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ABSTRAKT 

Bakalá�ská práce se zabývá hospoda�ením obce Senetá�ov s cílem vypracovat reálný 

podnikatelský plán na rozší�ení místního Muzea tradi�ního bydlení a perle
á�ství. 

Teoretická �ást analyzuje hospoda�ení obce se zam��ením na minulé p�íjmy a výdaje 

muzea. V praktické �ásti je zpracován podnikatelský plán obce na rozší�ení stávajícího 

muzea. 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the management of the village called Senetá�ov and the 

aim is to make the realistic business plan for the enlargement of the local Museum of 

the traditional housing and pearl art. The theoretical part analyzes the economic of the 

village with the focus on the past incomes and expenses of the museum. In the practical 

part, there is the business plan of the village that is processed to extend the present 

museum. 
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ÚVOD 

Obec Senetá�ov se nachází na území �eské republiky v Jihomoravském kraji, na hranici 

okresu Blansko, nedaleko chrán�né krajinné oblasti Moravský kras. Tato turisty 

oblíbená oblast nabízí spoustu možností jak zde strávit p�íjemné chvíle odpo�inku. Aby 

si tato lokalita udržela své významné turistické postavení, snaží se p�ipravovat pro 

návšt�vníky nové atrakce a stávající turistická centra udržovat a obnovovat.  

 

Obec Senetá�ov p�itahuje každoro�n� stovky návšt�vník�, kte�í sem zavítají p�edevším 

obdivovat místní moderní kapli arch. Ludvíka Kolka s obrazy k�ížové cesty známého 

akademického malí�e Mikuláše Medka. P�i své návšt�v� obce turisté také �asto zavítají 

do místního Muzea tradi�ního bydlení a perle
á�ství, které je p�íkladem typické 

hospodá�ské usedlosti st�ední Moravy, postavené z nepálených cihel, s valbovou 

st�echou krytou došky. 

 

Aby obec p�ilákala nové turisty musí o tahle turisticky oblíbená místa dbát, což 

samoz�ejm� zat�žuje obecní rozpo�et. Mnohé opravy jsou každoro�n� nezbytné. Avšak 

investice do t�chto památných míst je podstatná pro rozvoj turistiky v obci, která p�ináší 

do obecního rozpo�tu také nezbytné finan�ní p�íjmy. 

 

Vzhledem k t�mto skute�nostem jsem se zam��ila na možnost rozší�ení stávajícího 

muzea. Dnes muzeum nabízí pohled na tradi�ní vesnické obydlí 19.století s pohledem 

na d�ív�jší nejvýznamn�jší zp�sob obživy – výrobu perle
ových knoflík�. Rozší�ení 

expozice o starobylé zem�d�lské ná�iní a využití muzea k místním slavnostem by jist� 

p�ilákalo mnoho nových návšt�vník�, což by vedlo k posílení obecního rozpo�tu.  

 

V první �ásti práce uvádím základní teoretické poznatky týkající se obcí v �eské 

republice. Tato �ást vymezuje základní pojmy: obec, orgány obce, hospoda�ení obce, 

rozpo�et a formy podnikání obce. Druhá �ást analyzuje p�íjmy a výdaje rozpo�tu obce 

Senetá�ov. V poslední �ásti navrhuji podnikatelský zám�r obce týkající se rozší�ení 

muzea a jeho využití pro nové kulturní akce. 
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Cílem této bakalá�ské práce je vypracovat podnikatelský zám�r. Podnikatelský plán, 

kterému se budu ve své bakalá�ské práci v�novat, se týká podnikání obce, a to v rámci 

rozší�ení stávajícího obecního Muzea tradi�ního bydlení a perle
á�ství.  

 

Hlavním cílem je vypracování reálného podnikatelského plánu obce. V bakalá�ské práci 

se zam��ím na analýzu rozpo�t� obce a na možnost získání nových p�íjm� do obecního 

rozpo�tu rozší�ením místního Muzea tradi�ního bydlení a perle
á�ství. P�i vytvá�ení 

podnikatelského zám�ru uvedu možné zdroje financování tohoto projektu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této �ásti nazvané „Teoretická východiska práce“ se zam��ím na objasn�ní pojm� 

obec, rozpo�et obce, podnikání obce, podnikatelský plán. 

 

1.1 Obec 

Obec je základem spole�nosti. Obec je základním územním samosprávným 

spole�enstvím ob�an�; tvo�í územní celek, který je vymezen hranicí území obce. 1) 

Sdružuje ob�any, kte�í mají na jejím území bydlišt� a vyvíjejí zde ekonomické aktivity. 

Obec je ve�ejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních 

vztazích svým jménem a nese odpov�dnost z t�chto vztah� vyplývající. Obec pe�uje o 

všestranný rozvoj svého území a o pot�eby svých ob�an�; p�i pln�ní svých úkol� chrání 

též ve�ejný zájem.1) Dnes je obec chápána jako základní stupe� samosprávy, která 

zabezpe�uje pro své ob�any n�které statky a služby.  

 

Následující schéma znázor�uje výkon ve�ejné správy: 

 
Graf �.1 Schéma ve�ejné správy 2) 

 

Územní samospráva na základ� stanovené p�sobnosti a ekonomických podmínek 

vykonává ve�ejnou správu na území menším než je stát – obce, kraje. 

 

 
1) Zákon �.128/2000 Sb.,o obcích (obecní z�ízení), v platném zn�ní. 
2) PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování m�st, obcí a region�. Grada. 2009. s.12. ISBN 978-80-247-2789-9 
 

Ve�ejná správa 

Státní správa Samospráva 

Územní Zájmová skupina 
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Obec je ur�ena t�emi základními znaky: 

• Území 

• Ob�ané 

• P�sobnost 

Každý stupe� územního samosprávního celku je vymezen geograficky. Obec tvo�í 

územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Území obce m�že zahrnovat jedno 

nebo více katastrálních území. P�sobnost obce zahrnuje samosprávu ve�ejných 

záležitostí na tomto vymezeném území. Ob�ané obce tvo�í základ obce. Ob�anem obce 

je fyzická osoba, která je státním ob�anem �eské republiky, a je v obci hlášena 

k trvalému pobytu.3) Obec informuje ob�any o �innosti orgán� obce na zasedání 

zastupitelstva a vyv�šením na ú�ední desce obce. Ob�an obce, který dosáhl v�ku 18 let, 

m�že volit a být volen do zastupitelstva obce, dále m�že hlasovat v místním referendu, 

vyjad�ovat se k projednávaným v�cem na zasedání zastupitelstva, podávat orgán�m 

obce návrhy, p�ipomínky a podn�ty, nahlížet do rozpo�tu obce a do záv�re�ného ú�tu 

obce. V �eské republice stejn� jako v n�kterých dalších zemích je obcí tém�� každé 

m�sto �i vesnice. V jiných zemích je obvyklé, že obec je tvo�ena v�tším množstvím 

vesnic.  

