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Abstrakt 

Předložená diplomová práce se zabývá analýzou plnění rozpočtu obce Slatina, která 

slouží jako podklad pro návrh vedoucí ke zlepšení hospodaření obce a zkvalitňování 

životního prostředí. První část práce obsahuje teoretická východiska pro pochopení 

fungování a financování obce, druhá část zahrnuje seznámení s obcí, analýzu plnění 

rozpočtu obce ve vybraném období let 2008 – 2011 a analýzu rozpočtového výhledu na 

období let 2012 – 2014. Poslední částí je návrh na svoz a zpracování biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu a kalkulace jeho přínosu. 

 

Klíčová slova 

Rozpočet, obec, hospodaření obce, příjmy, výdaje, financování, dotace, projekt. 

 

Abstract 

This thesis analyzes the implementation of the budget of the village Slatina and serves 

as a basis for a proposal to improve its economical status as well as the environmental 

issues. The first part contains theoretical basis for understanding of the functioning and 

financing of the village, the second part includes acquaintance with the municipality, 

the municipal budget performance analysis in the selected period 2008 - 2011 and the 

analysis of forecast budget for the period 2012 - 2014. The last part is a proposal for 

collection and processing of biodegradable municipal waste and calculation of its 

benefits. 

 

Key words 

Budget, municipality, management of municipality, incomes, expenditures, funding, 

grant, project. 
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Úvod 

Neustálý rozvoj životní úrovně obyvatelstva a technické úrovně má za následek 

zvyšující se množství odpadu, což nepříznivě ovlivňuje životní prostředí. Jedním 

z hlavních cílů Evropské Unie je předcházet vzniku odpadů a přimět společnost odpad 

třídit a zpětně využívat. Česká republika se zavázala v rámci přístupových dohod k EU, 

že sníží množství odpadu, který je ukládán na skládky. Výrazný podíl na skládkách 

tvoří biologický odpad a v posledních letech se neustále zvyšuje a může tvořit až 

polovinu z celkového množství směsného komunálního odpadu. Proto je důležité tento 

druh odpadu uložených na skládkách snížit. Toto opatření je důležité zejména proto, že 

zvýší životnost současných skládek a výrazně sníží množství skleníkových plynů, které 

se na skládkách s uloženým biologicky rozložitelným odpadem tvoří. Biologický odpad 

obsahuje celou řadu organických látek, které je možné formou kompostu zpět vrátit do 

půdy a nahradit tak chemická hnojiva.  

Jak přimět občany třídit bioodpad a případně si jej kompostovat je v kompetenci obcí. 

V mnoha městech již separace bioodpadu probíhá. Pro svou diplomovou práci jsem si 

vybrala obec Slatina, která se rozhodla, že povede obec k prosperitě, bude vytvářet 

podmínky pro komunitní způsob života a vhodné sociální podmínky. Obec Slatina má 

za cíl zvyšování zájmů obyvatel o životní prostředí, proto jedním z návrhů je projekt na 

svoz a zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Tímto projektem 

obec bude motivovat širokou veřejnost, aby se zapojila do ochrany přírody, 

zkvalitňování životního prostředí a veřejného života. 

Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole popisuje teoretická 

východiska pro fungování a financování obce, druhá část zahrnuje seznámení s obcí              

a analýzu hospodaření obce v letech 2008 – 2014. Třetí část práce je věnována návrhu 

na svoz a zpracování biologicky rozložitelného komunálního bioodpadu a kalkulace 

jeho přínosu. 
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Vymezení problému a cíle práce 

Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou biologicky rozložitelných odpadů na 

příkladu obce Slatina. Návrh na svoz a zpracování biologicky rozložitelného odpadu má 

přimět občany separovaně sbírat a třídit bioodpad, na základě kterého prodlouží 

životnost současných skládek a zamezí tím tvorbu skleníkových plynů. Řešením je 

vytvořit funkční spolupráci mezi obcemi, zemědělci a odpadovými společnostmi s cílem 

vrátit komunální bioodpad formou kompostování zpět do půdy. 

  Jako dílčí cíle byly stanoveny: 

1. Uvedení do problematiky fungování a financování obcí po stránce teoretické. 

2. Analýza hospodaření obce.  

3. Návrh na svoz a zpracování biologicky rozložitelných odpadů, analyzovat jeho 

ekonomickou efektivnost a budoucí přínosy jak pro obyvatele, tak pro obec. 
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Obec 

Obec lze charakterizovat dle zákona č.128/2000 Sb. takto: 

 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří 

územní celek, který je vymezen hranicí území obce. 

 Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních 

vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

 Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při 

plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných 

právních předpisech. 

 Obec je spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, 

starosta a obecní úřad. Ve městě plní funkci zastupitelstva obce zastupitelstvo 

města a dalšími orgány města jsou rada města, starosta a městský úřad. 

 

1.1.1 Členění obcí 

 Obce, které nejsou městy, 

 Města v závislosti na počtu obyvatel – městem je obec s více než 3000 obyvatel. 

 Obec s pověřenými obecními úřady (388) a obce s rozšířenou působností (205) - 

podle zákona zabezpečují výkon státní správy ve své správním obvodu nad 

rámec přenesené působnosti náležející ostatním obcím. Pověřený obecní úřad 

vykonává státní správu pro vlastní obec, obce ve svém spádovém územním 

obvodu a popř. pro obce jiného územního obvodu.  

 Statutární města (23) – se mohou dále členit na městské obvody a nebo části. 

Statutární města mají postavení pověřených obecních úřadů. 

 Hlavní město Praha – dále se člení na městské části.
1
 

 

1.1.2 Orgány obce a jejich činnost 

Orgány obce dle zákona o obcích jsou: 

 Zastupitelstvo obce 

                                                 
1
 Peková, J. Hospodaření a funkce územní samosprávy. 2004. s. 79-80. 
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Zastupitelstvo obce je volený kolektivní orgán, sestavený ze zvolených zástupců 

jednotlivých politických stran, sdružení nebo nezávislých kandidátů. Zastupitelstvo 

obce při stanovení počtu členů zastupitelstva přihlédne zejména k počtu obyvatel                  

a velikosti územního obvodu. Zastupitelstvo obce má rozhodující pravomoci. Pro 

rozhodnutí, volbu, musí být nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Jednání 

zastupitelstva jsou vždy ze zákona veřejná. 

 
Tabulka 1 Počet členů obecního zastupitelstva v obcích 

Zdroj: Zákon o obcích 

Počet obyvatel Počet členů 

Do 500 obyvatel 5 - 9 členů 

Nad 500 do 3000 obyvatel 7 - 15 členů 

Nad 3000 do 10000 obyvatel 11 – 25 členů 

Nad 10000 do 50000 obyvatel 15 - 35 členů 

Nad 50000 až 150000 obyvatel 25 – 45 členů 

Nad 150000 obyvatel 35 – 55 členů 

 

 Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon 

odpovídá zastupitelstvo obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce 

rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Funkci rady obce plní starosta v obci, v níž není 

zřízena rada obce, nestanoví-li zákon jinak. Radu obce tvoří starosta, místostarosta 

(místostarostové) a další členové rady. Jednání rady obce jsou neveřejná. Počet členů 

rady obce je lichý a nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva. Tento 

počet může být 5-11 členů. Má-li zastupitelstvo obce méně jak 15 členů, rada obce se 

nevolí. 

 Starosta obce 

Starosta je představitelem a zastupuje obec navenek. Úkony, které vyžadují schválení 

zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, může starosta provést jen po jejich 

předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony od počátku neplatné. Starostu                  

a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. 
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Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Místostarosta zastupuje 

starostu v době jeho nepřítomnosti. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce. 

Funkce starosty: 

 svolává zastupitelstvo obce, 

 připravuje, svolává a řídí schůze rady obce, 

 odpovídá za objednání a provedení auditu hospodaření obce, 

 jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu se souhlasem ředitele krajského 

úřadu 

 není-li funkce tajemníka v obci zřízena, plní jeho funkce starosta.
2
 

 

Obecní úřad 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník, je-li tato funkce zřízena,                             

a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. Rada 

obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení,                  

v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Odbory jsou 

výkonnými orgány a náplň jejich činnosti závisí na: 

 velikosti obce, města, 

 rozsahu samostatné působnosti, 

 rozsahu přenesené působnosti.
3
 

Obecní úřad vykonává administrativně organizační záležitosti související se 

samosprávní i přenesenou působností obce. V obcích, v nichž působí pověřený obecní 

úřad, se zřizuje funkce tajemníka obecního úřadu, který je zaměstnancem obce. Ostatní 

obce mohou zřídit funkci tajemníka obecního úřadu. Tajemník obecního úřadu je 

odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené 

působnosti starostovi. 

 

Poradní a kontrolní orgány obce 

Mezi tyto orgány patří: 

 výbory, které jsou iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva obce.                 

O počtu výborů rozhoduje zastupitelstvo, 

                                                 
2
 Peková J., Hospodaření a funkce územní samosprávy, 2004. s. 90. 

3
 Peková J., Hospodaření a finance územní samosprávy, 2004. s. 91 
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 komise, které jsou iniciativními a poradními orgány obce. A dále jsou 

výkonnými orgány v přenesené působnosti obce na svěřeném úseku činnosti, na 

tomto úseku jsou odpovědny starostovi. 

 

1.2 Rozpočtová soustava 

Rozpočtová soustava tvoří v každém státě nedílnou součást finančního makrosystému. 

Rozsah rozpočtové soustavy je závislý na politickém a územním uspořádání státu, na 

velikosti státního útvaru a také na tradicích země.  

Rozpočtovou soustavou rozumíme soustavu veřejných rozpočtů a institucí, které 

zabezpečují tvorbu, rozdělování, užití a kontrolu toků jednotlivých okruhů finančních 

prostředků, používané primárně na principu nenávratnosti, neekvivalence                               

a nedobrovolnosti.
4
 

 

Rozpočtovou soustavou se rozumí: 

 soustava peněžních fondů, 

 soustava rozpočtových vztahů, 

 soustava orgánů a institucí.
5
 

 

Do rozpočtové soustavy patří: 

 soustava veřejných rozpočtů,  

 soustava mimorozpočtových fondů, 

 rozpočty veřejnoprávních neziskových organizací.
6
 

  

                                                 
4
 Hamerníková, B. a kol. Veřejné finance. 2010. s. 165. 

5
 Peková, J. Veřejné finance- úvod do problematiky. 2005. s. 89. 

6
 Peková, J. Veřejné finance – úvod do problematiky. 2005. s. 90. 
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Obrázek 1 Postavení rozpočtové soustavy ve finanční soustavě 

Zdroj: Peková, J. Veřejné finance, úvod do problematiky. 2005. s. 91. 

 

1.2.1 Soustava veřejných rozpočtů 

Soustava veřejných rozpočtů je nejdůležitější částí rozpočtové soustavy. Je členěna do 

jednotlivých úrovní v závislosti na státoprávním uspořádání v zemi. Každý veřejný 

rozpočet je důležitým nástrojem příslušné vládní úrovně.   

 

Soustava veřejných rozpočtů v České republice je tvořena: 

 rozpočtem centrální vlády - tvoří statní rozpočet, mimorozpočtové fondy, fondy 

sociálního a zdravotního zabezpečení, 

 rozpočty regionálními – jsou rozpočty 14 krajů, 
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 rozpočty místními – jsou rozpočty obcí a svazku obcí (asi 6230 obcí). 
7
 

Veřejný rozpočet současně je: 

 peněžní fond, 

 bilance, 

 finanční plán, v případě státního rozpočtu je schvalován zákonem, 

 nástroj řízení a veřejné politiky.
8
 

 

Veřejné rozpočty, především státní rozpočet, jsou v České republice nejvýznamnější 

částí rozpočtové soustavy, protože jimi prochází největší část veřejných finančních 

prostředků. 

 

1.2.2 Rozpočet obce 

Rozpočet je základem finančního hospodaření jak obcí, tak regionů. Rozpočet obce je 

decentralizovaným peněžním fondem, který se tvoří, rozděluje a používá primárně na 

principu nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti.  

 

Rozpočet obce je také účetní bilancí, rozpočtovým plánem na kalendářní rok nebo 

nástrojem obecní politiky, který by měl sloužit ke splnění volebních programů obce či 

kraje.  

 

Hospodaření obce během rozpočtového období lze znázornit vzorcem F1 + P – V = F2
9
. 

F1 je stav peněžních prostředků na počátku roku, P jsou příjmy, V jsou výdaje a F2 je 

stav peněžním prostředků na konci roku. Výsledkem může být přebytek nebo schodek. 

Dlouhodobým cílem hospodaření obce je vytvářet vyrovnaný rozpočet, případně 

přebytkový rozpočet. Daňové příjmy a dotace přichází obci na účet až v průběhu ledna, 

pokud obec nemá finanční rezervy, musí si půjčit krátkodobý úvěr. V případě, že obec 

měla minulý rok přebytkový rozpočet, může čerpat z těchto rezerv a nemusí se 

zadlužovat. Hospodaření obce a její účetnictví podléhá ze zákona povinnému auditu. 

                                                 
7
 Nahodil, F. a kol. Veřejné finance v České republice. 2009. s. 47. 

8
 Peková, J. Veřejné finance - úvod do problematiky. 2005. s. 94. 

9
 Peková, J., Pilný J., Jetmar, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2005. s. 233. 
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Nedodržení této povinnosti má za následek zaplacení sankční pokuty, kterou obec 

uhradí do státního rozpočtu.
10

  

 

Hospodaření konkrétní úrovně může být: 

 vyrovnaný – příjmy se rovnají výdajům, 

 přebytkový – příjmy jsou větší než výdaje, 

 schodkový – příjmy jsou menší než výdaje. 

