebních pozemků může obec získat do budoucna 

nemalé příjmy do obecní pokladny. Navíc by pak opět vybrala více finančních 

prostředků na dani z nemovitosti, které by vzrostly zhruba o 30 %. 

 

3.2 Výdaje 

 

Hospodaření obce ve sledovaném období let 2004 – 2007 skončilo schodkem pouze  

v roce 2005 a to ve výši 1 428 501 Kč.  

 

Výdaje na činnost místní správy 

Výdaje na činnost místní správy se podílejí ve sledovaném období na celkových 

výdajích v průměru 54 % a tvoří tak rozhodující část celkových výdajů. Ve sledovaném 

období jsou výdaje skutečné dokonce nižší než schválené. Pouze v roce 2004 se 

schválené výdaje lišily od skutečných a to z důvodu stavby I. etapy nového obecního 

úřadu. Nová radnice je však dokončena pouze z části. Na dokončení II. etapy výstavby 

obec samotná investiční zdroje nemá a tak by měla zažádat o investiční dotace. Čím 

dříve budou dotace poskytnuty s radnice dostavěna tím lépe, jelikož v novém obecním 

úřadu se ještě neúřaduje a jsou tak vynakládány zbytečné prostředky na vytápění, 

opravy a udržování tohoto objektu. 
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Výdaje na elektřinu mají ve sledovaném období neustále vzrůstající charakter. Ceny 

elektřiny do budoucna dále porostou. Proto by obec mohla pro potřeby obecního úřadu 

zakoupit a instalovat na střechu nového obecního úřadu solární panely a být tak aspoň 

částečně soběstačná při zásobování elektrickou energií. Odhadované náklady na tento 

projekt činí 1 500 000 Kč. Tato investice by se obci jistě do budoucna vyplatila. Při 

zapojení tohoto zdroje přímo do rozvodné sítě, by se návratnost investice značně 

urychlila. Navíc takto získaná elektřina je i ekologická.  

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

Příspěvek na chod místní základní školy je ve sledovaném období téměř neměnný. Zato 

příspěvek na činnost kulturního klubu má vzrůstající tendenci. V roce 2007 činil tento 

příspěvek 412 445 Kč. Kulturní klub v obci pořádá různé akce a mimo to spravuje místí 

knihovnu. Má však pouze jednoho zaměstnance. Další zvyšování příspěvků kulturnímu 

klubu by bylo nehospodárné. Klub by si měl svoji činnost spolufinancovat právě 

z příjmů plynoucích z akcí, které pořádá. Měl by vyvíjet větší iniciativu, například při 

obnově zaniklých tradicí (dožínky, kácení máje).  

 

Nakládání s odpady 

Suma výdajů za sběr a odvoz komunálního odpadu v obci má ve sledovaném období 

také vzestupnou tendenci, hlavní příčinou je zdražení ze strany dodavatele. Obec by 

měla zkontrolovat, zda občané nezneužívají osvobození od poplatků za provoz systému 

shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dále 

navrhuji zvýšení sazby pro poplatníka ze současných 400 Kč na 420 Kč za kalendářní 

rok. 

 

Úvěry a půjčky 

Pokud má obec hospodařit efektivně, tak by měl být každý úvěr řádně promyšlen a 

využit plně na rozvoj obce popř. k zajištění dalších příjmů obce.  

 

Jestliže chce obec vhodně rozložit své finanční zdroje, tak předpokládám, že většina 

investic půjde do doposud nedokončených aktivit jako např. rekonstrukce základní a 
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mateřské školy, opravy a údržba místních komunikací popř. dobudování inženýrských 

sítí, které po svém dokončení již nebudou obec dále zatěžovat.  
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Závěr 

 

Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření obce Určice, skládá se ze 

dvou částí, a to  teoretické a praktické. Cílem této práce byla především analýza příjmů 

a výdajů jednotlivých rozpočtů z let 2004 – 2007, zhodnocení finanční situace obce a 

stanovení návrhů na zlepšení jejího hospodaření. 

 

Rozpočet je základem finančního hospodaření jak obcí tak i regionů, měl by vycházet 

z rozpočtového výhledu, který slouží jako podpůrný nástroj obce pro střednědobé 

finanční plánování. Na konci každého rozpočtového období jsou zpracovány výsledky 

hospodaření do závěrečného účtu. Obec je povinna své hospodaření za uplynulé období 

nechat přezkoumat auditorem či krajským úřadem. 

 

Základem finančního systému obce Určice je obecní rozpočet, který je schválen, 

průběžně i následně kontrolován voleným orgánem obce, kterým je zastupitelstvo obce. 

 

Z analýzy jednotlivých rozpočtů za sledované období jasně vyplývá, že příjmovou 

stránku rozpočtu nejvíce ovlivňují daňové příjmy, které se ve sledovaném období 

podílejí na celkových příjmech v průměru 68 %. Téměř tři čtvrtiny tohoto podílu jsou 

však sdílené daně, které obec získává na základě zákona o rozpočtovém určení daní a 

jejich výši tak nemůže nijak ovlivnit.  