 

V �eské republice rozlišujeme t�i druhy obcí: 

• obce, které nejsou m�sty s po�tem obyvatel do 3.000; 

• m�sta s po�tem obyvatel na 3.000, pokud tak na návrh obce stanoví p�edseda 

Poslanecké sn�movny po vyjád�ení vlády; 

• obce s pov��enými obecními ú�ady a obce s rozší�enou p�sobností, které ve 

svém obvodu zabezpe�ují výkon státní správy nad rámec p�sobnosti náležící 

ostatním obcím; 

• statutární m�sta 

• hlavní m�sto Praha4)   

 

 

 
3) Zákon �.128/2000 Sb.,o obcích (obecní z�ízení), v platném zn�ní. 
4) PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M. Ve�ejná správa a finance ve�ejného sektoru. 2. vydaní. Praha: 

ASPI, 2005. s. 105 – 108. ISBN 80-7357-052-1.  
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1.2 Orgány obce 

 

Zastupitelstvo obce 

Orgánem obce je zastupitelstvo obce a rada obce. Navenek obec reprezentuje starosta, 

který stojí v �ele obecního ú�adu. V oblasti samosprávy je zastupitelstvo hlavním 

samosprávným orgánem. M�že p�ijímat obecn� závazné vyhlášky, rozhoduje 

usnesením. Schvaluje nap�. rozpo�et obce, schvaluje územní plán obce, volí �i odvolává 

starostu nebo rozhoduje o vyhlášení místního referenda. �leny zastupitelstva obce jsou 

zvolení zástupci politických stran v obci. Jsou voleni v komunálních volbách na dobu 

�ty� let. Jednání zastupitelstva obce jsou ze zákona ve�ejná. Po�et �len� zastupitelstva 

obce je závislý na po�tu obyvatel a velikosti územního obvodu obce: 

 

 

Tabulka �.1 Po�et �len� zastupitelstva 5) 

 

Rada obce 

Zvolení �lenové zastupitelstva volí ze svých �len� �leny rady obce. Rada obce je 

výkonným orgánem obce v oblasti samotné p�sobnosti obce. Radu obce tvo�í starosta, 

místostarosta a další �lenové rady volení z �ad �len� zastupitelstva obce. Po�et �len� 

rady obce je lichý a �iní nejmén� 5 a nejvýše 11 �len�. V obcích, kde má obecní 

zastupitelstvo mén� než 15 �len�, se obecní rada nevolí a úkoly, které by jinak plnila, 

zabezpe�uje starosta obce. 

 

 
5) Zákon �.128/2000 Sb.,o obcích (obecní z�ízení), v platném zn�ní. 

Po�et obyvatel Po�et �len� zastupitelstva 

do 500 5 – 15 

501 –  3 000 7 – 15 

3 001 – 10 000 11 – 25 

10 001 – 50 000 15 – 35 

50 001 – 150 000 25 – 45 

nad 150 000 35 – 55 
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Starosta obce 

Starosta obce zastupuje obec navenek. Starosta je volen z �ad �len� zastupitelstva obce. 

Starostu volí zastupitelstvo obce. Starosta svolává a �ídí zasedání zastupitelstva obce a 

rady obce, odpovídá za informování ve�ejnosti o �innosti obce. Starosta stojí v �ele 

obecního ú�adu. Starosta, který nemá tajemníka, plní úkoly zam�stnavatele v��i všem 

zam�stnanc�m. 

 

Obecní ú�ad 

Obecní ú�ad je orgánem obce administrativního typu. V oblasti samostatné p�sobnosti 

plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada obce a pomáhá výbor�m a 

komisím v jejich �innosti. Obecní ú�ad vykonává také p�enesenou p�sobnost 

v základním rozsahu sv��eném obci.  

 

Iniciativní, poradní a kontrolní orgány obce: 

Finan�ní výbor kontroluje hospoda�ení obce s majetkem a finan�ními prost�edky obce, 

sestavuje návrh rozpo�tu. Plní roli poradního orgánu obce. 

Kontrolní výbor kontroluje zda bylo spln�no usnesení zastupitelstva a rady obce. Plní 

kontrolní úkoly, kterými ho pov��ilo zastupitelstvo obce. 

Finan�ní a kontrolní výbory jsou nejmén� t�í�lenné. Jejich �leny nemohou být starosta, 

místostarosta a tajemník obecního ú�adu. 

 

Komise m�že být z�ízena radou obce. Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl 

sv��en výkon p�enesené p�sobnosti. 6) 

 

Zvláštní orgány obce 

Pro výkon p�enesené p�sobnosti z�izuje obec zvláštní orgány obce. Zvláštní orgán obce 

s rozší�enou p�sobností vykonává státní správu pro správní obvod obce z rozší�enou 

p�sobností. 

 

 

 
6) Zákon �.128/2000 Sb.,o obcích (obecní z�ízení), v platném zn�ní. 
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1.3 Hospoda�ení obce 

Obec hospoda�í se svým majetkem. Majetek obce musí být využíván ú�eln� a 

hospodárn� v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené 

p�sobnosti. Obec je povinna pe�ovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede 

evidenci svého majetku.7) Pokud chce obec prodat, sm�nit nebo darovat nemovitý 

majetek, zve�ejní obec tento zám�r nejmén� 15 dn� p�ed rozhodnutím vyv�šením na 

ú�ední desce. 

 

1.3.1 Rozpo�et obce 

Rozpo�et je bilance b�žných p�íjm� a výdaj�, z nichž se v�tšina každý rok opakuje. 

Rozpo�et a celý rozpo�tový proces lze chápat jako nástroj zabezpe�ení a financování 

obecní politiky, nástroj, který dává do souladu plánované p�íjmy a výdaje obce.8) Obce 

zpravidla sestavují rozpo�et na p�íští kalendá�ní rok, který je ozna�ován jako 

rozpo�tové období. Mino tento rozpo�et obec sestavuje i tzv. rozpo�tový výhled na 2 až 

5 let, které následují po roce, na který je rozpo�et sestavován. Pokud obec neschválí 

rozpo�et p�ed za�átkem nového roku, pak se hospoda�ení této obce �ídí rozpo�tovým 

provizoriem. Rozpo�tové provizorium se �ídí podle pravidel, která si stanoví samo 

zastupitelstvo obce. 