 

Rozpočet poskytuje informace o finanční situaci, záměrech obce a kraje, sestavuje se na 

období jednoho roku v souladu s rozpočtovým obdobím celé rozpočtové soustavy.
11

  

 

Rozpočet obce jako finanční plán můžeme pojmout jako: 

 Krátkodobý rozpočet – obec není ve svém hospodaření soběstačná, je alespoň 

potřeba krátkodobě plánovat příjmy, výdaje a peněžní toky v časovém rozložení 

během rozpočtového roku. Tím se získá přehled, kolik bude třeba peněžních 

prostředků. A nebudou – li k dispozici vlastní příjmy, bude nutné použít 

dodatečné finanční prostředky např. úvěr, návratné výpomoci. V opačném 

případě bude možné krátkodobě investovat dočasně volné finanční prostředky.  

 Střednědobý a dlouhodobý rozpočtový výhled – je důležitý pro financování 

nákladných investic ve veřejném sektoru, to i v souvislosti se střednědobou               

a dlouhodobou strategií obce. Problémy střednědobého a dlouhodobého 

plánování, jsou odhady budoucích příjmů, výdajů a budoucího vývoje lokálního 

veřejného sektoru, vyjasnění koncepce finančních vztahů rozpočtu k ostatním 

článkům rozpočtové soustavy. A také s organizační oblastí, tj. zlepšením 

spolupráce mezi volenými a výkonnými orgány, kvality auditu, úrovně 

ekonomického poradenství apod. 

 

Rozpočet je nástrojem: 

- prosazování cílů obecní politiky, jejímž subjektem je volený orgán obce, 

- realizace koncepce obce, 

                                                 
10

 Peková, J., Pilný J., Jetmar, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2005. s. 234. 
11

 Provazníková, R. Financování měst obcí a regionů. 2009. s. 76. 
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- prosazování lokálních zájmů a preferencí obyvatelstva, 

- zabezpečení a financování úkolů obce, 

- dlouhodobého sociálně ekonomického rozvoje na daném území. 

 

Rozpočet obce a kraje obsahuje: 

 příjmy a výdaje, které mají vztah k činnosti samosprávy, 

 finanční vztahy k municipálnímu, resp. regionálnímu veřejnému sektoru, 

 fianční vztahy k podnikatelským subjektům, 

 finanční vztay k rozpočtové soustavě, 

 finanční vztahy mezi mezi rozpočtem obce a rozpočtem kraje, 

 finanční vztahy k ostatním obcím, 

 podobně finanční vztahy mezi kraji, 

 finanční prostředky mohou plynout do rozpočtu obce či kraje i ve formě 

krátkodobé návratné finanční výpomoci z rozpočtů ostatních článků rozpočtové 

soustavy, 

 finanční vztahy k ostatním subjektům. 

 

Územní rozpočet je významným finančním plánem, podle kterého hospodaří článek 

územní samosprávy. Základem hospodaření je roční rozpočet. V takovém rozpočtu je 

potřeba začlenit plánování příjmů a plánování výdajů. 
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Tabulka 2 Struktura územního rozpočtu 

Zdroj: Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 234 

Příjmy Výdaje 

Běžné 

Daňové 

Svěřené daně 

Bežné 

Mzdy a platy 

Sdílené daně Povinné pojistné za zaměstnance 

Místní poplatky Materiálové 

Správní poplatky Energie 

Nedaňové 

Poplatky za služby Nájemné 

Příjmy z pronájmu 

majetku 

Sociální dávky 

Příjmy od O.S, P.O. Výdaje na municipální podniky 

Zisk obecním podniků Placené pokuty, placené úroky 

Dividendy z akcií Placené úroky 

Přijaté úroky Ostatní (dary apod.) 

Dotace 
Transfery - účelové 

                 - neúčelové 

Dotace vlastním O.S. a jiným 

subjektům 

Kapitálové 

 

Z prodeje majetku 

Kapitálové 

Neinvestiční příspěvky P.O. 

Z prodeje akcií Výdaje na sdružování fin. 

prostředků 

Z prodeje majetkových 

podílů 

Na pořízení majetku 

Kapitálové dotace Na nákup cenných papírů 

Přijaté úvěry Na kapitálové poskytnuté dotace 

O.S. a různým subjektům 

Příjmy z emise 

komunálních obligací 

Na investiční příspěvky P.O. 

Přijaté splátky půjček Na investiční půjčky poskytnuté 

různým subjektům 

Ostatní Doplňkové Splátky úvěru 

Legenda: O.S. – organizační složka, P.O. – příspěvkové organizace 
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1.2.3 Příjmy rozpočtu obce 

Daňové příjmy 

Daňové příjmy tvoří velkou část v příjmech obce. Do daňových příjmů spadají: 

 svěřené daně, 

 sdílené daně, 

 místní poplatky, 

 správní poplatky, 

 daně z příjmů. 

 

Obecní zastupitelstvo rozhoduje o tom, zda bude od místních občanů vybírat místní 

poplatky a jaké to budou. Obec má omezenou pravomoc při stanovení daňové sazby 

konkrétního poplatku. V zákoně o místních poplatcích je uvedeno, jaká je nejvyšší 

možná sazba či rozpětí sazeb. Správní poplatky obec vykonává v rámci své přenesené 

působnosti. Je složité, stanovit výši různých nákladů na zabezpečení konkrétního 

správního úkonu, proto jsou zahrnovány do daňových příjmů. 

 

Nedaňové příjmy 

Další významnou skupinou příjmů rozpočtu obce jsou nedaňové příjmy, jejich strukturu 

a i výši může územní samospráva ovlivnit. Mezi tyto příjmy zahrnujeme: 

 příjmy z pronájmu majetku 

 příjmy z prodeje neinvestičního majetku 

Dalšími příjmy mohou být např. z veřejných knihoven, za stravování ve školních 

jídelnách, za parkování apod. 

 

Dotace 

Dotace jsou nenávratné příjmy rozpočtu obce a tvoří významnou část příjmu. Protože 

obec zajišťuje i úkoly v rámci přenesené působnosti, musí na jejich financování dostat 

prostředky ze státního rozpočtu, jelikož se jedná o zabezpečení standardní úrovně 

některých, zejména preferovaných veřejných statků.  Obec může získat i účelové dotace 

ze státního rozpočtu, nejčastěji to jsou dotace ze Státního fondu životního prostředí.
12

 

Objem a struktura dotací je schvalována při schvalování státního rozpočtu. Dotace 

                                                 
12

 Peková J., Pilný, J., Jetmar, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2005. s. 243. 
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můžou být nárokovatelné, na takto schvalovatelné dotace mají ze zákona o státním 

rozpočtu nárok a nenárokovatelné, které obce získávají  na základě žádosti 

z rozpočtových kapitol některých ministerstev v rámci grantových programů apod.
13

 

 

Návratné příjmy 

Návratné příjmy obec musí využít, zdali se dostane do těžké situace, kdy na počátku 

roku nemají dostatek finančních rezerv. Mezi tyto příjmy patří: 

 krátkodobý úvěr se splatností do 1 roku, 

 střednědobý úvěr se splatností do 4-5 let, 

 dlouhodobý úvěr se splatností do 10 let, 

 příjmy z emise obligací, 

 cenných papírů, 

 návratné půjčky od jiných subjektů. 

Krátkodobý úvěr je zpravidla na překlenutí dočasného nedostatku vlastních finančních 

prostředků. Střednědobé a dlouhodobé úvěry se využívají většinou na investice.                    

O poskytnutí úvěru musí obec žádat banku. Využití úvěru schvaluje zastupitelstvo obce. 

Úvěr se využívá na základě úvěrové smlouvy uzavřené s bankou. Za poskytnutý úvěr se 

musí obec zaručit a měla by si půjčovat finanční prostředky v takové výši, aby roční 

dluhová služba byla na úrovni nejnižšího plánovaného přebytku běžného rozpočtu. Stát 

za závazky obce neručí.
14

 

 

Mezi ostatní příjmy můžeme zařadit všechny ostatní příjmy nedaňového charakteru, 

jako např. příjmy z mimorozpočtových fondů, darů, dotací, transferů apod. 

 

1.2.4 Výdaje rozpočtu obce 

Výdaje rozpočtu se dělí nejčastěji z ekonomického hlediska, na běžné a kapitálové. 

Běžné výdaje se dělí na: 

 neinvestiční nákupy, 

 neinvestiční transfery, 

 neinvestiční půjčky, 

                                                 
13

 Peková, J. Veřejné finance - úvod do problematiky. 2005. s. 173. 
14

 Nahodil, F. a kol. Veřejné finance v České republice. 2009. s. 72. 
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 ostatní výdaje.
15

 

 

Běžné výdaje jsou rozhodující skupinou rozpočtu a souvisejí s financováním 

zabezpečování veřejných statků. Běžné výdaje představují zhruba 2/3 z celkových 

výdajů. Z běžných výdajů se financují běžné, pravidelně se opakující potřeby 

v rozpočtovém období. Proto se hovoří často o provozních nebo neinvestičních 

výdajích. 

 

Jde o alokační výdaje zajišťované buď prostřednictvím organizací a prostřednictvím 

příspěvkových organizací nebo prostřednictvím veřejné zakázky. Část těchto výdajů má 

charakter nárokovaných výdajů, protože obec je musí vynaložit na služby, za které je ze 

zákona zodpovědná. Do takových výdajů patří např.: likvidace komunálního odpadu, 

oprava a údržba komunikací regionálního významu apod. 

 

Objemově významné nejsou redistribuční výdaje v podobě sociálních výpomocí, jde 

většinou o jednorázové sociální výpomoci. Tyto výdaje patří tedy mezi nenárokované. 

 

Kapitálové výdaje se dělí na: 

 investiční výdaje, 

 nákup akcií a majetkových podílů, 

 kapitálové transfery, 

 investiční půjčky, 

 ostatní výdaje.
16

 

 

Kapitálové výdaje se podílejí v průměru 1/3 na celkových výdajích a jsou vynákládány 

na pořízení nových investic. Hlavně jde o investice do lokálního veřejného sektoru, 

které jsou nenávratné nebo nepřímo návratné. Tyto výdaje slouží k financování 

dlouhodobých, běžně se neopakujích potřeb. Zejmnéna to jsou investiční potřeby obce, 

které přesahují jedno ropočtové období. 

 

                                                 
15

 Peková J., Pilný J., Jetmar, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2005. s. 246. 
16

 Peková J., Pilný J., Jetmar, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2005. s. 246. 
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Kapitálové výdaje, které jsou financované z kapitálového rozpočtu, souvisí s výdaji na 

pořízení nových investic, ale i se splácením jistiny půjček, které si obec v minulosti 

půjčila na financování investic. Úroky z půjček se hradí z běžného rozpočtu. 

 

Dalším důležitým členěním výdajů je z hlediska rozpočtového plánovaní a to na: 

 plánovatelné, 

 neplánovatelné.
17

 

Plánovatelné výdaje lze poměrně přesně plánovat, významný objem z nich tvoří běžně 

se opakující výdaje, např.: výdaje na financování provozu škol, učební pomůcky apod.           

U takových výdajů mohou i příslušné orgány zvažovat, u kterých druhů výdajů jsou 

možné úspory, a u kterých druhů výdajů jsou úspory nežádoucí. 

Neplánovatelné výdaje jsou především nahodilé, které se vyskytnou během 

rozpočtového období. Jejich vznik a výše lze těžko odhadnout. Patří sem výdaje 

poskytnuté občanům při živelní pohromě, sankční výdaje apod. Neplánované výdaje 

jsou většinou financovány z finančních rezerv obce. 

Pro ekonomické analýzy se využívá i členění výdajů podle funkcí veřejných financí,             

a to na výdaje: 

 alokační, 

 distribuční, 

 stabilizační.
18

 

Alokační výdaje zahrnují: 

 výdaje na nákup služeb od soukromých firem, v případě zabezpečování 

lokálních a regionálních veřejných statků veřejnou zakázkou. Nebo vstupů pro 

organizace ve veřejném sektoru, a dále od sých municipálních podniků, 

neziskových organizací, 

 uhrazení ztráty vlastních podniků, které obec nebo region založily. 

                                                 
17

 Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 332. 
18

 Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 335. 
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Redistribuční výdaje souvisejí s poskytováním peněžních transferů, nebo - li dotací 

z regionálního rozpočtu do rozpočtu obcí na svém území. Takové dotace jsou nástrojem 

přerozdělování do chudších obcí a mikroregionů, aby pomohly jejich ekonomickému 

rozvoji. 

Stabilizačními výdaji se může chápat výpomoc zejména nezaměstnaným. Obce                   

a regiony se snaží o podporu o vytvoření pracovních záležitostí a zvýšení zaměstnanosti 

v soukromém sektoru. 

Někdy se výdaje člení i podle charakteru infrastruktury, a to: 

 výdaje na ekonomickou infrastrukturu, které zahrnují výdaje na produkci statků. 

Tyto výdaje jsou na financování potřeb organizací, které zabezpečují veřejné 

statky a poplatkové služby. Zahrnují se sem i výdaje na výstavbu a údržbu.  Této 

skupině výdajů také náleží případné dotace a půjčky  na podporu podnikání. 

 Výdaje na sociální infrastrukturu, do kterých se zahrnují výdaje na vzdělání, 

péči o zdraví, výstavbu a provoz sociálních začízení. Dále sem patří sociální 

peněžní transfery. 
19

 

1.3 Zdroje financování 

V této kapitole uvádím ucelený a podrobnější přehled zdrojů, jejichž prostřednictvím 

lze financovat potřeby podniku a obce. 