 

Významných zdrojem příjmů obce Určice jsou i dotace (transfery), které se na 

celkových příjmech ve sledovaném období podílejí v průměru 11 %. Obec byla ve 

sledovaném období příjemcem jak nárokových, tak  nenárokových dotací. Obec tak 

dokáže svůj investiční rozvoj podpořit i řadou dotací jak ze státního rozpočtu, tak ze 

státních fondů a nemusí tak své investiční záměry financovat pouze vlastními zdroji. 

V roce 2004 činily dotace (transfery) 29 685 828 Kč a byly využity na výstavbu I. etapy 

nového obecního úřadu a na výstavbu I. etapy infrastruktury v nové obytné lokalitě 

„V ětřák“. V roce 2006  činily dotace 28 490 161 Kč a byly využity především na 

rekonstrukci místní základní školy. V budoucnu by se ve snaze o získávání dotací mělo 

pokračovat, což by napomohlo dalšímu rozvoji obce. 
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Nedaňové příjmy obce ve sledovaném období se podílí v průměru 10,5 % na celkových 

příjmech. Jejich výše začala narůstat v roce 2005 kdy byl v obci zřízen bezdrátový 

internet a je spojena s výběrem paušálních poplatků za tuto službu, jelikož počet 

účastníků sítě každým rokem narůstá. 

 

Kapitálové příjmy obce jsou ve sledovaném období minimální, pouze v roce 2006 

prodala své pozemky na výstavbu nových rodinných domů (6 428 820 Kč). 

 

I když hospodaření ve sledovaném období let 2004 – 2007 skončilo v roce 2005 

schodkem, hodnotím celkovou finanční situaci obce Určice jako dobrou. Obec je 

schopna své závazky hradit řádně a včas. Vždy ve svém rozpočtu najde prostředky na 

financování nejrůznějších investičních akcí. Potřeby obce však neustále rostou a 

finančních prostředků nebude nikdy dost. Stále je co zlepšovat. 

 

Budoucí vývoj finančního hospodaření obce Určice bude závislý především na změnách 

v příslušné legislativě, na změnách vývoje celostátně vybíraných sdílených daních, na 

změně územního plánu obce a na schopnosti zástupců obce získávat i nadále investiční 

dotace. 
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 Schválený rozpočet obce Určice na r. 2008  
      Příjmy   str. 1 

účet odd. par.  položka název příjmu   UZ v Kč Org 

231 20   1111 Daň z příjmu ZČ     2.000.000   

"   1112 Daň z příjmu FO - OSVČ     500.000   

"   1113 Daň z příjmu FO - kap. Výnosy      130.000   

"   1121 Daň z příjmu PO     2.500.000   

"   1122 Daň z příjmu PO za obce     112.000   

"   1211 DPH     3.700.000   

"   1337 Popl. za TKO     580.000   

"   1341 Popl. ze psů     27.000   

"   1343 Popl. za užívání VP     23.000   

"   1347 Popl. za povolený VHP     50.000   

"   1351 Odvod z výtěžku loterií     56.000   

"   1361 Správní poplatky     70.000   

"   1511 Daň z nemovitostí     900.000   

           10.648.000   

231 10   4112 Územní dotace     462.700   

"   4116 Dotace - úřad práce   13101 200.000   

"   4121 Alojzov - žáci     52.866 4006 

"   4121 Seloutky - žáci     138.166 4072 

"   4121 Dětkovice - žáci     250.433 4021 

"   4121 Myslejovice - žáci     138.028 4051 

"   4139 Převody ze soc.fondu     10.000   

            1.252.193   

                

231 20 10     12 3111 Pozemky - prodej     120.000   

" 10     19 2131 Pozemky - nájem     128.000   

" 23     10 2132 Nájem vodovodu     71.000   

" 24     19 2111 Internet - paušál     410.000   

" 31     13 2122 Odvody PO     523.000   

" 33     41 2111 Místní rozhlas     3.000   

" 36     12 2132 Byty - nájem     46.000   

" 36     32 2111 Hroby - nájem     50.000   

" 37     22 2111 TKO - podnikatelé     3.000   

" 37     29 2111 Ostatní nakládání s odpady     10.000   

" 61     71 2111 Příjmy z činnosti     100.000   

" 61     71 2132 Nebyt.prostory - nájem     42.000   

" 61     71 2112 Prodej zboží     20.000   

" 61     71 2210 Přijaté platby     1.000   

" 61     71 2324 Přijaté platby a náhrady z min. let     80.000   

" 63     10 2141 Úroky z účtů     5.000   

            1.612.000   

                

      Příjmy celkem:     13.512.193   

      Financování:         

231 10   8115 Zapojení zůstatku z min. roku     300.000   

  celkem         13.812.193    
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    Výdaje   str. 2 