 

Na vypracování návrhu obce pracuje finan�ní výbor a hospodá�ka obce. Vypracovaný 

návrh pak p�edkládá zastupitelstvu ke schválení. Rozpo�et musí být sestaven tak, aby 

obsahoval efektivní hospoda�ení s majetkem obce. Do návrhu rozpo�tu musí být 

zapracovány i p�ípadné vztahy obce ke státnímu rozpo�tu. Jedná se o finan�ní 

prost�edky, které jsou obsaženy v dota�ních titulech a p�edstavují souhrnný finan�ní 

vztah ke státnímu rozpo�tu. Do návrhu rozpo�tu jsou zahrnuty i p�ípadné dotace pro 

obec z vlastních zdroj� Krajského ú�adu. 

 

 

 
7) Zákon �.128/2000 Sb.,o obcích (obecní z�ízení), v platném zn�ní. 
8) PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování m�st, obcí a region�. Grada. 2009, s.57. ISBN 978-80-247-2789-9 
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Sestavování obecního rozpo�tu trvá i n�kolik m�síc� nej�ast�ji obec za�íná p�ipravovat 

návrh rozpo�tu již v pr�b�hu m�síce zá�í. P�íprava rozpo�tu se dá shrnout do n�kolika 

základních krok�. Nejprve správce rozpo�tu (finan�ní odbor obce) vypracuje základní 

rámec rozpo�tu s prvními odhady p�íjm� a výdaj�.  

 

Po projednávání je vypracována definitivní podoba rozpo�tu, která je p�edložena 

zastupitelstvu ke schválení. Zastupitelstvu obce je vyhrazeno schvalovat rozpo�et obce 

a záv�re�ný ú�et obce.9) 

 

Zp�sob sestavení rozpo�tu ovliv�uje efektivnost hospoda�ení územních samospráv. 

Tradi�ním zp�sobem je sestavování p�ír�stkového rozpo�tu, ve kterém se za základ 

uvažuje minulý rozpo�et navýšený o n�které položky, nej�ast�ji je to míra inflace. Další 

metodou tvo�ení rozpo�tu je metoda nulové základny, tzn. je tvo�en zcela nový rozpo�et 

na základ� sou�asné poptávky a výkon�. Ob� varianty sestavování rozpo�tu lze 

kombinovat. 

 

Pen�žní operace m�žeme definovat v rámci t�í základních okruh�, kterými jsou p�íjmy, 

výdaje a financování. P�íjmy jsou získané prost�edky, op�tované i neop�tované, 

z domácí ekonomiky i ze zahrani�í, do kterých pat�í i dary a dotace. Do p�íjm� se 

nezahrnují tzv. návratná inkasa (p�ijaté výp�j�ky) a p�ijaté splátky p�j�ek poskytnutých 

za ú�elem �ízení likvidity. P�íjmy spadající do rozpo�tové skladby m�žeme rozd�lit na 

p�íjmy b�žné a kapitálové. B�žné p�íjmy zahrnují p�íjmy da�ové a neda�ové. Da�ové 

p�íjmy plynou z daní, poplatk� a podílí se na p�íjmové stránce nejv�tším podílem. 

Neda�ovými p�íjmy rozumíme p�íjmy z prodeje zboží a služeb, nap�. podíly na výnosu 

z hracích automat�. Za kapitálové p�íjmy považujeme nap�. p�íjmy z prodeje 

dlouhodobého majetku, p�ijaté dary pro investi�ní ú�ely. „Zdrojem p�íjm� obcí jsou v  

roce 2009 podle údaj� ministerstva: 55 procent dan�, z 28 procent dotace a zbytek 

dopl�ují práv� kapitálové a neda�ové p�íjmy.“10) 

 

 
  9) Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení) ze dne voleb roku 2000. 
10) N�ME�EK,J.Utahování opask� zdaleka nekon�í. Profit, 2009, ro�. 20, �.48, s.48-49. 



17 

Výdaje jsou všechny návratné platby, op�tované i neop�tované a poskytované p�j�ky za 

ú�elem rozpo�tové politiky. Do výdaj� nepat�í splátky úv�r�, ani obcí poskytované 

p�j�ky formou uložení pen�žních prost�edk�. Stejn� jako p�íjmy, tak i výdaje d�líme na 

b�žné a kapitálové. B�žné výdaje zahrnují neinvesti�ní nákupy, neinvesti�ní transfery a 

neinvesti�ní p�j�ky. Kapitálové výdaje naopak d�líme na investi�ní nákupy, investi�ní 

transfery a investi�ní p�j�ky. 

 

Financování zahrnuje výp�j�ky pen�žních prost�edk�, jestliže je splácíme, nebo p�j�ky 

poskytované za ú�elem optimalizace naší likvidity, pokud nám n�kdo takto p�j�ené 

peníze splácí. Do financování pat�í i opravné položky a jakékoliv zm�ny stavu 

pen�žních prost�edk� na ú�tech.11) 

 

Obec p�i sestavování rozpo�tu vychází z obecných pravidel rozpo�tového hospoda�ení, 

daných zákonem �ís. 218/2000 Sb. o rozpo�tových pravidlech § 20 a zejména pak z 

p�íslušných ustanovení zákona �ís. 250/2000 Sb. o rozpo�tových pravidlech územních 

rozpo�t�. 

 

Obecn� ze zákona platí, že rozpo�et musí být schválen p�ed 1. lednem rozpo�tového 

roku, v opa�ném p�ípad� se �ídí hospoda�ení obce, rozpo�tovým provizoriem, které 

musí být schváleno a odsouhlaseno ZO do 31.12. Zákon �ís.250/2000 Sb. o 

rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t� nestanoví provád�t v § 16 povinnost 

provád�t zm�ny jednou již schváleného ro�ního rozpo�tu obce. Obecn� platí, že je t�eba 

d�sledn� sledovat pohyb toku hotovosti v oblasti pohledávek, závazku v�etn� úv�r� a 

p�j�ek a to zejména proto, aby v celkové kumulaci ú�t� na stran� pasiv rozvahy 

nevznikaly minusové údaje, sv�d�ící o vnit�ní zadluženosti obce.  Pr�b�žnou kontrolu 

pln�ní rozpo�tu obce provádí finan�ní výbor na základ� výkaz� a dalších podklad� od 

hospodá�ky obce. 

 

 

 
11)  KINŠT, J.a PAROUBEK, J. Rozpo�tová skladba v roce 2009 a praktické p�íklady. 2.vyd.,2008.  

s.18-24. ISBN 978-80-7263-486-6 
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Mimo rozpo�et se uskute��ují pen�žní operace týkající se cizích prost�edk�, sdružených 

prost�edk� a prost�edk� z podnikatelské �innosti územních samosprávných celk�. 