Mezi zdroje financování patří: 

 vlastní zdroje, 

 cizí zdroje. 

Členění vlastních zdrojů 

 Počáteční vklady vlastníků 

 Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku 

 Výnosy z prodeje či likvidace investičního majetku a zásob 

 Zisk 

 Rezervní fondy 

                                                 
19

 Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 336. 
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 Ostatní vlastní zdroje
20

 

Členění cizích zdrojů 

 Rezervy 

 Dluhodobé závazky, včetně emitovaných dluhopisů a dlouhodobých směnek 

k úhradě 

 Krátkodobé závazky 

 Bankovní úvěry a výpomoci 

 Ostatní zdroje
21

  

                                                 
20

 Wawrosz, P. Zdroje financování podnikatelské činnosti. 1999. s. 15. 
21

 Wawrosz, P. Zdroje financování podnikatelské činnosti. 1999. s. 170. 
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1.3.1 Zdroje financování obcí
22

 

 daňové, 

 nedaňové, 

 kapitálové, 

 dotace, 

 další zdroje příjmů. 

Dotační příjmy obcí 

V současné době jsou poskytovány obcím běžné a kapitálové dotace v rámci těchto 

kapitol:
23

 

 Dotace v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí 

 Ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa 

 Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu 

 Dotace ze státních účelových fondů 

 Dotace v rámci finanční pomoci z EU 

 Další dotace 

Dotace v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí 

Tento soubor dotací je určen na částečnou úhradu neinvestičních dotací ve školství, 

zdravotnictví, ústavech sociální péče a domovech důchodců. 

Ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa 

Tyto dotace jsou určeny na výkon zřizovatelských funkcí převedených ze zaniklých 

okresních úřadů obcím a dále příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti 

obcí a dotace na dávky sociální péče. 

Dotace ze státních účelových fondů 

O tyto dotace se musí obec individuálně ucházet, získání těchto dotací zavisí na řadě 

okolností, např. finanční situace obce, zadluženost obce, finanční možnosti státu. Jedná 

se zejmnéna o tyto typy dotací: 

                                                 
22

 Bauerová, A. a kol. Řízení obcí I. 2008. s. 125. 
23

 Bauerová, A. a kol. Řízení obcí I. 2008. s. 128. 
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 Účelová dotace na zachování pámátkových rezervací. 

 Na strategii prevence kriminality na místní úrovni. 

 Účelové ekologické dotace pro nejvíce postižená území. 

 Dotace na opravy a rekonstrukce vybraných kulturních objektů. 

 Účelová dotace na pozemkové opravy. 

Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu 

Dalším zdrojem příjmů rozpočtů dotací jsou dotace poskytované obcím z ostatních 

kapitol státního rozpočtu. Prostřednictvím těchto dotací se financují významné 

programy na podporu municipálního rozvoje. Významnou položku tvoří dotace 

z Ministerstva školství, mládeže, tělovýchovy, rozdělované prostřednictvím krajských 

úřadů. Mezi další resorty patří Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního 

prostředí nebo Ministerstvo kultury. Obcím jsou v některých případech poskytovány              

i dotace ze státních účelových fondů. Jedná se o tyto čtyři státní fondy: 

 Státní fond životního prostředí. 

 Státní fond kultury. 

 Státní fond dopravní inrastruktury. 

 Státní fond rozvoje bydlení. 

Strukturální fondy EU 

Další významnou možností financování záměrů a projektů obcí je využití dotačních 

prostředků, poskytnutých z Evropské Unie novým členským státům. Strukturální fondy 

jsou jedním z nejvyýznamnějších nástrojů regionální a strukturální politiky EU. 

Strukturální fondy se zaměřují na snižování rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů                 

a snižování zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů s důrazem na hospodářskou              

a sociální soudržnost EU. 
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Obrázek 2 Strukturální fondy EU 

Zdroj: Bauerová, A. a kol. Řízení obcí I. s. 131 

Evropský fond regionálního rozvoje 

Byl založen v roce 1975 a je objemem finančních prostředků největším fondem.  

Evropský sociální fond  

Byl založen v roce 1960 a je hlavním nástrojem sociální politiky a zaměstnanosti. 

Evropský garanční a podpůrný fond 

Založen v roce 1962 a z jeho zdrojů je financován rozvoj venkovských oblastí. 

Finanční nástroj pro podporu rybolovu 

Funguje od roku 1994 za účelem zajištění financování a rozvoje přímořských regionů i 

rybářského odvětví. 

Fond Soudržnosti 

Fond Soudržnosti, který byl založen v roce 1993 je doplňkovým fondem, který stojí 

vedle strukturálních fondů. Je významným nástrojem, který poskytuje finanční 
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prostředky na velké investiční projekty v oblasti životního prosředí a infrastrukury. 

Prostředky z těchto fondů se přidělují v návaznosti na Národní rozvojové plány do 

jednotlivých operačních programů. 

Operační programy v Národním rozojovém plánu ČR 

Tématické operační programy:
24

 

 OP Životní prostředí. 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace. 

 OP Technická pomoc. 

 OP Podnikání a inovace. 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 OP Doprava. 

 Integrovaný operační program. 

 ROP 

Zaměření podpor Sektorvých operačních programů
25

 

 Konkurenceschopný podnikatelský sektor. 

 Podpora výzkumu, vývoje a inovací. 

 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu. 

 Vzdělávání. 

 Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti. 

 Posilování sociální soudržnosti. 

 Rozvoj informační společnosti. 

 Chytrá veřejná správa. 

 Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí. 

 Zlepšení dostupnosti dopravy. 

 Vyvážený rozvoj regionů. 

 Rozvoj městských oblastí.  

                                                 
24

 Bauerová, A. a kol. Řízení obcí I. 2008. s. 132. 
25

 Bauerová, A. a kol. Řízení obcí I. 2008. s. 132. 
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 Rozvoj venkovských oblastí. 

Další dotace 

Ostatními fondy, které jsou možné využít pro podporu regionů jsou:
26

 

 Fondy solidarity. 

 Norské fondy. 

 Švýcarská pomoc. 

Fondy solidarity pomáhá regionům postižených přírodní, technickou a ekologickou 

katastrofou. Jsou zaměřovány na poskytnutí okamžité pomoci. 

Norské fondy jsou příspěvkem Norska jako člena Evropského hospodářského prostoru. 

Finanční prostředky z těchto fondů jsou poskytovány na investiční a rozvojové projekty 

v oblastech jako např. ochrana a obnova kulturního dědictví, ochrana životního 

prostředí, podpora soudnictví, zdravotnictví nebo péče o dítě. 

Švýcarská pomoc má zájem směřovat svou pomoc zejména do regionů a to ve                         

4 hlavních prioritách:
27

 

 regionální rozvoj, 

 zdraví, 

 životní prostředí, 

 kultura. 

1.3.2 Další zdroje financování
28

 

 bankovní úvěr, který je pro obec možným zdrojem financování. Doba, na kterou 

se úvěrová smlouva uzavírá by měla odpovídat účelu, na který mají být finanční 

prostředky poskytnuty. Při vyjednávání o úvěrové smlouvě by měla obec zvážit, 

jaký bude mít dopad placených úvěrů a splátek úvěru na hospodaření obce                 

a měla by tedy zpracovat rozpočtový výhled.  

                                                 
26

 Bauerová, A. a kol. Řízení obcí I. 2008. s. 134. 
27

 Bauerová, A. a kol. Řízení obcí I. 2008. s. 135. 
28

 Bauerová, A. a kol. Řízení obcí I. 2008. s. 135. 
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 dodavatelský úvěr, který může dodavatel nabídnout v případě investiční akce 

obce. Je třeba, aby obec porovnala nabídku dodavatele s nabídkou banky                    

a vybrala výhodnější variantu. 

 finanční leasing, který zprostředkovává dodavatel nebo banka. 

V každém případě by obec měla sáhnout po dlouhodovém úvěru v případě, že nemá 

jinou možnost získání finančních zdrojů. 
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2 Analýza probému a současná situace 

2.1 Identifikace obce 

Název:   Obec Slatina 

ZUJ:    578762 

ID obce:   14967 

Počet částí:   2 

Katastrální výměra: 399 ha 

Kraj:    Pardubický 

Nadmořská výška:  420 metrů 

Katastrání výměra:  399 ha 

Počet obyvatel:  138 

Z toho žen:   66 

Z toho mužů:  72 

 

 

Obrázek 3 Letecký pohled obce Slatina 

Zdroj: Interní zdroje obce 
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Obec Slatina se nachází na rozhraní kraje Pardubického a Jihomoravského (50 km 

severně od Brna). Rozprostírá se v Českomoravském mezihoří v nadmořské výšce            

420 m. Ráz krajiny je předurčený pro milovníky zvlněné, zalesněné krajiny a málo 

dotčené výdobytky civilizace. Obec se vyznačuje vzájemnou soudružností mezi občany. 

Obec Slatina je součástí svazku obcí Moravskotřebovska a Jevíčska (MTJ). 

Podle historických pramenů je obec Slatina slovanského původu. Svědčí o tom její 

jméno, které zůstalo nedotčeno i přes její pozdější germanizaci. Podle záznamů 

v nejstarších kronikách patřila Slatina ve 12. a 13. století za vlády Přemyslovců 

k biskupství olomouckému, v 15. století k panství moravskotřebovskému. Obcí Slatina 

vedla cesta z Brna přes Vanovice, Letovice, Červenou a Slatinu do Moravské Třebové. 

Obec má dvě části s vlastním katastrem, Slatinu a Březinku, která už téměř zanikla. 

Katastrální výměra obce činí 399 ha. Obec má 138 obyvatel (k 1. 1. 2011). 

Co se týče dopravní obslužnosti, obec je dostatečně dopravně obsloužena. Mezi 

dopravní společnosti patří ČSAD Ústí nad Orlicí a VYDOS BUS, a.s. Vlaková doprava 

je pro obec okrajová, nejbližší vlaková stanice je 11 km od obce v Letovicích. 

 

Každoročně obec pořádá více než 14 kulturních a společenských akcí, které si občané, 

složky a spolky připravují společně. Bohatý kalendář těchto akcí je od nedávna tradicí           

a je každoročně vystaven náporem termínů. Mezi tradiční akce patří masopustní průvod 

masek, MDŽ, pálení čarodejnic, Den matek, rybářské závody, hasičské soutěže, Den 

dětí, mše u kapličky, pouťová zábava, zpívání koled pod vánočním stromem apod. 

 

V obci se nachází mnoho zajímavých míst.  

 Náměstíčko - Jedním místem je malé náměstíčko. V tomhle dominantním středu 

se nachází kaplička, parčík a hasičská zbrojnice. 

 Rybník -  V roce 2006 byl pod obcí vybudován přírodní rybník, který byl 

pokřtěn jako Rákosníček.   

 Obecní úřad - V budově bývalé školy, která byla v 90. letech zrekonstruována, 

se nyní nachází obecní úřad, klubovna s veřejným internetem, obchod se 

smíšeným zbožím a pohostinství.  
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 Víceúčelové centrum - Dalším zajímavým místem v obci je víceúčelové 

centrum. Budova víceúčelového centra byla postavena za obecním domem. Pro 

občany je k dispozici relaxační centrum s vířivou vanou, finskou a infra saunou 

a soláriem. V přízemí se rovněž nachází obecní knihovna. 

 Výletiště – Výletiště je určené ke konání různých kulturních akcí. Jeho kapacita 

je přibližně 250 lidí. 

 Fitness centrum – Fitness centrum je stará budova někdejšího Národního výboru 

Slatina a knihovny. V 90. letech byla zrekonstruována a bylo v ní zřízeno fitness 

centrum s posilovacími stroji a stolem pro stolní tenis. 

 Dvě hřiště. Jedno hřiště je vedle víceúčelového domu, které je určeno pro malou 

kopanou, volejbal, nohejbal, tenis a druhé hřiště se nachází na opačném konci 

obce. 

 

2.2 Rozpočtové hospodaření obce v letech 2008 – 2014 

Schváleným rozpočtem obce na daný rok se rozumí údaje o příjmech a výdajích, 

schválené zastupitelstvem obce. Rozpočtem po změnách se rozumí schválený rozpočet 

upravená o rozpočtová opatření. 

 

2.2.1 Závěrečné účty obce v letech 2008 - 2011 

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracují 

do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů 

a výdajů. Přípravu a zpracování závěrečného účtu provádí a odpovídá za ni účetní               

a starosta obce. Níže uvádím závěrečné účty za roky 2008 až 2011 zpracované 

v tabulkách. 
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Tabulka 3 Závěrečný účet obce 2008 

Zdroj: Interní zdroje obce 

 

[tis. Kč] 

 

schválený  

rozpočet 

  

rozpočtová 

opatření 

  

upravený  

rozpočet 

  

plnění  

k 31.12. 

2008 

% plnění 

k upravenému  

rozpočtu 

třída 1- daňové příjmy 25057 0 25057 20601,73 82,22 

třída 2 - nedaňové příjmy 529,8 0 529,8 794,81 150,02 

třída 3 - kapitálové příjmy 0 0 0 0 0,00 

třída 4 - přijaté dotace 7,2 140 147,2 211,2 143,48 

příjmy celkem 25594 140 25734 21607,74 83,97 

třída 5 - běžné výdaje 10084 -3441,9 6642,1 6112,62 92,03 

třída 6 - kapitálové výdaje 22864 3581,9 26445,9 12035,24 45,51 

výdaje celkem 32948 140 33088 18147,86 54,85 

Saldo: příjmy – výdaje       3459,88   

 

Rozpočet obce v roce 2008 byl v příjmové části postaven na příjmu z poplatků za 

ukládání odpadu a příjmu z úroků z termínovaných vkladů. Schodkový rozpočet 

v daném roce byl umožněn uspořenými přebytky z předcházejících období a měl zajistit 

rychlou a plynulou rekonstrukci místních komunikací, výstavbu chodníků a přeložku 

sítí elektrické energie do země. Nedokončením těchto staveb přispělo k nevyčerpání 

uvolněných prostředků a způsobilo přebytek zřejmý z plnění k 31. 12. 2008.   