účet odd. par. položka název     v Kč   

231 30 10    31 5169 Pěstební činnost-služby     100.000   

" 10    31 5171 Pěstební činnost-údržba     50.000   

" 22    12 5171 Údržba MK     200.000   

" 22    19 5169 Pozemní komunikace     10.000   

" 22    19 5171 Poz. komunikace - údržba     100.000   

" 22    21 5193 Dopr. obslužnost     100.000   

" 23    10 5171 Údržba vodovodu     20.000   

" 23    21 5169 Kanalizace - služby     20.000   

" 23    21 5171 Oprava kanalizace     50.000   

" 23    33 5171 Vodní toky - údržba     10.000   

" 24    19 5162 Internet-platby paušálu     120.000   

" 24    19 5169 Internet-služby     10.000   

" 24    19   5171 Internet-opravy, údržba     20.000   

"  24    19 6122 Internet-zařízení     60.000   

231 10 31    13 5331 ZŠ - příspěvek     2.513.000   

            3.383.000   

231 30 33    26 6121 
Budování kněžského 
hrobu     550.000   

" 33    41            5171 MR - opravy     5.000   

231 10 33    92 5331 Příspěvek na činnost KK     401.000   

231 30 33    99 5139 Kultura - materiál     50.000   

" 33    99 5169 Kultura - služby     30.000   

" 33    99 5175 Kultura - pohoštění     10.000   

" 33    99 5194 Kultura - věcné dary     10.000   

" 33    99 5492 Jubilea     5.000   

" 36    12 5171 Byty - opravy, údržba     5.000   

" 36    31 5139 VO - materiál     10.000   

" 36    31 5154 VO - el.energie     80.000   

" 36    31 5171 VO - opravy, údržba     120.000   

" 36    32 5021 Pohřebnictví - dohoda     30.000   

" 36    32 5031 Pohřebnictví - SP     8.000   

" 36    32 5032 Pohřebnictví - ZP     3.000   

" 36    32 5139 Pohřebnictví - materiál     2.000   

" 36    32 5151 Pohřebnictví - voda     3.000   

" 36    32  5169 Hřbitov - služby     10.000   

" 36    32  5171 Hřbitov - opravy, údržba     20.000   

" 37    21 5169 Svoz nebez.odpadu     20.000   

" 37    22 5169 Svoz TKO     520.000   

" 37    29 5171 Rekultivace skládky     10.000   

            1.902.000   

" 55    12 5019 SDH - refundace     20.000   

" 55    12 5137 SDH - DHIM     30.000   

" 55    12 5139 SDH - materiál     30.000   

" 55    12 5156 SDH - PHM     10.000   

" 55    12 5167 SDH - školení     20.000   

" 55    12 5169 SDH - služby     5.000   

            115.000   

" 61    12 5023 Odměny zastupitelé     700.000   

" 61    12 5031 Soc. pojištění     150.000   
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" 61    12 5032 Zdrav.pojištění     60.000 str. 3  

            910.000   

" 61    71 5011 Mzdy prac. OÚ     1.500.000   

" 61    71 5011 Mzdy VPP   13101 200.000   

" "      " 5021 Odměny dohodáři     500.000   

" "      " 5031 Soc. pojištění     500.000   

" "      " 5032 Zdrav.pojištění     180.000   

" "      " 5038 Pojištění za škody     12.000   

" "      " 5132 Ochranné pomůcky     15.000   

" "      " 5136 Knihy, tisk     35.000   

" "      " 5137 DHM     60.000   

" "      " 5138 Nákup zboží     20.000   

" "      " 5139 Materiál     120.000   

" "      " 5151 Voda     12.000   

" "      "               5153 Plyn     220.000   

" "      " 5154 El.energie     220.000   

" "      "    5155 Pevná paliva     6.000   

" "      " 5156 Pohonné hmoty     170.000   

" "      "  5161 Poštovné, ceniny     20.000   

" "      " 5162 Telefony, internet     140.000   

" "      " 5163 Bankovní služby     35.000   

" "      " 5165 Nájemné za půdu     12.000   

" "      " 5166 Právní a jiné služby     65.000   

" "      "              5167 Školení     35.000   

" "      " 5169 Služby     250.000   

" "      " 5171 Opravy a údržba     350.000   

" "      " 5172 Programové vybavení     25.000   

" "      " 5173 Cestovné     2.000   

" "      " 5175 Pohoštění     30.000   

" "      " 5178 
Nájem s právem koupě 
věci     160.000   

" "      " 5222 Neinv.dotace obč. sdruž.     150.000   

" "      "  5223 Neinv.dotace církvím     30.000   

" "      " 5229 Neinv.dotace nezisk.org.     1.000   

231 10 "      " 5321 Neinv.dotace obcím     8.000 4004 

231 10 "      " 5329 Neinv.dotace svazku obcí     4.000 4125 

231 30 "      " 5362 Platby daní a poplatků     130.000   

" "      " 6202 Akcie - Respono     50.000   

" "      " 6121 Výstavba     1.038.193   

  61    71   Místní správa     6.305.193   

231 30 63    10 5141 Finanční operace - úroky     200.000   

" 63    10 5163 
Finanční operace - 
poplatky     30.000   

" 63    20 5163 Pojištění nespecifikované     90.000   

231 10 63    30 5342 Převody vlast.fondům     10.000   

            330.000   

      výdaje celkem     12.945.193   

231 10   8124 Splátky úvěrů      867.000   

  celkem         13.812.193   

Příloha č. 3. Schválený rozpočet obce na rok 2008. 
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