Hospoda�ení mimo rozpo�et je p�ípustné jen b�hem roku, p�i�emž na konci fiskálního 

roku se musí spojit s rozpo�tem, a to tak, že p�jde-li o zisk, pat�í do p�íjm� a naopak 

p�jde.li o ztrátu, ta se musí vyrovnat z výdaj� rozpo�tu. 

 

1.4 Podnikání obce 

 

P�íjmy z vlastního podnikání obce p�edstavují tradi�ní p�íjem rozpo�t� obcí , v r�zném 

�asovém období zpravidla r�zn� významný zdroj financování místních a regionálních 

pot�eb. V posledních desetiletích avšak jejich význam roste.  

 

Skute�nost, že obec je vlastníkem také takového majetku, který by m�l vyd�lávat, 

znamená, že obec se dosti �asto dostává do role podnikatele. Obec se tedy podnikatelem 

stává snadno tím, že lépe využívá sv�j majetek. Podnikání je vlastn� jen vyšší a 

složit�jší forma hospoda�ení. Pokud obec provozuje živnostenskou �innost vlastním 

jménem musí si k podnikání opat�it živnostenské oprávn�ní. O toto oprávn�ní nemusí 

žádat, pokud podniká pomocí n�jaké obecní organizace, kterou sama založila nebo 

z�ídila, �i do které vložila sv�j majetek nebo peníze. V p�ípad� podnikání pomocí jiného 

subjektu, je vlastn� obec podnikatelem, ale ne živností. P�i �ešení otázky, jakou formou 

podnikat, musí obec prozírav� hodnotit své síly i své partnery. 

 

Podnikání obce má svoje dopady i v da�ové oblasti - nap�. je d�ležité rozlišovat hlavní 

a vedlejší �innost obce z hlediska uplat�ování dan� z p�idané hodnoty. 

 

1.4.1 Formy podnikání obcí 

Obec má velice široký prostor pro volbu hospodá�sko-právní formy svého podnikání. 

 

M�že podnikat sama, svým vlastním jménem, p�ímou hospodá�skou �inností svých 

orgán�, p�edevším obecního ú�adu a také svých zálohových za�ízení, která jsou též 

vnit�ní organiza�ní jednotkou obce. Otázka, kdy má a v jakém oboru smí obec podnikat 
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svým jménem, není žádnou právní normou �ešena. Platí jen princip, že na obec 

podnikající vlastním jménem, se vztahují stejné obecn� závazné právní p�edpisy, jako 

na ostatní právnické osoby vystupující jako podnikatelské subjekty. Obec, která podniká 

vlastním jménem má ješt� možnost volby, zda svoji hospodá�skou �innost dá do úkol� 

svého obecního ú�adu �i zda pro tento ú�el organiza�n� vytvo�í n�jaké zvláštní vnit�ní 

organiza�ní jednotky typu zálohových za�ízení. Tento typ je b�žný ve školství 

(mate�ské školy). Zálohové za�ízení nemá žádnou právní subjektivitu, vystupuje vždy 

jménem obce. M�že mít ke své �innosti sv��en ur�itý majetek, který ale pouze používá 

k �innosti, pro kterou je z�ízeno. Veškeré p�íjmy a výdaje, jež svou �inností realizuje, se 

za�le�ují do obsahu rozpo�tu obce. Na n�které své výdaje (ne investice �i mzdy) m�že 

mít od obce vy�len�ny pen�žní prost�edky ve form� provozní zálohy, která je stanovena 

zpravidla na jeden m�síc. 

 

Obec m�že pro svou hospodá�skou a podnikatelskou �innost založit nebo z�ídit 

n�kterou z právn� p�ípustných forem vlastních - organizací tzv. ,,rozpo�tové sféry“ 

Tímto spole�ným názvem lze ozna�it tzv. organiza�ní složky a p�ísp�vkové organizace. 

Obec vydá z�izovací listinu pot�ebnou pro existenci t�chto organizací. Organiza�ní 

složky obce se v�tšinou z�izují k zabezpe�ování �istých ve�ejných statk�. Nemají právní 

subjektivitu a jsou napojeny na rozpo�et svého z�izovatele (obce �i kraje) všemi svými 

p�íjmy i výdaji. Vznikají rozhodnutím zastupitelstva, hospoda�í jménem svého 

z�izovatele a není ú�etní jednotkou. P�ísp�vkové organizace zabezpe�ují zpravidla 

smíšené ve�ejné statky. Ty mají právní subjektivitu a jsou napojeny na rozpo�et svého 

z�izovatele saldem - zpravidla p�ísp�vkem z rozpo�tu (na provoz), výjime�n� odvodem 

do rozpo�tu z�izovatele. 

 

Obec m�že být spoluzakladatelem obchodních spole�ností, anebo se podílet na jejich 

podnikání svým majetkem, v�etn� pen�z. Ú�ast obcí na podnikání jiných subjekt� se 

stále rozvíjí. P�i volb� obsahu �i druhu �innosti obchodní spole�nosti, do které obec 

hodlá vstoupit, není ni�ím ohrani�ena nebo omezena. M�že sv�j majetek v�etn� pen�z 

vložit do jakéhokoliv podnikání. Stejn� není obec omezena p�i výb�ru druhu (typu 

obchodní spole�nosti. Z praktického pohledu je ale z�ejmé, že obec bude nej�ast�ji 
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ú�astníkem (spole�níkem) na �innosti akciové spole�nosti a spole�nosti s ru�ením 

omezeným, n�kdy i družstva. 

 

Obce se mohou sdružit s jinými subjekty k založení zájmových sdružení právnických 

osob, anebo jde-li jen o sdružení obcí – ke vzniku dobrovolného svazku obcí a v této 

form� podnikat se svým majetkem a s pen�zi. Ú�ast obce na kolektivním podnikání s 

jinými právnickými osobami a s jinými obcemi má pon�kud odlišné formy, než je b�žné 

spoluvlastnictví ve form� obchodních spole�ností.12) 

 

1.5 Podnikatelský plán 

 

Podnikatelský plán je dokument, který popisuje veškeré faktory související se 

založením, chodem podniku. Podnikatel (v našem p�ípad� obec) tímto dokumentem 

oslovuje ur�itý podnikatelský sektor. P�i jeho zpracování se podnikatel dozví objektivní 

informace o firm�, cílové skupin�, finan�ní náro�nosti a návratnosti. Rozsah 

podnikatelského plánu závisí do zna�né míry na typu a náro�nosti podnikatelského 

zám�ru. D�ležitým faktorem je také etapa, ve které se zám�r nachází. Jde-li o projekt 

nové a za�ínající firmy, je nutné podnikatelský zám�r vypracovat více podrobn�ji než 

u zab�hnuté firmy. 