 

  



37 

 

Tabulka 4 Závěrečný účet obce 2009 

Zdroj: Interní zdroje obce 

 

[tis. Kč] 

 

schválený  

rozpočet 

  

rozpočtová 

opatření 

  

upravený  

rozpočet 

  

plnění  

k 31.12. 

2009 

% plnění 

k upravenému  

rozpočtu 

třída 1 - daňové příjmy 19110 -190 18920 20357,86 107,60 

třída 2 - nedaňové příjmy 1447,6 -210,5 1237,1 1126,72 91,08 

třída 3 - kapitálové příjmy 0 210,5 210,5 209,89 0,00 

třída 4 - přijaté dotace 7,4 286,4 293,8 293,24 99,81 

příjmy celkem 20565 96,4 20661,4 21987,71 106,42 

třída 5 - běžné výdaje 7117 3657,84 10774,84 10051,08 93,28 

třída 6 - kapitálové výdaje 28680 -3561,44 25118,56 18935,1 75,38 

výdaje celkem 35797 96,4 35893,4 28986,18 80,76 

Saldo: příjmy – výdaje       -6998,47   

 

Schválený rozpočet pro rok 2009 se v příjmu opíral o dvě nosné položky, a to poplatky 

za ukládání odpadu a příjmy z úroků z termínovaných vkladů. Schodek v rozpočtu byl 

dorovnán z finančních rezerv vytvořených z přebytků v předcházejících letech                      

a poskytoval možnost zajištění rozsáhlých investic do revitalizace obce zaměřenou na 

infrastrukturu a zlepšení vzhledu obce. Plnění rozpočtu v příjmové části bylo ovlivněno 

správným odhadem a výpočtem příjmů. Plnění ve výdajové části ovlivněné 

nedokončením zmíněných investic ovlivnilo snížení plánovaného schodku o téměř 20%.   
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Tabulka 5 Závěrečný účet obce 2010 

Zdroj: Interní zdroje obce 

 

[tis. Kč] 

 

schválený  

rozpočet 

  

rozpočtová 

opatření 

  

upravený  

rozpočet 

  

plnění  

k 31.12. 

2010 

% plnění 

k upravenému  

rozpočtu 

třída 1 - daňové příjmy 20976,9 4389,26 16587,64 12216,96 73,65 

třída 2 - nedaňové příjmy 426,8 -1880,76 2307,56 2247,9 97,41 

třída 3 - kapitálové příjmy 0 -270 270 268,47 0,00 

třída 4 - přijaté dotace 157,8 -2421,71 2579,51 2578,57 99,96 

příjmy celkem 21561,5 -183,21 21744,71 17311,9 79,61 

třída 5 - běžné výdaje 8293 -808,96 9101,96 8970,6 98,56 

třída 6 - kapitálové výdaje 28471 -14048,2 42519,2 42482,33 99,91 

výdaje celkem 36764 -14857,16 51621,16 51452,93 99,67 

Saldo: příjmy – výdaje       -34141,03   

 

Rozpočet obce schválený na rok 2010 jako schodkový schválilo zastupitelstvo s občany 

pro zajištění rozsáhlých investic do zlepšení životního prostředí a ekonomiky vytápění 

budov v podobě přímých dotací občanům na číslo popisné a pro zajištění dokončení 

revitalizace obce (rekonstrukce hlavní silnice) a výkupu polních a lesních pozemků 

v katastru obce. Příjmová část byla znovu postavena na příjmu z poplatků za ukládání 

odpadů, z úroků z termínovaných vkladů a z dotací.  

Výdajová část v položkách výdaje na bydlení a příspěvky občanům, proinvestování 

rekonstrukce státní silnice včetně kanalizace (Pardubický kraj formou tří splátek 

v letech 2011 a 2012 uhradí obci 40% nákladů), výstavba víceúčelového hřiště, zvýšila 

plánovaný schodek o téměř 20 mil. Kč. Tento schodek byl znovu dorovnán z rezervního 

fondu. 
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Tabulka 6 Závěrečný účet obce 2011 

Zdroj: Interní zdroje obce 

[tis. Kč] 

schválený  

Rozpočet 

  

rozpočtová 

opatření 

  

upravený  

rozpočet 

  

plnění  

k 31.12. 

2011 

% plnění 

k 

upravenému  

rozpočtu 

třída 1 - daňové příjmy 10976,9 -2113,5 13090,4 12798,9 97,77 

třída 2 - nedaňové příjmy 1870,8 583,6 1287,2 1293,5 100,49 

třída 3 - kapitálové příjmy 0 -142 142 141,2 0,00 

třída 4 - přijaté dotace 5100 -2904 8004 4681 58,48 

příjmy celkem 17947,7 -4575,9 22523,6 18914,6 83,98 

třída 5 - běžné výdaje 4108 -2220,5 6328,5 5673,1 89,64 

třída 6 - kapitálové výdaje 14950 -2355,4 17305,4 12907,9 74,59 

výdaje celkem 19058 -4575,9 23633,9 18581 78,62 

Saldo: příjmy – výdaje       333,6   

 

Závěrečný účet potvrdil trend narůstajícího návozu na místní skládku a tím i zvýšení 

příjmů obci. Dále se přesunula investice výroby pelet do období v letech 2013 až 2014, 

kde bude řešena v novém konceptu v součinnosti s projektem BRKO, pro nedokončení 

projektu na komunikaci k nové zástavbě byla nenaplněna investice v rozsahu                 

2 miliony Kč. Další nenaplněný výdaj v dotacích Zelená občanům a zlepšení vzhledu 

přispěl společně z většiny příjmů k výslednému hospodaření obce za rok 2011 jako 

přebytkovému. Trend přebytkového rozpočtu upřednostňuje zastupitelstvo pro období 

2012 až 2014, což dokládá v rozpočtovém výhledu 2011 až 2014.  

 

2.2.2 Rozpočet obce na rok 2012 

Tvorba rozpočtu v příjmové části byla podmíněna několika hlavními aspekty. Příjmy se 

dělí na daňové a nedaňové. Do nedaňových příjmů spadají poplatky za uložení odpadu 

na skládku. Do daňových příjmů obce jsou zahrnuty daně z příjmů, daně z nemovitosti, 

DPH, dotace na projekt BRKO (svoz a zpracování biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu) a poldry, dotace od Pardubického kraje na silnici, příjmy z úroků 

a příjmy z dobývacího prostoru. 
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Tabulka 7 Rozpočet na rok 2012 – Příjmy 

Zdroj: Interní zdroje obce 

Paragraf položka Text tis.Kč 

  1211 DPH 500,0 

  1112 daň z příjmu FO - z podnikání 207,2 

     daň z příjmu FO vybíraná srážkou 17,5 

  1121 daň z příjmu právnických osob 263,3 

  1111 daň z příjmu FO - závislá činnost 2,5 

  1511 daň z nemovitosti 156,0 

  1333 poplatky za uložení odpadu 11 642,0 

  1341 poplatky ze psů 1,7 

  4116 dotace VPP 48,0 

1032   prodej dřeva 30,0 

1361   správní poplatky 1,0 

2310 111 pronájmy – vodárna 1,2 

2341   dotace na poldry 6 000,0 

2343   příjmy z dobývacího prostoru 359,0 

3612   pronájmy – bytovka 54,0 

3619   pronájmy -  obchod, pohostinství 12,6 

3722   dotace na BRKO 4 374,0 

4222   dotace na silnici z PK 3 125,0 

4222   dotace POV 100,0 

6310   příjmy z úroků 1 600,0 

    příjmy celkem 28495,0 

 

Výdaje plánované na rok 2012 byly tvořeny na základě potřeb obce, občanů, vydaných 

směrnicích o dotacích občanům na zlepšení vzhledu obce a dosažení ekologického 

zdroje vytápění a investic na zajištění plánovaných projektů jako je BRKO a poldry 

„protipovodňová opatření Slatina“. Rozpočet je vytvořen jako přebytkový a bude 

striktně dodržován. 
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Tabulka 8 Rozpočet na rok 2012 – Výdaje 

Zdroj: Interní zdroje obce 

Paragraf Text tis. Kč 

1032 les, úprava lesních cest 460 

2212 komunikace k nové zástavbě 100 

2310 Vodovod 540 

2310 oprava ručních pump a studní 80 

2310 oprava potoka na návsi 60 

2321 čistírna odpadních vod 70 

2341 vodní dílo - rybník, poldry 6 002 

3111 příspěvky na žáka do MŠ 60 

3113 příspěvky na žáka do ZŠ 85 

3314 činnost knihovny 10 

3341 rozhlas a televize 3 

3399 záležitosti kultury-besídky, MDD, MDŽ 150 

3412 sportcentrum, víceúčelové hřiště 150 

3421 využití volného času dětí a mládeže - parčík 110 

3429 zájmová činnost - VÚD, klubovna, výletiště 130 

3429 včelník a včelaření 100 

3519 zdravotní péče - příspěvek na zdravotní středisko 20 

3543 pomoc zdravotně postiženým 10 

3612 bytové hospodářství 20 

3613 obchod, pohostinství, kuchyňka, obecní sklad 120 

3613 projekt na opravu stodoly 25 

3631 veřejné osvětlení 60 

3639 komunální a územní rozvoj, příspěvek MTJ, veřejně 

prospěšné práce, nákup pozemků 

1 310 

3699 dotace na zlepšení vzhledu staveb, "ZO" 5 125 

3721 sběr a svoz nebezpečného odpadu 15 

3722 sběr a svoz komunálního odpadu, projekt BRKO 5 070 

3725 uložení komunálního odpadu  2 541 

3745 péče o veřejnou zeleň 165 

3900 služby pro obyvatelstvo 20 

5512 požární ochrana 35 

5599 služby PO 15 

6112 zastupitelstvo 380 

6171 činnost místní správy 850 
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6310 poplatky spořitelně, služby peněžních ústavů 12 

6320 pojištění majetku 70 

  výdaje celkem 23 973 

 

2.2.3 Rozpočtový výhled obce na období 2011 - 2014 

Rozpočtový výhled je sestavován na základě požadavku § 3 zákona č. 250/2000                   

Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový výhled je pomocným 

nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční 

plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních 

vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se 

sestavuje roční rozpočet. 

Cílem zastupitelstva pro období 2012 až 2014 je naspoření finančních prostředků               

ve výši 24 milionů Kč. Znamená to, že v tomto období budou tvořeny rozpočty obce 

Slatina vždy jako přebytkové. Vzhledem k tomu, že v předcházejících letech docházelo 

k rozsáhlé rekonstrukci inženýrských sítí a občanské vybavenosti, není v současné době 

požadavek na větší investice. V okamžiku navýšení příjmů nad plánovanou výši, 

zejména z poplatků za uložení odpadu na skládce Březinka II. bude zastupitelstvo 

poměrnou část investovat do nákupu lesních porostů a polí. Tato investice podléhá 

projednání s občany a možnostem rozvoje v oblasti projektu BRKO. Za výdaje obce 

jsou zejména považovány investiční akce – výstavba protipovodňových opatření, 

kulturního sálu a rozvoj projektu BRKO. Rozpočtový výhled byl projednán 

zastupitelstvem obce dne 26. 4. 2011. Níže uvádím rozpočtový výhled obce Slatina na 

období 2011 – 2014.  
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Tabulka 9 Rozpočtový výhled – Příjmy 

Zdroj: Interní zdroje obce 

Příjmy/rok [tis. Kč] 2011 2012 2013 2014 

Počáteční stav 

peněž. prostředků 

33 872 32 937 32 082 41 102 

- daňové 1 200 1 200 1 200 1 200 

- nedaňové 9 320 11 320 11 320 12 800 

- kapitálové 1 600  1 500 1  400 1 800  

Dotace 4  573 9 725 5 000 200 

Příjmy celkem 50 565 55 182 51 002 57 102 

 

Tabulka 10 Rozpočtový výhled – Výdaje 

Zdroj: Interní zdroje obce 

Výdaje/rok [tis. Kč] 2011 2012 2013 2014 

Běžné (neinvestiční) 1 992 1 500 2 700 2 800 

Kapitálové (investiční) 8 150 15 600 3 200 7 280 

Splátka úvěru 1 600 0 0 0 

DOTACE ZO+ZV 

Dotace na energie 

5 886 6000 4 000 730 

Výdaje celkem 17 628 23 100 9 900 10 810 

Poznámka: ZO- zelená občanům, ZV- zlepšení vzhledu 

 

2.2.4 Plánované investiční akce na období 2012 – 2014 

Co se týče výdajů rozpočtového výhledu na období 2012 až 2014, tak obec má 

naplánované investiční akce. Do místního plánu obnovy obce za období 2012 - 2014 

patří občanská vybavenost, technická infrastruktura, úprava veřejných prostranství, 

sociální oblast a složky obce, kulturní a společenské akce a prezentace obce. Plánované 

projekty rozděluji na jednorázové investiční akce a průběžné investiční akce, které jsou 

uskutečňovány buď pravidelně, nebo každoročně. Investičními projekty se obec snaží o 

zkvalitňování a udržování obecního prostředí a zázemí občanů. Na investiční akce si 

obec bude žádat o dotace nebo si je bude financovat z vlastních zdrojů. 
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Jednorázové investiční akce 

Do jednorázových investičních akcí spadá občanská vybavenost, technická 

infrastruktura a úprava veřejných prostranství. 

 

Dopravně bezpečnostní opatření v obci 

 2012 – 50 000 Kč 

Úprava stávajícího svodníku přívalové vody v západní části  

 2012 - 125 000 Kč 

Obnova ruční pumpy v parku na návsi a Kaderků 

 2012 – 60 000 Kč 

Úprava vpustního a výpustního objektu potoka na návsi  

 2012 - 60 000 Kč 

Podpora místních včelařů, založení obecních včelstev a výstavba včelníku  

 2012 - 2014 - 120 000 Kč 

Výsadba alejí kolem místních komunikací a založení obecního sadu  

 2012 - 2014 – 50 000 Kč 

Obnova a vybudování původních polních a obecních cest 

 2012 - 2014 – 750 000 Kč – žádost o dotaci 

Sběr a zpracování BRKO 

 2012 – 2014 – dotace a samofinancování 

Výstavba komunikace a inženýrských sítí v oblasti nové zástavby naproti výletišti  

 2013 - 2 500 000 Kč   

Obnova původní čerpací stanice pitné vody  

 2013 – 750 000 Kč 

Oprava vodojemu  

 2013 – 500 000 Kč – žádost o dotaci 

Výstavba altánu u rybníku  

 2013 – 120 000 Kč 

Výstavba nové výrobní linky na pelety  

 2013 - 2014 - 7 000 000 Kč – žádost o dotaci  
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Výstavba poldrů a revitalizace vodního toku  

 2013 - 2014 - 10 600 000 Kč – žádost o dotaci 

Výstavba ½ ha rybníku pod hrází  

 2013 - 2014 - 700 000 Kč 

Vybudování volnočasového domu pro setkávání občanů a udržování místních 

dovedností a obyčejů 

 2013 - 2014 – 3500 000 Kč – žádost o dotaci    

Výstavba kulturního sálu 

 2013 - 2014 – 2 000 000 Kč 

Vybudování klidové zóny s naučnou stezkou pro rodinné procházky s lavičky po 100 m 

pro odpočinek starších občanů ve východní části katastru obce  

 2013 - 2014 – 750 000 Kč – žádost o dotaci 

   

Průběžné investiční akce: 

Do průběžných neboli každoročních opakovaných investicí obce spadá sociální oblast            

a složky obce, kulturní společenské akce a prezentace obce. 

Sociální oblast a složky obce 

 ve spolupráci s ČČK Slatina a občanským výborem zajištění pomoc starším 

osamoceným občanům, 

 podpora seniorům v jejich spolku, zajištění pro ně tematické a poznávací 

zájezdy, pravidelná informovanost o dění v obci na jejich setkáních a jejich 

názory a potřeby veřejně probírat, 

 podporovat mladé občany, děti ve sportovní a tvořivé činnosti, vyčlenit jim 

k jejich setkávání vhodné a bezpečné prostory ve fitcentru,  

 podpora a spolupráce s SDH a rybářským spolkem, pořádání společných akcí 

pro všechny občany, 

 osobní přání k jubileu.   
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Kulturní a společenské akce, prezentace obce 

 MDŽ a Den matek, 

 pálení čarodějnic, 

 pořádání srazu modelářů bojové techniky,  

 rybářské závody, 

 hasičské závody, 

 dětský den na výletišti, 

 pouťová zábava na výletišti a slatinská pouť, 

 klasická zábava „Výlet“ , 

 ukončení prázdnin na výletišti, 

 pořádání zájezdů – poznávací, muzikál, předvánoční nákupy, za odpočinkem do 

Velkého Mederu, 

 vánoční besídka a zpívání koled u obecního stromečku. 
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3 Vlastní návrhy řešení 

Obec plánuje do budoucna mnoho investičních akcí. Jedním z návrhů na zlepšení 

hospodaření obce a zároveň na ochranu životního prostředí jsem určila projekt na svoz            

a zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu. 

 

3.1 Návrh na projekt BRKO 

Projekt na svoz a zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále 

jen „BRKO“) 

Realizace projektu se váže na svoz a zpracování biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu včetně svozu a recyklování stavební betonové sutě a pálených tašek. 

Jedním z úkolů odpadové politiky ČR je oddělit BRKO od ostatního odpadového toku         

a omezit jeho skládkování. Toto opatření je důležité zejména z toho důvodu, že zvýší 

kapacitu, a tím i prodlouží životnost současných skládek a výrazně se jím sníží také 

množství skleníkových plynů, které se na skládkách s uloženým BRKO tvoří. Situační 

zpráva o biologicky rozložitelných odpadech z roku 1995 uvádí, že v komunálním 

odpadu tvoří BRKO 41 % jeho hmotnosti. Česká republika se jako člen EU zavázala, že 

do roku 2020 sníží množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

ukládaného na skládky o 65 % v porovnání s uloženým BRKO na skládku v roce 1995. 

V případě, že Česká republika nebude tento závazek plnit, hrozí jí ze strany EU vysoké 

sankce.
29

  

 

Biologicky rozložitelný odpad je „jakýkoli aerobně nebo anaerobně rozložitelný 

odpad“ dle § 2 písm. b) vyhlášky č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

 

Právní předpisy biologicky rozložitelný komunální odpad nedefinují. Dle Hřebíčka               

a kol. (2010, str. 11) je „BRKO biologicky rozložitelný odpad obsažený v komunálním 

odpadu.“ Podle Zdenky Kotoulové (2004, str. 33) BRKO to jsou odpady, které v 

Katalogu odpadů patří do skupiny 20 nebo části jejich biologicky rozložitelných složek. 

                                                 
29

 JAK NA TO – biologicky rozložitelné odpady a dotace z OP Životní prostředí. [online]. 
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Nejčastěji se jedná o odpad ze zahrad a údržby obecní zeleně, významnou část BRKO 

ale tvoří i zbytky jídel a potravin z domácností. 

3.1.1 Katalog odpadů - skupina 20 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

20 01 10 Oděvy 

20 01 11 Textilní materiály 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (ze zahrad a parků) 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

20 03 02 Odpad z tržišť 

20 03 07 Objemný odpad 

Biodpady obsahují rostlinné živiny a organické látky, které je možno stabilizovat                  

a výhodně uvádět do přírodního koloběhu jako organické hnojivo - kompost. Bioodpady 

se mohou také zpracovávat technologií anaerobní digesce, při které kromě organického 

hnojiva - digestátu vzniká další produkt - bioplyn, který je vhodný k výrobě elektrické 

energie, tepla a motorového paliva.
30

 

Biologicky rozložitelné komunální odpady je potřeba separovaně sbírat, látkově nebo 

energeticky využívat a omezovat jejich ukládání na skládky, kde jsou zdrojem 

skleníkového plynu methanu a výluhů v průsakových vodách.
31

  

3.1.2 Právní předpisy 

Mezi právní předpisy České republiky a Evropské unie zabývající se bioodpady 

patří zejména: 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, 

 Zákon č. 156/1998Sb., o hnojivech, 

                                                 
30

 Biologicky rozložitelné odpady [online]. 
31

 Biologicky rozložitelné odpady [online].  
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 Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady, 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, 

 Vyhláška č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

 Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR, 

 Směrnice č. 1999/31/ES o skládkách odpadů, 

 Nařízení EP a Rady č. 1774/2002. (ministerstvo živ. Prostředí)  

3.1.3 Možnosti zpracování bioodpadu 

Vhodným způsobem zpracování BRKO je kompostování. V případě velkého množství 

BRKO je také možné jej nejprve energeticky využít v bioplynových stanicích. Nebo jej 

využít výrobou štěpky a rostlinných pelet využitelných pro ekologické vytápění 

domácností. 

 Bioplynové stanice 

Bioplynová stanice (označováno také jako fermentační stanice) je technologické 

zařízení, ve kterém se bioodpad, případně jiný biologicky rozložitelný komunální 

odpad, anaerobní fermentací (rozkladem bez přístupu vzduchu) uvolňuje bioplyn, směs 

plynů s velkým podílem methanu. Bioplyn je jímán do plynojemu a následně je 

spalován na kogenerační jednotce, čímž dochází k výrobě elektrické energie a tepla. 

Vybudování bioplynové stanice je účelné zejména v případě dostatečného množství 

BRKO, ideální bioplynová stanice by měla mít výkon alespoň 500 kW, což představuje 

svozný okruh pro cca 160 000 obyvatel. 

 Kompostárny 

V kompostárnách probíhá rozkladný proces organické hmoty za aerobních podmínek. 

Výsledkem zpracování je humusový materiál, který obsahuje rostlinné živiny a může se 

dál využít. Na rozdíl od bioplynových stanic je kompostování účelné od jakéhokoliv 

množství BRKO, ať už na úrovni domácností nebo obcí. 

 Výroba štěpky a rostlinných pelet 

Výrobou štěpky ze dřevin zbytkového dřeva z lesní těžby je možno zajistit místní 

obyvatelstvo dodávkami paliva pro ekologické vytápění. Výrobou rostlinných pelet ze 
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sena a listí obdobně vzniká možnost využívat toto palivo pro místní obyvatelstvo na 

vytápění. 

 

3.1.4 Finanční prostředky na realizaci projektu BRKO 

V posledních letech mají obce a zpracovatelé možnost čerpat finanční prostředky na 

řadu projektů, které souvisí s nakládáním s odpady, a to poskytnutím dotací od ČR nebo 

EU. V rámci těchto projektů je důležitá udržitelnost projektů, tj. zajištění financování 

projektu po jeho skončení. Jednou z možností, jak pokrýt náklady na realizaci svozu      

a zpracování BRKO je dotace z Operačního programu Životní prostředí. 

 

Dotace z Operačního programu Životní prostředí 

Operační program Životní prostředí se vztahuje na období 2007 – 2013. Jeho úkolem je 

chránit životní prostředí. Operační program Životní prostředí se skládá z 8 prioritních 

os. V rámci prioritní osy 4 Operačního programu je možné zažádat o dotace na 

zkvalitnění nakládání s odpady. Celková výše dotace může dosáhnout až                          

90% způsobilých výdajů, minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na 

úrovni 0,5 mil. Kč. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast 

příjemce podpory na spolufinancování projektu a to ve výši min. 10% z celkových 

způsobilých výdajů projektu.
32

 

 

Podporovány jsou zejména projekty:  

 integrované systémy nakládání s odpady, 

 systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s bioodpady, 

 zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu              

a recyklaci odpadů (kompostárny a bioplynové stanice).
33

 

 

                                                 
32

 Operační program Životní prostředí: pro vodu, vzduch a přírodu. Ministerstvo životního prostředí. 

[online]. 
33

 Operační program Životní prostředí: pro vodu, vzduch a přírodu. Ministerstvo životního prostředí. 

[online]. 
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O dotaci mohou požádat zejména: 

 obce a města; svazky obcí, 

 kraje, 

 občanská sdružení; obecně prospěšné společnosti,  

 podnikatelské subjekty.
34

 

Způsobilé výdaje  

Z dotace je možné hradit: 

 projektovou přípravu (zpracování projektové dokumentace, rozpočtu, žádosti    

o dotaci apod.), 

 propagační opatření (billboardy, pamětní desky, informační kampaň mezi 

občany - letáky zvyšující informovanost občanů apod.), 

 stavební práce, 

 nákup hmotného a nehmotného majetku – zařízení.
35

 

 

3.2 Svoz a zpracování BRKO obce Slatina 

Zastupitelstvo obce se v programovém prohlášení z roku 2010 zavázalo, že povede obec 

k prosperitě, bude vytvářet podmínky pro komunitní způsob života a vhodné sociální 

podmínky.  

Zemědělská půda v ČR je čím dál méně úrodná. Voda se špatně v půdě zadržuje, 

protože v ní chybí organická látka. Kvůli snižování mocnosti ornice, obsahu humusu 

v půdě a stability půdní struktury se půda stává neúrodnou. Na skládkách končí 

každoročně několik miliónů tun směsných komunálních odpadů. Podstatou řešení je 

vytvořit funkční spolupráci mezi obcemi, zemědělci a odpadovými společnostmi s cílem 

vrátit komunální bioodpad formou kompostování zpět do půdy a formou fermentace, 

vrácení digestátu (hnojiva) zpět do půdy.  

                                                 
34

 Operační program Životní prostředí: pro vodu, vzduch a přírodu. Ministerstvo životního prostředí. 

[online]. 
35

 Operační program Životní prostředí: pro vodu, vzduch a přírodu. Ministerstvo životního prostředí. 

[online]. 
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V oblasti příjmu se dlouhodobě daří plnit obecní pokladnu. Uskutečněné projekty 

zlepšily občanskou vybavenost, ale současně přinesly zvýšené náklady na energie          

a údržbu. Z této situace bylo potřeba zajistit v oblasti příjmů adekvátní část pro udržení 

hospodaření obce. Zastupitelstvo obce se tedy shodlo na projektu svozu a zpracování 

BRKO, který zajistí další dlouhodobý příjem, pracovní příležitosti a při tom logicky      

a systémově doplňuje navrhovaný projekt výroby agropelet.  

Projekt BRKO obce Slatina se soustřeďuje na svoz a zpracování trávy, sena, štěpky, 

větví, jarní stařiny a v případě volné kapacity svozu, separování a dalšího využití 

stavební betonové sutě a střešní pálené i betonové tašky.  