 

Podnikatelský plán obsahuje všechny d�ležité informace týkající se r�zných aspekt� 

podnikání - cíle podnikatele, financování, rizikové faktory, silné a slabé stránky 

konkurence �i strategie vedoucí k dosažení stanovených cíl�. Pomáhá lépe se orientovat 

jak v za�átcích, tak v pr�b�hu podnikání. Existují r�zné varianty, záleží tedy na 

podnikateli, jakou formu bude podnikatelský plán mít. 

 

 

 

 

 
12) MELION, M.Hospoda�ení a podnikání obcí, E.I.A., Hradec Králové, 1997 
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Podnikatelský plán je dokument, který popisuje základní smysl existence firmy, 

dlouhodobý cíl a cestu k jeho dosažení. Jeho úkolem je objasnit podnikatelské zám�ry, 

konkurenci a pot�ebnost finan�ních prost�edk�. Umož�uje také porovnat plány s 

realitou, a pokud se liší, identifikovat, jak a pro�. 13) 

 

Struktura podnikatelského plánu: 

• Stru�né shrnutí podnikatelské myšlenky, cíle 

• Popis projektu, jeho p�ínos� 

• Analýzy – trhu, odb�ratel�, dodavatel�, výzkum 

• Návrhová �ást – cíle, strategie 

• Finance – nálady a výnosy plánu 

• Analýza rizik – vnit�ní rizika projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13) Jak sestavit podnikatelský plán./online/ /cit.2010-29-04/ Dostupné z: 

<http://www.podnikatel.cz/rozjezd/zacinajici-podnikatel/jak-sestavit-podnikatelsky-plan/> 
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2 ANALÝZA HOSPODA�ENÍ OBCE  

V této �ásti provedu analýzu rozpo�t� obce za minulá období. Zam��ím se na p�íjmy a 

výdaje muzea v minulých letech. 

 

2.1 Charakteristika obce  

Úplný oficiální název je Obec Senetá�ov, se sídlem Senetá�ov 116, PS� 679 06;      

I�O: 00637203. Obec Senetá�ov vznikla nabytím ú�innosti zákona �NR �. 367/1990 

Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990, jakožto územn� samosprávná jednotka s právní 

subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích �. 128/2000 Sb., ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a 

nese odpov�dnost z t�chto vztah� vyplývající. Obec má vlastní majetek a finan�ní 

zdroje, hospoda�í s nimi samostatn� za podmínek stanovených zvláštními zákony. P�i 

výkonu samostatné p�sobnosti se obec �ídí zákony a obecn� závaznými právními 

p�edpisy vydanými úst�edními orgány k jejich provedení. Obec v samostatné p�sobnosti 

zajiš
uje ve svém územním obvodu hospodá�ský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a 

tvorbu zdravého životního prost�edí, s výjimkou t�ch �inností, které jsou zvláštními 

zákony sv��eny jiným orgán�m jako výkon státní správy. Obec dále vykonává státní 

správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. P�i výkonu p�enesené p�sobnosti se 

obec �ídí zákony a ostatními obecn� závaznými p�edpisy a v jejich mezích usneseními 

vlády a sm�rnicemi úst�edních orgán� státní správy.14) 

Obec Senetá�ov se nachází na silnici spojující okresní m�sta Blansko a Vyškov, 

nedaleko (asi 4 km) od známého rekrea�ního centra Jedovnic. Nachází se také blízko 

velice známé chrán�nné krajinné oblasti – Moravského krasu. 

14)  Obecní ú�ad Senerá�ov /cit.29.dubna 2010/online/.Dostupné z:                        
<www.senetarov.cz/povinny-subjekt.php> 
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První písemný zápis o obci Senetá�ov je zaznamenám v roce 1349 v zemských deskách 

v Brn�. Obec je zde vedena pod názvem Czynolz.  

Senetá�ov pat�í k menším obcím, ve 180 domovních �íslech zde žije 510 obyvatel. 

Nachází se zde Muzeum tradi�ního bydlení a perle
á�ství, které je p�íkladem typické 

hospodá�ské usedlosti st�ední Moravy. Nejznám�jší a nejnavšt�vovan�jší je ovšem 

moderní kaple sv. Josefa.V obci je také mate�ská škola a nov� vybudovaná pr�myslová 

zóna, ve které jsou soust�ed�ny menší firmy a drobní podnikatelé. 

Zastupitelstvo obce Senetá�ov tvo�í 9 �len� zvolených z �ad ob�an� Senetá�ova. 

Starostka a místostarosta tvo�í orgány obce, dalšími z�ízenými orgány zastupitelstva 

jsou následující výbory: 

• Finan�ní výbor  

• Kontrolní výbor  

• Kulturn�-školský výbor  

 

Obec z�ídila p�ísp�vkovou organizaci: Základní a Mate�skou školu Senetá�ov. Její sídlo 

je v Senetá�ov� �.p.74, 679 06 p. Jedovnice. P�ísp�vková organizace vykazuje kladný 

hospodá�ský výsledek. Na provoz školy jsou z rozpo�tu obce poskytovány neinvesti�ní 

p�ísp�vky. K dalším subjekt�m obce pat�í obecní knihovna a zájmová sdružení: 

jednotka sboru dobrovolných hasi�� Senetá�ov, TJ SOKOL Senetá�ov, ob�anské 

sdružení SEMKO (klub senior� a Centrum zdravého životního stylu), skautský oddíl, 

AVZO, �ZS Senetá�ov, MAS Moravský kras. 

 

O �innosti obce jsou ob�ané informováni vyv�šením informací na ú�ední desce obce, 

kterou naleznou jak p�ed obecním ú�adem, tak na internetových stránkách obce. Obec 

Senetá�ov vydává �tvrtletn� zpravodaj „Senetá�ovské listy“, ve kterém obecní ú�ad 

informuje ob�any o d�ní v obci, a také jednotlivá sdružení a spolky o svých �innostech. 

 

Požadované informace lze na obecním ú�ad� získat na základ� ústní nebo písemné 

žádosti nebo prost�ednictvím telekomunika�ních za�ízení (nap�. prost�ednictvím 

internetové sít�). Pro informování ve�ejnosti je na obecním ú�ad� k nahlédnutí seznam 
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právních p�edpis� a dalších d�ležitých informací pro ve�ejnost. Zam�stnanci obecního 

ú�adu jsou povinni tyto p�edpisy a dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí 

nebo za úhradu okopírovat. 