Jako u každého projektu předcházelo jeho zrodu získání finančních prostředků na jeho 

proinvestování a vypracování ekonomické rozvahy, která potvrdila udržitelnost projektu 

a naznačuje tvorbu zisku. Prostředky na proinvestování získala obec schválenou dotací 

z fondu OPŽP osa 4 Nakládání s odpady ve výši 4 374 000 Kč, což pokryje                     

90% nákladů na pořízení, zbývajících 10 % nákladů proinvestuje obec z vlastních 

finančních prostředků. Analýzou potenciálu potřebné biomasy prokázala obec odboru 

životního prostředí Pardubického kraje oprávněnost žádosti o dotaci a ten vydal 

souhlasné stanovisko i podporu projektu.  

Pardubický kraj zaregistroval obci Slatina jako svozovou pro 13 obcí. Obce jsou 

v okruhu do 15 km od obce Slatina. Obec požádala Pardubický kraj o další dotační 

prostředky na podporu projektu BRKO ve výši 300 tis. Kč na profinancování vstupních 

nákladů vynaložených na úpravu zpevněných ploch, manipulačních ploch, opravu 

bývalé zemědělské budovy potřebných pro manipulaci a parkování techniky BRKO. 

Pardubický kraj prostřednictvím odboru životního prostředí dal obci příslib na čerpání 

dalších dotačních prostředků po dobu tří let ve výši 100 až 300 000 Kč na podporu        

a rozvíjení činnosti BRKO. 

Obec Slatina dává projektem BRKO možnost plnit požadavky životního prostředí 

ostatním obcím na nakládání s posečenou trávou, která se bude vozit do bioplynky. 

Projekt přinese energetické zdroje pro obec a její občany a vytvoření jednoho až čtyř 

pracovních míst s možností využívání veřejné služby. Vzhledem k možnosti dotovaného 
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zaměstnávání na veřejně prospěšné práce má obec v případě potřeby možnost aktuálně 

posílit stav zaměstnanců, kteří udržují obecní pozemky a tím posílit činnost BRKO.  

Cílem projektu je zvyšování zájmu obyvatel a obcí o životní prostředí. Obec se snaží 

motivovat širokou veřejnost, aby se zapojila do ochrany přírody, zkvalitňování 

životního prostředí a veřejného života. Důležité je také zlepšování místních vztahů        

a vytváření nových partnerství skrz spolupráci na projektu svozu a zpracování BRKO. 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že dá prostor k vyjádření se záměru BRKO                       

i obyvatelům obce. Nejdříve byla ujednána veřejná rozprava, na které se občané mohli 

dozvědět více informací o tomto projektu. Poté obyvatelé obce Slatina byli osloveni 

formou neanonymního dotazníku. V obci bylo rozdáno k vyplnění 88 dotazníků, 

z čehož 54 dotazníků bylo vyplněno a vráceno. Na základě těchto vyplněných dotazníků 

jsem vyhodnotila výsledky do následující tabulky a grafu.   

 

Tabulka 11 Výsledky dobrovolné ankety občanů obce Slatina 

Zdroj: Interní zdroje obce 

OTÁZKY 

  

ANO NE NEVÍM Mám 

zájem o 

další 

informace 
  

% z 

vrácených 

lístků 

% z 

rozdaných 

lístků 
  

% z 

vrácených 

lístků 

% z 

rozdaných 

lístků 
  

% z 

vrácených 

lístků 

% z 

rozdaných 

lístků 

Porozuměli 

jste záměru 

projektu 

BRKO? 

47 87,0% 53,4% 1 1,9% 1,1% 4 7,4% 4,5% 2 

Podporujete 

projekt 

BRKO? 

49 90,7% 55,7% 1 1,9% 1,1% 4 7,4% 4,5% 1 

Podporujete 

jeho rozvoj 

v oblasti 

služeb? 

48 88,9% 54,5% 0 0,0% 0,0% 5 9,3% 5,7% 2 

Je projekt 

udržitelný 

více jak 5 

let? 

21 38,9% 23,9% 1 1,9% 1,1% 23 42,6% 26,1% 1 

 

Z tabulky vyplývá, že 90,7% občanů z celkového počtu těch, co dotazník vyplnili, 

projekt BRKO podporuje a 88,9% občanů podporuje jeho další rozvoj v oblasti služeb. 

Za služby je považováno zpracování štěpky pro místní občany a technické služby, 
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přistavení kontejnerů pro stavební suť apod. 38% občanů si myslí, že projekt je 

udržitelný více jak 5 let a 42,6% občanů si není jisto. 

 

Graf 1 Výsledky dobrovolné ankety občanů obce Slatina 

Zdroj: Interní doklady obce Slatina 

Z grafu je zřejmé, že více jak polovina dotazovaných občanů, kteří dotazník vyplnili, 

projektu BRKO porozuměli, podporují tento projekt a podporují ho i v rozvoji v oblasti 

služeb. Z těchto výsledků vyplývá, že občané mají k záměru BRKO pozitivní přístup            

a tudíž s tímto záměrem souhlasí. 

3.2.1 Charakteristika spádové oblasti 

V katastru obce Slatina se nachází významná skládka komunálního odpadu, jejíž provoz 

zajišťuje společnost PD Refractories CZ a.s. Skládka Březinka II. leží 10 km severně od 

Letovic u obce Slatina a je umístěna v těsném sousedství skládky Březinka I., kterou 

společnost provozovala od roku 1993 do července 2009. Současná skládka Březinka II. 

s aktivní plochou cca o 2 ha (celkem 5,5 ha) je v provozu od 18. 7. 2009. Skládka 

využívá vytěžený prostor vzniklý v minulých letech těžbou žáruvzdorného jílovce, který 

je základní surovinou pro výrobu žáromateriálů a šamotu.
36

 

 

V současné době biologicky rozložitelné odpady v oblasti okolních obcí nejsou vůbec 

řešeny. Za BRKO je v případě obce považován především travní odpad z údržby 

pozemků, jak intenzivně udržovaných, tak sečených dvakrát až třikrát ročně bez využití 

                                                 
36

 Skládka Březinka II. [online]. 
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travní hmoty, dále odpad z kuchyní jednotlivých domácností a zařízení obcí, přebytky 

z pěstovatelské a zahrádkářské činnosti a odpadní dřevo především z prořezů.  

Likvidace komponent se zpracovává převážně bez souladu s platnými právními 

předpisy. Drobnými výjimkami je zpracování části BRKO z domácností na domácích 

kompostech. Odhad je cca 30% celkové produkce BRKO z domácností. Tráva z údržby 

veřejné zeleně a z údržby pozemků občanů je z velké části zhodnocena na mulč. 

Odpadní dřevo z prořezů domácích i obecních porostů je nahodile páleno.  

Z pohledu uvažovaných druhů odpadů oblast zahrnuje okolní obce s dopravní 

vzdáleností do 15 km od obce Slatina. Obce byly osloveny formou osobních schůzek 

prostřednictvím starosty obce Slatina, který seznamoval starosty jednotlivých obcí 

prezentací projektu BRKO s novými možnostmi svozu a sběru biomasy. V případě 

projeveného zájmu byl se starosty okolních obcí vyplněn dotazník se záležitostí svozu       

a zpracování BRKO. Všechny oslovené obce k návrhu přistoupily pozitivně. Jedná se      

o následující okolní obce: 

Tabulka 12 Obce zahrnuté v projektu BRKO 

Zdroj: Počty obyvatel v obcích k 1.1.2012 [online], Plánování a měření trasy 

[online] 

 Obec Počet obyvatel Vzdálenost od obce 

[km] 

Slatina 140 - 

Březina 355 2,5 

Šnekov 22 4,2 

Korbelova Lhota 34 1,9 

Brťov 93 3,1 

Bezděčí 52 4,5 

Bělá u Jevíčka 350 5,2 

Křenov  420 6,5 

Roubanina 135 2,8 

Dlouhá Loučka 526 9,3 

Jevíčko 2865 9,9 

Jaroměřice 1194 12 

Chornice 884 15 
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Na základě průběžného průzkumu v letech 2010 - 2011 obcí jsem vyhodnotila výsledky 

dotazníkového šetření 13 obcí do následující tabulky.  

Tabulka 13 Vyhodnocení průzkumu obcí 

Zdroj: Interní zdroje obce 

1. Odpadní dřevo 

Roční produkce dřeva 300 tun 

2. Tráva 

Roční produkce trávy 3 000 tun 

3. Rostlinné odpady z domácností 

Produkce občana týdně 3 kg 

 

1. Odpadní dřevo 

Za odpadní dřevo jsou považovány větve z průklestu stromů a keřů, údržby živých 

plotů, odstraňování náletů a nárostů. Nepatří sem dříví běžně spalované 

v domácnostech. Roční produkce dřeva je odhadována na 300 tun ročně. Na základě 

průzkumu 12 obcí jsou odhadem tyto obce schopny vyprodukovat 75 tun ročně. 

Zbylých 225 tun vyprodukuje obec Slatina z vlastních pozemků a pronajatých ploch 

(dohromady 70 ha). 

2. Tráva 

Za trávu v tomto případě je považována čerstvá nebo zvadlá tráva, znehodnocené seno, 

shrabaná stařina a listí bez kamenů a kovu. Celkem je odhadnuto 3000 tun 

vyprodukované trávy ročně.  

 3. Rostlinné odpady z domácností 

Do rostlinných odpadů z domácností jsou zahrnovány kuchyňské zbytky, odpady ze 

zahrad, nevyužitelné a znehodnocené ovoce. Odhadem je 44% občanů ochotno třídit 

biologicky rozložitelný odpad. Odhadovaná produkce na 1 občana jsou 3 kg týdně.  
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Z dotazníkového šetření mezi starosty zainteresovaných 13 obcí vychází předpokládaná 

produkce BRKO bez rostlinných odpadů z domácností 3 300 tun ročně. 

3.2.2 Způsoby zpracování BRKO obce Slatina 

 Svoz BRKO do kompostáren a bioplynových stanic 

Na základě objednávek jednotlivých obcí budou přistavovány kontejnery na předem 

sjednané místo (vždy v majetku obce) na sběr trávy maximálně 5 dní staré, která se 

bude dále odvážet do bioplynových stanic. Příkladem je přistavení kontejnerů                    

u fotbalových hřišť, parků a veřejných prostranství. Přistavování kontejnerů obcí bude 

probíhat při jarních a podzimních úklidech obce (hrabanka, stařina, listí). Hrabanka              

a stařina se odváží na kompostárny do Moravské Třebové, listí se zpracovává ve výrobě 

rostlinných pelet.  

 Výroba štěpky 

Čištěním lesa, okrajů obecních cest a ostatních ploch od náletových dřevin vznikne 

biomasa, která bude zpracovávána na drobnou štěpku taženým štěpkovačem do průměru 

vstupního materiálu 15 cm a velkou štěpku tzv. dřevným děličem se vstupním 

materiálem o průměru 1 až 8 cm v délce 6 až 12 cm dle nastavení (tzv. dřevní 

brambůrky). Štěpka se bude prodávat občanům obce Slatina.  

 Výroba agropelet 

Udržováním velkých travnatých ploch se zaměří obec na výrobu sena a jeho dalšího 

zpracování výrobou agropelet. Agropelety se budou prodávat místním občanům. 

 Výpomoc 

Obec bude poskytovat výpomoci technických službám Moravská Třebová a Letovice 

pronájmem techniky i s posádkou. 

 Přeprava materiálu 

V případě volné kapacity (malé vytíženosti BRKO) obec Slatina zajistí služby v oblasti 

přepravy materiálu pro dopravní firmy, okolní stavebniny, občanský sektor a obce. 
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 Svoz a separování stavební sutě a tašek 

Svozem a separováním stavební sutě, betonových a pálených tašek obec zajistí jejich 

recyklaci pro další zpětné využití 

3.2.3 Potřebné zařízení pro svoz a zpracování BRKO 

Pro potřebné zařízení na svoz a zpracování BRKO bylo vyhlášeno výběrové řízení na 

dodavatele. Jelikož je projekt spolufinancovaný dotací od OPŽP, musí být splněny 

požadavky transparentnosti, nediskriminace a objektivity při výběru dodavatelů. Na 

základě zpracované projektové dokumentace obec odhadla průměrné ceny zařízení. 

Před vyhlášením výběrového řízení zpracovala zadávací dokument a poté oslovila tři 

potenciální dodavatele. Po uplynutí lhůty k podání nabídky žadatel posoudil nejdříve 

formální správnost všech nabídek, které musí splňovat podmínky dle zákona                            

o veřejných zakázkách. Poté nabídky postoupily k hodnocení. Obec dle předem 

stanovených objektivních kritérií vybrala nejvýhodnější nabídku. Byl vybrán dodavatel, 

který poskytl nejnižší ceny a nadstandartní služby. Zároveň byl vybrán dodavatel, který 

sídlí nejblíže obci Slatina, což je výhodné v případě servisu zařízení. Zařízení, potřebné 

pro svoz a zpracování BRKO, jsou nákladní automobil s hydraulickým nakládacím 

jeřábem a nosičem kontejnerů, tažený štěpkovač s vlastním motorem, nesený dělič 

dřevní hmoty, kontejnery, nájezdová váha. Na tato zařízení obec vyhlašovala výběrové 

řízení. Na všech zařízeních budou umístěny reklamní nápisy odběratelů o různých 

velikostech. Štěpkovače a kontejnery budou natřeny v jedné barvě. Předpokládané ceny 

zařízení jsou včetně daně z přidané hodnoty. Obec Slatina není plátcem DPH. 

 Nákladní automobil s hydraulickým nakládacím jeřábem a nosičem kontejnerů 

Nákladní automobil tvoří základ systému. Nástavbu vozidla tvoří hákový nosič 

kontejnerů a hydraulický nakládací jeřáb. Automobil přijede na místo určení a dojde 

k naložení BRKO. Poté následuje převoz dopravovaného materiálu k dalšímu 

zpracování. Příslušenství nákladního automobilu obsahuje sadu náhradních pneumatik 

ro letní i zimní období, sadu sněžných řetězů na hnaná kola a zvedací zařízení pro 

výměnu kol. 

Předpokládaná cena zařízení je 1,9 Kč (automobil 1,3 mil. Kč + nástavba 0,6 mil. Kč) 
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 Tažený štěpkovač s vlastním motorem 

Tažený štěpkovač s vlastním motorem je určen pro zpracování dřevního odpadu do 

průměru 15 cm. Sekačka bude připojena na nákladní automobil s kontejnerem               

a dotažena na místo určení. Na tomto místě bude obsluha zpracovávat připravený 

materiál. Po zpracování dřevní hmoty je materiál odvezen na místo určení nebo 

parkoviště. Příslušenství štěpkovače bude obsahovat dvě náhradní sady sekacích nožů 

nebo kotoučů a počítadlo motohodin. 

Předpokládaná cena  štěpkovače je 0,6 mil. Kč. 

 Nesený dělič dřevní hmoty 

Nesený dělič rychle a efektivně zpracuje dřevní hmotu do průměru 8 cm. Toto zařízení 

se použije tehdy, kdy by nebylo efektivní nasazení štěpkovače z důvodu malého objemu 

materiálu nebo využití nákladního automobilu. Nesený dělič bude osazen na traktor             

a zpracuje dřevní hmotu. Materiál bude odvezen traktorem nebo následně nákladním 

automobilem. Příslušenství neseného děliče bude obsahovat tři sady náhradních 

sekacích nožů nebo sekacích kotoučů a zajišťovací řetězy proti padání hydrauliky 

motoru.  

Předpokládaná cena zařízení 0,1 mil. Kč. 

 Kontejnery 

Kontejnery budou rozmístěny na sjednaných místech obcí a podle harmonogramu nebo 

na objednání budou sváženy. V rámci projektu a průzkumu v zájmové oblasti bude 

pořízeno 25 kusů hákových kontejnerů na objemový odpad o celkovém objemu 400 m
3
. 

Příslušenství kontejnerů bude obsahovat jedno zařízení pro vyklápění popelnic,                    

7 plachet pro zakrytí nákladu před deštěm, 3 ks sítí pro zakrytí odlétajícího nákladu při 

přepravě a zámky na oka všech kontejnerů. 

Předpokládaná cena kontejnerů je 1,0 mil. Kč. 
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 Nájezdová váha 

Nájezdová váha je zařízení, které je určené k vážení prázdných i plných automobilů              

a bude umístěna v areálu obce a v případě potřeby se bude provádět vážení 

přepravovaného materiálu. Váživost nájezdové váhy je minimálně 20 000 kg. 

Předpokládaná cena zařízení je 0,3 mil. Kč. 

 Traktor 

Traktor je již ve vlastnictví obce. Náklady na traktor se počítají podle strojových hodin, 

kdy je traktor v provozu. 

3.2.4 Prostory pro garážování, ukládání a pro drobné úpravy techniky 

V roce 2010 řešilo zastupitelstvo obce koncepci nové průmyslové zóny v západní části 

obce. V této části se nabízel obci pozemek o rozloze 4 ha (bývalý areál státních statků). 

Dvě zemědělské stavby na tomto pozemku, a to velká stodola v dobrém technickém 

stavu a částečně zdemolovaná stavba bývalého kravína v podstatě nabídly jednoduché 

řešení ve vztahu k zajištění prostor pro podnikání obce. Zastupitelstvo rozhodlo                    

o výkupu pozemku a těchto staveb, dále o demolici kravína a opravě stávající stodoly za 

účelem získání prostor pro lehkou výrobu a prostor pro garážování a ukládání 

komunální techniky. 

 

3.2.5 Náklady projektu BRKO 

Náklady na pohonné hmoty nákladního automobilu 

Nákladní automobil má průměrnou spotřebu 24 l na 100 km, v odhadu za rok najede          

30 000 km, průměrná cena za litr nafty je 37 Kč, kterou jsem odhadla na základě 

průměrných cen Jihomoravského a Pardubického kraje.   

Náklady = 30 000/100*24*37 = 266 400 Kč. 
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Tabulka 14 Náklady na pohonné hmoty nákladního automobilu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Průměrná spotřeba vozu 24 l/100 km 

Najeté km/rok 30 000 

Ø cena za l l 

nafty za 4/2012 

JMK 36,77 Kč 
37 Kč 

PK 37,33 Kč 

Celkové roční náklady 266 400 Kč 

Poznámka: JMK – Jihomoravský kraj, PK – Pardubický kraj 

 

Silniční daň 

Silniční daň se počítá podle zákona o dani silniční. Nákladní automobil má 2 nápravy          

a nosnost 11 až 12 tun. Roční sazba daně podle počtu náprav hmotnosti pro daný 

automobil činí 10 800 Kč. Dle zákona se sazba daně snižuje o 48% po následujících            

36 měsíců od data jejich první registrace.  

Silniční daň = 10 800 * 52% = 5 616 Kč 

Náklady na servis a údržbu automobilu 

Na základě povinných servisních prohlídek, se cena dle dodavatele pohybuje v částce 

15 000 Kč ročně.  

Pojištění potřebných zařízení 

Pro pojištění potřebných zařízení jsem si vybrala společnost PS ASSISTANCE, s.r.o., 

která na základě uvedených parametrů potřebných zařízení k projektu BRKO vybrala tři 

pojišťovny a předložila nabídky pojištění, dle kterých jsem pro dané zařízení vybrala tu 

pojišťovnu, která nabídla nejvýhodnější pojištění. V tabulce níže uvádím různé typy 

rizik a to: 

 povinné ručení – ze zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla. 

 havarijní pojištění – zajistí ochranu vozidla proti rizikům typu poškození, 

zničení, odcizení nebo jeho části. 
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 čelní sklo  

 strojní pojištění – jedná se o pojistnou ochranu v případě zničení či poškození 

strojů, strojních zařízení a jejich příslušenství nahodilou událostí omezující nebo 

vylučující jejich funkčnost. 

 sdružený živel – jedná se o výbuch, požár, blesk, pád letadla nebo jeho části. 

Může obsahovat i doplňková rizika – krupobití, povodeň, záplava, vichřice, 

zemětřesení, lavina a sesuv půdy, tíha sněhu. 

 odcizení – pojištění proti krádeži. 
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Tabulka 15 Pojištění potřebných zařízení 

Zdroj: PS ASSISTANCE, s.r.o. 

Zařízení Cena Riziko 

Česká 

pojišťovna, 

a.s. 

Triglav 

pojišťovna, 

a.s. 

Kooperativa 

pojišťovna, 

a.s. 

Výběr 

Automobil 

s 

nástavbou 

1 900 000 

Povinné 

ručení 
14 878 19 830 9 241 

K
o

o
p

er
at

iv
a Havarijní 

poj. 
21 313 39 000 18 896 

Čelní sklo 1000 2 000 1 275 

Strojní poj.  2131 Nenabídnuto 4 446 

Celkem 36 191 60 830 33 858 

Štěpkovač 600 000 

Povinné 

ručení 
558 583 340 

T
ri

g
la

v
 Sdružený 

živel 
8 331 5 160 9 810 

Odcizení 

Strojní poj. 

Celkem 8 889 5 743 10 150 

Dělič 100 000 

Sdružený 

živel 
1 593 860 1 634 

T
ri

g
la

v
 

Odcizení 

Strojní poj. 

Kontejnery 1 000 000 

Sdružený 

živel 
2 559 

8 985 
1 682 

T
ri

g
la

v
 

Odcizení Nenabídnuto Nenabídnuto 

Váha 300 000 

Sdružený 

živel 6 122 
2 410 6 196 

T
ri

g
la

v
 

Elektronika 

Odcizení Nenabídnuto 

  

Pojištění nákladního automobilu 

Co se týče spoluúčasti na pojistném plnění havarijního pojištění na nákladním 

automobilu, všechny pojišťovny uvádí 10% z plnění nebo minimální částku 10 000 Kč. 
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Jako nejvhodnější pojišťovnu na všechny typy rizik nákladního automobilu jsem 

vybrala Kooperativu pojišťovnu, a.s., protože poskytla nejvýhodnější nabídku pojištění. 

Pojištění štěpkovače  

Spoluúčast na pojistném plnění všech rizik štěpkovače je 5 000 Kč u pojišťoven Česká 

pojišťovna, a.s. a Triglav pojišťovna, a.s. Spoluúčast na pojistném plnění u Kooperativy 

pojišťovny, a.s. se pohybuje u různých typů rizik v částce 3 000 Kč, 5 000 Kč nebo      

10% z plnění. Pro pojištění štěpkovače jsem vybrala nejméně nákladovou pojišťovnu 

Triglav, a.s. 

Pojištění děliče 

Spoluúčast na pojistném plnění všech rizik děliče je 5 000 Kč u pojišťoven Česká 

pojišťovna, a.s. a Triglav pojišťovna, a.s. Spoluúčast na pojistném plnění u Kooperativy 

pojišťovny, a.s. se pohybuje u různých typů rizik v částce 3 000 Kč, 5 000 Kč nebo    

10% z plnění. Pro pojištění štěpkovače jsem vybrala pojišťovnu Triglav, a.s, protože 

poskytla nejlevnější nabídku. 

Pojištění kontejnerů 

Spoluúčast na pojistném plnění je u všech pojišťoven uvedena částka 5 000 Kč. Pro 

pojištění kontejnerů jako nejvhodnější pojišťovnu jsem vybrala Triglav, protože u této 

jediné pojišťovny se kontejnery mohou pojistit proti odcizení.  

Pojištění nájezdové váhy 

Spoluúčast na pojistném plnění u Kooperativy se pohybuje u různých typů rizik v částce 

3 000 Kč nebo 10 000 Kč, u ostatních dvou pojišťoven je pro všechny rizika daná 

částka 5 000 Kč. Pojištění pro nájezdovou váhu jednoznačně je nejvhodnější u Triglav 

pojišťovny, a.s., protože opět nabízí pojištění proti krádeži. 

Mzdové náklady na zaměstnance 

Ke zpracování a svozu BRKO jsou potřeba dva zaměstnanci. Jeden bude řídit a ovládat 

potřebná zařízení. Na tohoto zaměstnance projektu BRKO bylo vyhlášeno výběrové 

řízení. Výběrové řízení bylo vyhlášeno pouze na obyvatele obce Slatina. Kritéria pro 
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přijetí na pracovní pozici v případě projektu BRKO jsou bezúhonnost, praxe, zdravotní 

stav, řidičské oprávnění na skupinu C - nákladní automobil, bodové hodnocení řidiče 

(max. 3 body) a uživatelská znalost PC. Zkušenosti s automobilní technikou, řidičské 

oprávnění na skupinu T bylo výhodou. Do výběrového řízení na pracovní pozici se 

přihlásili tři uchazeči. Na konci výběrového řízení byl vybrán kandidát, který splňoval 

podmínky pro přijetí na pracovní pozici. Jelikož všichni kandidáti splňovali podmínky 

pro výběrové řízení, zastupitelstvo obce vybralo uchazeče, u kterého byla zohledněna 

sociální oblast, jako rodina, děti apod. Starosta obce se zastupitelstvem se rozhodli, že 

nástupní měsíční čistá mzda zaměstnance bude činit cca 14 000 Kč. Mzda byla 

rozhodnuta na základě pracovní doby, pracovní vytíženosti a odpovědnosti práce. 

Druhý zaměstnanec bude pracovat na polovinu pracovního úvazku. Jeho náplní práce 

bude vyřizování objednávek, dispečink, fakturace, účetnictví a administrativa. Jako 

hrubá mzda na tohoto zaměstnance je uvedena 9 000 Kč. Níže uvádím v tabulce 

výpočet čisté mzdy zaměstnanců a mzdových nákladů obce. Výpočet mzdy se řídí 

zákonem o daních z příjmů. 

Tabulka 16 Výpočet čisté mzdy a mzdových nákladů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Položka Výpočet Zaměstna

nec 1 

Zaměst

navatel 

Zaměst

nanec 2  

Zaměst

navatel 

1 Hrubá mzda  14500   9 000   

2 Zdravotní pojištění 4,5%, 9% 653   1 305  405  810  

3 Sociální pojištění 6,5%, 25% 943   3 625  585  2250  

4 Základ pro daň z příjmu  [1] * 1,34 19 500   12 100   

5 Sleva na dani  Poplatník 2 070  2 070   

6 Daňové zvýhodnění  Děti 2 234   0   

7 Záloha na daň 15% - slevy 0   0   

8 Daňový bonus  1 379   0   

9 Čistá mzda  14 284   8 100   

10 Celkem ročně  171 408  59 160  97 200  36 720  

 Roční mzdové náklady 

zaměstnavatele 

 [1] * 12 + 

odvody  
233 160 Kč 144 720 Kč 
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Čistý roční příjem zaměstnanců činí 171 408 Kč a 97 200 Kč. Mzdové náklady obce na 

oba zaměstnance ročně činí 377 880 Kč.  

Náklady na traktor 

Odhadem bude traktor v provozu pro projekt BRKO k výrobě velké štěpky 100 hodin. 

Náklady na jednu hodinu jsou 200 Kč. Náklady ročně = 100 * 200 = 20 000 Kč. 