 

 Jedná se p�edevším o tyto právní p�edpisy a informace: 

• platné vnit�ní p�edpisy 

• platné vyhlášky 

• základní obecn� používané právní p�edpisy 

 

2.2 Muzeum tradi�ního bydlení a perle�á�ství 

 

Muzeum ukazuje typickou hospodá�skou usedlost st�ední Moravy s hákovou 

(dvoubokou) formou dvora. Chaloupka je postavená z nepálených cihel, s valbovou 

st�echou krytou došky, okapov� orientovaná ke komunikaci. Tradi�ní trojprostorový 

p�dorys: jizba-sí�-komora byl postupnými p�ístavbami a p�estavbami rozší�en 

o sv�tnici a další komoru. Topení, které je již nov�jšího typu, p�edstavují kachlová 

kamna se sporákem, která jsou umíst�na netypicky v rohu proti vstupním dve�ím ze 

sín�. Stropy jsou trámové s prkennými záklopy, ve sv�tnici je strop podbit a omítnut. 

Podlahy v kuchyni a sv�tnici jsou prkenné a v komo�e je potom  podlaha z dusané hlíny. 

Obytnými místnostmi byla kuchyn� a sv�tnice. 

 

 Sv�tnice sloužila k p�espávání, ve sk�íni a v „kostnu“ bylo uloženo šatstvo. 

Spole�enský život probíhal v�tšinou v kuchyni. P�evážné využívání pouze jedné 

místnosti p�ežívalo z tradi�ního uspo�ádání domu, kde jizba byla jedinou obytnou 

místností. Komory sloužily k ukládání zem�d�lských produkt� a drobného 

zem�d�lského ná�adí. Za pozornost stojí zejména pr��elní patrová komora se sklepem, 

do n�hož se vstupovalo po schodech ze sín�, a který sloužil k uskladn�ní brambor, 

zeleniny a ovoce. 

 

Protože v oblasti Moravského krasu nebyly pro zem�d�lskou výrobu p�íliš vhodné 

podmínky, zna�ná �ást obyvatel byla již v 19. století nucena hledat jiné formy obživy. 
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V Senetá�ov� bylo krom� sít�k na vlasy a sí
ování záclon rozší�eno zejména 

perle
á�ství. Perle
á�ství p�inesl do Senetá�ova víde�ský podnikatel Alfons Tománek, 

když zde v osmdesátých létech 19. století založil perle
á�skou továrnu na výrobu 

knoflík�. Vedle této továrny vznikla i �ada menších dílen a mnoho vyu�ených perle
á�� 

– „fr�ka��“ – za�alo knoflíky vyráb�t i podomácku. Rozvoj perle
á�ské výroby na konci 

19. a na za�átku 20. století p�erušila I. sv�tová válka, která p�erušila obchod s perletí a 

o výrobky nebyl zájem. Po válce pak obnovily �innost již jen n�které dílny a 

Tománkova – od roku 1926 Novákova – továrna. Zájem o perle
ové knoflíky se však 

nezvyšoval. V dob� hospodá�ské krize se snížil natolik, že perle
á�i za�ali vyráb�t 

pom�cky znázor�ující postup výroby perle
ových knoflík�, které nabízeli školám. Tak 

postupn� ve 30. letech minulého století zanikly všechny dílny. Perle
á�ská výroba se 

udržela jen v Novákov� továrn�, která však za�ala postupn� p�echázet na výrobu 

koflík� z levn�jší um�lé hmoty – galalitu. Tradice výroby knoflík� v Senetá�ov� 

pokra�ovala ve výrobním družstvu Chemoplast a knoflíky z um�lých hmot zde vyráb�li 

až do za�átku 80. let 20. století. Tento vývoj výroby perle
ových knoflík� jer vystaven 

práv� v doškové chaloupce a spole�n� tak tvo�í ucelenou expozici.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

15) Obecní ú�ad Senerá�ov /cit.29.dubna 2010/online/.<www.senetarov.cz/zajmova-sdruzeni.php> 
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2.3 SWOT analýza obce 

 

SWOT analýza je metoda, pomocí které je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé 

(Weaknesses) stránky, p�íležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) spojené s ur�itým 

projektem, podnikáním, (obcí). S její pomocí je možné vyhodnotit fungování obce, 

nalézt problémy nebo nové možnosti r�stu. Základem metody je klasifikace a 

hodnocení jednotlivých faktor�, které jsou rozd�leny do �ty� skupin. Vzájemným 

p�sobením faktor� silných a slabých stránek v��i p�íležitostem a hrozbám získáváme 

nové informace o fungování obce. Tyto informace použijeme p�i rozhodování o 

budoucích plánech. 

 

Silné stránky 

• Pr�myslová zóna – �innost podnikatelských subjekt� 

• Existence kulturního za�ízení 

• Známá turistická lokalita 

• Dobrá infrastruktura 

• Zájem o stavební parcely 

• Pracovní p�íležitosti 

• Sb�rný dv�r odpad� 

• Školské za�ízení 

• Zájem ob�an� o historii obce 

• Vlastní �isti�ka odpadních vod 

• Nové zástavbové území s inženýrskými sít�mi 

• Zaveden systém t�íd�ní odpad� 

• Dostatek udržované zelen� v obci i okolí 
 
Slabé stránky 

• Omezené finan�ní zdroje na �ešení všech pot�ebných opat�ení 

• Nevyhovující kanaliza�ní sí
 

• Špatný technický stav sportovního areálu 

• Zdražování služeb za odpady 
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P�íležitosti  

• Rozvoj turistiky – atraktivnost lokality 

• Rozvoj podnikání 

• Získání dota�ních titul� 

• V�tší a ú�inn�jší propagace obce 

• Další rozvoj spole�enského, kulturního a sportovního vyžití 

 

Hrozby 

• R�st zadluženosti 

• Nedostatek finan�ních prost�edk� 

• Stažení turistiky do jiné oblasti 

 

Na základ� zhodnocení silných a slabých stránek obce, p�íležitostí a hrozeb, by m�la 

obec realizovat zám�ry systematického rozvíjení všech prvk� organismu obce tím, že 

p�ijme a postupn� realizuje dlouhodobý program rozvoje, p�esahující svou ú�inností 

jednotlivá volební období. 

 

2.4 Analýza rozpo�tu obce  

 

Obec Senetá�ov náklady a výnosy podnikatelské �innosti nevykazuje, veškeré její ú�etní 

operace jsou v hlavní rozpo�tové �innosti. 