Náklady za pronájem plochy 

Pronajatá plocha o rozloze 2 ha v katastru obce Slatina, v areálu skládky Březinka II. je 

potřeba k separování stavebního odpadu, k jeho recyklování a zpětnému využití 

(prodeje a materiálu do opravy obecních cest). Pronájem plochy činí 5 000 Kč ročně.  

Účetní odpisy 

Účetní odpisy jsou nákladem obce pro tuto hospodářkou činnost, avšak pro výpočet 

základu daně z příjmů je nutné použít odpisy daňové. Obec se v rámci projektu BRKO 

rozhodla rozložit účetní odpisy zařízení na období 10 let. Tyto odpisy se počítají z          

10% částky pořízení, jelikož 90% nákladů na pořízení je dotováno od OPŽP. 

3.2.6 Výnosy projektu BRKO 

Tržba bioplynka 

Požadavek bioplynek na dodání biomasy v podobě čerstvé trávy max. 5 dnů staré se 

pohybuje v odhadovém množství ve výši 3000 tun. Vzhledem k nákladům na výroby           

1 tuny kukuřice ve výši 350 Kč za tunu dospěli obec a provozovatelé bioplynek 

k předběžné domluvené ceně za výkup 1 tuny trávy ve výši 80 Kč. Do okruhu 10 km od 

obce Slatina sídlí dvě bioplynky a během roku 2012 se plánují uvést do provozu další            

2 bioplynky.  

Přistavení kontejneru - tráva 

Odhadovaný počet je 1000 přistavených kontejnerů za rok. Za jeden přistavený 

kontejner bude vybírána částka 500 Kč. Roční odhad trávy je 3000 tun a na jeden 

kontejner se naloží cca 3 tuny. Roční výnos za odvoz trávy činí 500 000 Kč. 
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Přistavení kontejneru – odpadní dřevo 

Na základě vyhodnocených dotazníků potenciálu BRKO bylo stanoveno odhadem              

25 přistavení kontejnerů pro odpadní dřevo za rok. Cena za přistavení kontejneru činí 

1000 Kč. Roční výnos za odvoz odpadního dřeva, listí dosahuje 25 000 Kč. Do jednoho 

kontejneru se vlezou 3 tuny dřeva. Jak již bylo zmíněno, okolní obce vyprodukují 

odhadem 75 tun dřeva. Zbylých 225 tun vyprodukuje obec Slatina z vlastních pozemků 

a pronajatých ploch. Z 300 tun odpadního dřeva obec Slatina může vyrábět štěpku. 

Likvidace suti 

Vzhledem k průzkumu potenciálu stavebních prací v okruhu do 15 km bylo určeno 

odhadem v množství 400x přistavení kontejneru. Roční výnos likvidace suti činí 

100 000 Kč. 

Doprava pro cizí (ostatní služby) 

Do ostatních služeb spadají služby, které nejsou v rámci zmiňovaných činností. Jedná se 

např. o dovoz zboží, převoz zařízení, strojů, doprava uhlí, písku, štěrku apod. Obec 

odhadla, že výnos z jednoho ujetého kilometru bude činit 5 Kč. Na základě odhadu 

v rámci těchto služeb je započítáno 15 000 km. Odhadovaný výnos ostatních služeb činí 

75 000 Kč. 

Prodej štěpky 

Cenou 400 Kč za tunu chce obec Slatina podpořit prodej štěpky místním občanům. 

Odhadovaný prodej na základě analýzy vybavenosti zdrojů vytápění domácností v obci 

Slatina a blízkém okolí činí 300 tun. Předpokládaný výnos ročně dosahuje 120 000 Kč.  

Pronájem štěpkovače 

Pronájem štěpkovače včetně obsluhy na den se rovná částce 2 500 Kč. Předpokládá se, 

že za rok bude pronajat štěpkovač na 20 dní. Celkový výnos za pronájem se pohybuje 

v částce 50 000 Kč.  
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3.2.7 Ekonomické zhodnocení projektu BRKO 

Tabulka 17 Náklady projektu BRKO za rok 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Položka 10% 

z PC 

Náklady Roční náklady 

[Kč] 

Automobil 130 000 

Odpisy 13 000 

PHM 266 400 

Servis, údržba 15 000 

Pojištění vč. 

Nástavby 

33 858 

Silniční daň 5 616 

Nástavba 60 000 Odpisy 6 000 

Štěpkovač 60 000 
Odpisy 6000 

Pojištění 5 743 

Váha 30 000 
Odpisy 3 000 

Pojištění 2 410 

Kontejnery 100 000 
Odpisy 10 000 

Pojištění 8 985 

Dělič 10 000 
Odpisy 1 000 

Pojištění 860 

Traktor  Stroj.hod. 20 000 

Pronájem    5 000 

Mzdové 

náklady 

  377 880 

Celkem   780 752 
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Tabulka 18 Výnosy projektu BRKO za rok 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Položka Cena Počet za rok Roční výnos [Kč] 

Tržba bioplynka 80 Kč/tuna 3000 240 000 

Kontejner tráva 500 Kč/kontejner 1000 500 000 

Kontejner dřevo 1000 Kč/kontejner 25 25 000 

Likvidace suti 250 Kč/tuna 400 100 000 

Doprava pro cizí 5 Kč/km 15 000 75 000 

Prodej štěpky 400 Kč/tuna 300 120000 

Pronájem  2500/den 20 50 000 

Celkem   1 110 000 

 

       Tabulka 19 Roční zisk projektu BRKO 

     Zdroj: Vlastní zpracování 

Zisk = Výnosy – Náklady 329 248 Kč 

Výnosy 1 110 000 Kč 

Náklady 780 752 Kč 

                  

Roční náklady i výnosy se počítaly na základě odhadu a průzkumu analýzy potenciálu. 

Odhadované roční náklady obce na projektu BRKO činí 780 752 Kč, výnosy           

1 110 000 Kč a roční zisk 329 248 Kč.  

Ekonomická rozvaha projektu BRKO byla sestavena na základě potenciálu analýzy 

biomasy a průzkumu trhu. V okamžiku, že v průběhu této činnosti dojde ke změně trhu, 

k nárůstu či poklesu poptávky, můžou být ve skutečnosti ekonomické výsledky jiné. 

Největším důvodem pro zavedení hospodářské činnosti obce projektu BRKO byla 

potřeba tvorby zisku. Dalším důvodem bylo ekologické hospodaření v obci a vytvoření 

pracovních míst v aglomeraci s velkou nezaměstnaností. V případě, že zisk bude tvořen, 

bude obec tuto hospodářskou činnost v oblasti BRKO rozvíjet nebo zisk bude použit na 

rozvoj jiné hospodářské činnosti.  
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3.3 Přínosy záměru 

Svoz a zpracování BRKO přináší mnoho pozitivních přínosů a lze je rozdělit podle 

toho, které cílové skupiny se tohoto projektu dotýkají. Tento záměr přinese spoustu 

pozitiv obyvatelům obcí, obci Slatina a okolním obcím. 

Přínosy pro obyvatele 

Zařízení, které má zpracovávat bioodpady umožňuje žádat nižší cenu za zpracování 

bioodpadů než je účtována skládkami, protože přijatý odpad je surovinou k výrobě 

energie. Občané získají levnější palivový zdroj. Všichni občané dostanou možnost třídit 

BRKO a zařadí se mezi desítku měst a obcí, které se třídění bioodpadu ujaly. Tím se 

obyvatelé zapojí do ochrany přírody a přispějí k udržování a zkvalitňování životního 

prostředí. 

Přínosy pro obec Slatina  

Obec Slatina má možnost deklarovat zájem o zkvalitňování životního prostředí a zajistit 

si tak zařízení a nádoby na bioodpad pro svoz a zpracování BRKO.  

Odkloněním bioodpadu ze směsného komunálního odpadu se sníží množství odpadů 

ukládaných na skládku, která leží v katastru obce a prodlouží se tak její životnost. 

Tříděním odpadů ukládaného na místní skládku dojde ke snížení zátěže životního 

prostředí a snížení množství emisí skleníkových plynů. Dále se zamezí tvorba kyselých 

výluhů z posečené dále nezpracované trávy. 

Obec získá kvalitní substrát (kompost), který v sobě obsahuje cenné živiny a může jej 

použít na rekultivaci vlastních pozemků a ušetří tak náklady za drahá průmyslová 

hnojiva. 

Zpracováním BRKO dojde ke kvalitnímu a ekologickému spalování vyrobených paliv 

jako je dřevo, štěpka a agropelety. V současné době disponuje 70% domácností v obci 

novými ekologickými zdroji vytápění na biomasu. Vyprodukované zdroje paliv může 

nabídnout nižší cenu, než jsou ceny současných zdrojů. Projekt svozu a zpracování 

BRKO tak přispěje k dalšímu záměru, tj. k výrobě agropelet.  
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Zlepší se stav ovzduší v obci. 

Díky projektu BRKO se zlepší a utuží pocit sounáležitosti vesnických občanů a přispěje 

k vytvoření společného pocitu potřeby chránit životní prostředí.  

Svoz a zpracování BRKO vytvoří nové pracovní místa v regionu s velkým procentem 

nezaměstnanosti a zlepšení společenského uplatnění zaměstnaných občanů.  

Záměrem BRKO je také vytvoření nového zdroje příjmu a v případě zisku možností 

investic do dalších projektů obce, které plánuje. 

Obec Slatina bude mít vyřešeno nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, které je 

v souladu s právními předpisy. Obec si zajistí prosperitu a rozvoj za ochranu životního 

prostředí. 

Přínosy pro okolí obce Slatina 

V rámci chystaného projektu budou okolním obcím, které včas zapojily zájem, 

poskytnuty nádoby na sběr bioodpadu. Cena za zpracování bioodpadů je nižší, než jsou 

náklady na uložení tohoto odpadu na skládku. Tříděním BRKO ze směsného 

komunálního odpadu se sníží jeho množství a okolí tím přispěje k delší životnosti 

skládek komunálního odpadu. 

Okolní obce nebudou ve sporu s právními předpisy o odpadech, které počítají 

s povinností separovat biologicky rozložitelný odpad. Legislativa týkající se biologicky 

rozložitelného odpadu ukládá povinnost snížit množství skládkovaného BRKO.  

V neposlední řadě se zlepší životní prostředí obyvatelům obcí, protože svozem                      

a zpracováním BRKO se zamezí nekontrolovanému hnití na černých skládkách, 

nežádoucím průsakům do spodních vod a emisí skleníkových plynů. Látky obsažené 

v anorganických hnojivech nejsou v půdě dostatečně vázány a při dešti dochází k jejich 

vyplavování a tím se půda stává postupně neúrodnou. Podstatou řešení je vracet 

komunální bioodpad ve formě kompostu a digestátu zpět do půdy.  
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Závěr 

Diplomová práce „Financování projektu obce“ je zaměřena na problematiku 

financování projektu na svoz a zpracování biologicky rozložitelných komunálních 

odpadů a jeho ekonomický přínos. K realizaci tohoto projektu obci poskytl Operační 

program Životní prostředí dotaci ve výši 90% nákladů. Na zbylých 10% nákladů obec 

použije finanční prostředky z vlastních zdrojů. Diplomová práce je rozdělena na tři 

části, a to Teoretická východiska, Analýza problému a současná situace a Vlastní 

návrhy řešení.  

 

První částí bylo seznámit čtenáře s problematikou fungování a financování obcí po 

stránce teoretické. Na základě odborné literatury byly vysvětleny základní pojmy, 

legislativa týkající se hospodaření obcí a možnosti získání finančních prostředků na 

investiční akce obce. 

 

Druhá část zahrnuje analýzu obecních rozpočtů v letech 2008 – 2011, současný stav 

obce a její rozpočtový výhled na roky 2012 – 2014, ve kterém obec plánuje investiční 

akce pro udržení a zkvalitňování obecního prostředí, tj. veřejného prostranství, zázemí 

občanů. 

 

Ve třetí kapitole bylo potřeba navrhnout obci takový projekt, který zlepší hospodaření 

obce a zároveň tak přispěje k ochraně přírody. Za navrhovaný projekt byl vybrán svoz        

a zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Cílem tohoto projektu je 

přimět obyvatele a širokou veřejnost ke zkvalitňování a udržování životního prostředí. 

Hlavním úkolem projektu je separace bioodpadů a to zejména z toho důvodu, že 

prodlouží životnost současných skládek a zamezí tvorbě skleníkových plynů. 

Zemědělská půda je čím dál méně úrodná, protože v ní chybí organická látka. Podstatou 

řešení je vrátit komunální bioodpad formou kompostování nebo vrácením digestátu zpět 

do půdy. 

V současné době je projekt ve stádiu příprav, a to tvorba ceníku, propagace, pro 

garážování a parkování techniky. Dále bylo provedeno výběrové řízení na dodatele 
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potřebné techniky, výběrové řízení na zaměstnance. Všechny přípravy budou ukončeny 

k 30. červnu 2012. Vlastní činnost bude zahájena k datu 1. července 2012. 

 

V rámci příslibu získání dalších dotačních finančních prostředků z krajského rozpočtu 

na rozvoj činnosti BRKO poskytne obec Slatina dotaci zúčastněným obcím na svoz 

trávy. Výše dotace bude smluvně stanovena mezi dodavatelem a odběratelem na jeden 

kontejner. 

 

Zda zavedení systému v obci Slatina a v okolních obcích bude úspěšné, závisí na tom, 

jak se k této problematice postaví obyvatelé. Nejen obce, ale i občané se budou zajímat, 

co jim třídění bioodpadů přinese a jaký z toho budou mít prospěch. Je na obcích, jak 

budu občany k třídění bioodpadů motivovat. Projekt by měl být dobře marketingově 

podpořen a poskytovat komplexní služby. 
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