 

2.4.1 Porovnání schváleného rozpo�tu se skute�ností 

Rozpo�ty v minulých letech byly sestaveny jako vyrovnané. Vypracování návrh� 

rozpo�t� obce vycházelo z podklad� a žádostí organizace z�ízené obcí a dalších 

p�íjemc� podpory obce. Mimo tyto podklady byly do rozpo�t� obce promítnuty aktuální 

požadavky finan�ního výboru obce. V oblastech, ve kterých nebylo možné vycházet 

z uzav�ených smluv a zákonných p�edpis�, byly p�íjmy a výdaje stanoveny na základ� 

odhadu finan�ního výboru. 
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  Schválený rozpo�et Skute�nost 

Da�ové p�íjmy 4 826 000 4 578 279 

Neda�ové p�íjmy 3 898 300 4 788 518 

Kapitálové p�íjmy 0 0 

P�ijaté dotace 36 600 2 211 318 

Celkové p�íjmy 8 760 900 11 578 115 

Celkové výdaje 8 760 900 10 292 197 

Financování 0 1 285 918 
Tabulka �.2 Schválený a skute�ný rozpo�et za rok 2009(v K�) 
Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Senetá�ov 

 

K nejv�tšímu rozdílu mezi rozpo�tem plánovaným a skute�ným došlo v roce 2009 u 

položky p�ijatých dotací. Je to zp�sobeno tím, že obec nem�že po�ítat do rozpo�tu 

s dotacemi, o které zažádala, avšak jí nebyly ješt� p�islíbeny. Da�ové p�íjmy byly nižší 

než se p�edpokládalo, a to o �ástku 247.721 K�. V roce 2008 došlo oproti roku 2007 

k navýšení da�ových p�íjm�, a protože obec vychází p�i vytvá�ení rozpo�tu na další rok 

ze skute�nosti roku p�edešlého, p�edpokládala tuto výši da�ových p�íjm� i na rok 2009. 

Tento propad byl zaznamenám u dan� z p�íjm� fyzických osob ze samostatné výd�le�né 

�innosti a dan� z p�íjm� právnických osob, což bylo zp�sobeno menším po�tem 

podnikatel� v obci oproti p�edešlému roku. Naopak u neda�ových p�íjm� došlo ve 

skute�nosti k navýšení o 890.218 K� – zde se kladn� projevily p�íjmy z nájemních 

vztah�. 

Celkové výdaje se zvýšily o 1.531.297 K� oproti p�edpokladu. Toto zvýšení bylo 

zp�sobeno získáním dotací z ministerstva místního rozvoje na výstavbu vodovodu u 

pozemk� ur�ených k výstavb� a dotací z ministerstva kultury na opravu muzea. Tato 

výstavba a oprava byla provedena v roce 2009. 
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Graf �.2 Schválený a skute�ný rozpo�et za rok 2009 
(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Senetá�ov) 

 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že skute�né p�íjmy vzrostly oproti plánovaným 

rychleji než skute�né výdaje ku výdaj�m plánovaným. Z toho vyplývá dobrá situace 

financování obce. 

 

2.4.2 Analýza rozpo�t� obce v letech 2004 až 2009 

 

V rozpo�tech obce jsou uvedeny �ty�i druhy p�íjm� obce, a to da�ové, neda�ové, 

kapitálové a p�ijaté dotace. Stanovení da�ových p�íjm� vycházelo ze zákona o 

rozpo�tovém ur�ení daní a odhadu Ministerstva financí �eské republiky. P�íjmy 

neda�ové byly p�edpokládány na základ� uzav�ených nájemních a dalších smluv. 

Kapitálové p�íjmy, které obec zaznamenala pouze v roce 2007, p�edstavují prodej 

pozemk� obce. P�ijaté dotace investi�ní i neinvesti�ní p�edevším na realizaci oprav 

budovy školy a pr�myslového areálu. 

 

Výdajová stránka rozpo�t� nep�evyšovala v jednotlivých letech, krom� roku 2008, 

p�íjmovou stránku rozpo�tu. Nejv�tší výdaje vyly vynaloženy na místní komunikace, 
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provoz školy, inženýrské sít�, odvoz odpad�, mzdy zastupitel� a také opravu a provoz 

památek. 

 

Následující tabulka zachycuje konsolida�ní t�íd�ní rozpo�t� obce za jednotlivá období. 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vlastní p�íjmy 3 210 650 4 946 463 8 065 182 6 438 226 7 796 086 9 366 797 

Celkové p�íjmy 5 113 384 6 023 613 8 957 229 7 616 319 8 772 501 11 578 115 

Celkové výdaje 4 658 305 5 288 480 7 962 205 5 956 729 10 190 459 10 292 197 

Saldo rozpo�tu 455 079 735 133 995 024 1 659 590 -1 417 958 1 285 918 

Tabulka �.3 Konsolida�ní t�íd�ní rozpo�tu obce (v K�) 
(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Senetá�ov) 
 

 

Ve sledovaných obdobích, krom� roku 2008, obec vykazovala kladný hospodá�ský 

výsledek. V roce 2008 p�evyšovaly celkové výdaje p�íjmy z d�vod� rozsáhlých 

rekonstrukcí a oprav obecního majetku. 
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Graf �.3 Podíl  p�íjm� a výdaj� v jednotlivých letech 
(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Senetá�ov)  
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Z grafu je znatelné, že p�íjmy ve všech sledovaných letech mimo rok 2008 byly v�tší 

než výdaje. Naopak v roce 2008 pozorujeme p�evýšení výdaj� nad p�íjmy, které je 

zp�sobené rekonstrukcí �ásti kanalizace s následnou rekonstrukcí místních komunikací. 

 

2.4.3 Struktura p�íjm� obce v letech 2004 až 2009 

 

V minulých letech byl velice stabilní pom�r ve struktu�e p�íjm�. Nejvyšších p�íjm� 

dosahovala obec v lo�ském roce. V tomto roce se p�íjmy zvýšily oproti roku 2008 o 

tém�� 12 %. Naopak nejnižší p�íjmy zaznamenáváme v roce 2004.  Pro porovnání 

p�íjm� je d�ležité znát jejich strukturu. 
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Graf �.4 Vývoj p�íjm� v letech 2004-2009 
(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Senetá�ov) 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Da�ové p�íjmy 3 060 135 3 322 077 4 009 488 3 804 662 5 182 503 4 578 279 

Neda�ové p�íjmy 150 515 1 624 386 4 055 694 2 633 564 2 613 583 4 788 518 

Kapitálové p�íjmy 0 0 0 262 767 0 0 

P�ijaté dotace 1 902 734 1 077 150 892 047 915 326 976 415 2 211 318 

Celkové p�íjmy 5 113 384 6 023 613 8 957 229 7 616 319 8 772 501 11 578 115 

Tabulka �.4 Struktura rozpo�tových p�íjm� za jednotlivé roky 
(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Senetá�ov) 
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Nejstabiln�jší jsou da�ové p�íjmy, které se ve sledovaném období výrazn� nem�ní. 

V letech 2004 až 2008, mimo roku 2006, p�edstavovaly da�ové p�íjmy základní složku 

celkových p�íjm�. V roce 2006 neda�ové p�íjmy mírn� p�evyšovaly p�íjmy da�ové, a to 

pouze o 0,5 %. V letech 2004 a 2005 p�edstavovaly p�ijaté dotace významnou složku 

p�íjmové stránky obecního rozpo�tu, p�evyšovaly i p�íjmovou �ást neda�ových p�íjm�. 

 

V lo�ském roce tvo�ily nejv�tší podíl z celkových p�íjm� p�íjmy neda�ové, a to 

41,36%. O n�co menší podíl tvo�ily da�ové p�íjmy s 39,54 % a nejmenší podíl 

p�edstavují dotace s 19,10 %.  

 

Podíl jednotlivých p�íjm� na celkových p�íjmech v roce 2009
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Graf �.5 Podíl  jednotlivých p�íjm� na celkových p�íjmech v roce 2009 
(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Senetá�ov) 

 

U da�ových p�íjm� došlo v roce 2009 oproti roku 2008 ke snížení o tém�� 12%. 

Nejv�tší propadnul zaznamenán u dan� z p�íjm� fyzických osob ze samostatn� 

výd�le�né �innosti a dan� z p�íjm� právnických osob. Neda�ové p�íjmy v tomto roce 

z�stávají na stejné úrovni p�edcházejícího roku, zde se kladn� projevují p�íjmy 

z nájemních vztah�. Obec Senetá�ov v roce 2009 p�ijala transfery v celkové výši 2.211 

mil. K�. Konkrétn� se jednalo o investi�ní dotace na úpravy bývalých vojenských areál� 

k obecnímu využití a na výstavbu technické infrastruktury. Další dotace obdržela obec 

na vým�nu oken a topení v budov� školy. Neinvesti�ní dotace p�ijala obec na vým�nu 

doškové st�echy na Muzeu tradi�ního bydlení a perle
á�ství. 
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Nejv�tší �ást p�íjm� tvo�ily v roce 2008 p�íjmy z daní, a to necelou polovinu všech 

p�íjm� ( 4 269 000 K�). Velkou m�rou se na tom podílí da� z p�íjm� právnických osob 

a da� z p�idané hodnoty. Pro obec se stává velkým p�ínosem finan�ních zdroj� 

pr�myslová zóna., ve které se soust�e�ují podnikatelské subjekty. Menším, p�esto 

d�ležitým zdrojem p�íjm� do rozpo�tu obce jsou poplatky. Pat�í sem poplatky ze ps� (1 

pes = 70 K�/rok), správní poplatky, apod. Svoz komunálního odpadu je také 

pravidelným p�íjmem do rozpo�tu každé obce. U da�ových p�íjm� v roce 2008 došlo ke 

zna�nému navýšení, a to o 36% oproti roku 2007. Nejv�tší nár�st byl zaznamenán u 

dan� z p�íjm� fyzických osob a dan� z p�íjm� právnických osob. Neda�ové p�íjmy 

z�stávají na stejné úrovni roku 2007 – zde se kladn� projevují p�íjmy z nájemních 

vztah�. Obec Senetá�ov v roce 2008 p�ijala transfery v celkové výši 976 tisíc korun. 

Konkrétn� se jednalo o investi�ní dotaci ve výši 600 tisíc korun na úpravy bývalých 

vojenských areál� k obecnímu využití, z Krajského ú�adu Jihomoravského kraje o 

investi�ní dotace ve výši 249 tisíc korun a neinvesti�ní dotace ve výši 127 tisíc korun. 

Investi�ní dotaci ve výši 133 tisíc korun na rekonstrukci d�tského h�išt� a neinvesti�ní 

dotaci ve výši 50 tisíc korun pro JSD obec p�ijala v roce 2008, ale �erpala je až v roce 

2009. V roce 2007 tvo�ily da�ové p�íjmy tém�� polovinu p�íjmové stránky rozpo�tu. 

Oproti roku 2006 došlo k poklesu u dan� z p�íjm� fyzických osob se samostatné 

výd�le�né �innosti a dan� z p�íjm� právnických osob. P�íjem z pronájmu hal 

v pr�myslové zón� tvo�í 25% z p�íjmové stránky rozpo�tu. Od roku 2004 do roku 2006 

se podíl dan� z p�íjm� právnických osob na da�ových p�íjmech zvyšoval jeho pokles 

nastal až v roce 2007. Velkou �ástí se na neda�ových p�íjmech promítá pronájem 

výrobních hal v bývalém vojenském prostoru – dnešním pr�myslovém areálu. 

 

Da�ové p�íjmy obce 

Da�ové p�íjmy tvo�í nejd�ležit�jší �ást p�íjm� obecního rozpo�tu. Podíl daní, který 

p�ipadá na každou obec je ur�en zákonem o rozpo�tovém ur�ení daní. Mezi da�ové 

p�íjmy obce pat�í da� z p�íjm� fyzických a právnických osob, da� z nemovitosti, da� 

z p�idané hodnoty a poplatky: za odvoz komunálního odpadu, poplatek ze ps�. Obec 

rozhoduje o tom jaké místní poplatky bude vybírat, jejich výše je omezena zákonem o 

místních poplatcích. 
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Da�ové p�íjmy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Da� z p�íjm	 fyzických osob 899 967 885 269 850 868 823 944 1 082 114 927 493 

Da� z p�íjm	 právnických osob 716 983 785 319 1 376 691 1 112 219 1 942 687 1 441 221 

Da� z p�idané hodnoty 1 059 201 1 236 569 1 328 352 1 427 002 1 671 863 1 728 942 

Da� z nemovitosti 233 517 232 785 247 657 242 479 254 850 254 491 

Poplatek za komunální odpad 138 081 168 875 187 654 188 207 220 820 213 936 

Poplatek ze ps	 4 734 4 890 4 460 4 320 4 530 4 908 

Ostatní poplatky 7 652 8 370 13 806 6 491 5 639 7 288 

Celkem 3 060 135 3 322 077 4 009 488 3 804 662 5 182 503 4 578 279 

Tabulka �.5 Struktura da�ových p�íjm� v letech 2004 až 2009 
(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Senetá�ov) 
 

Nejvýznamn�jší položkou da�ových p�íjm� p�edstavuje da� z p�idané hodnoty. V roce 

2008 byl však nejv�tší podíl dan� z p�íjm� právnických osob, která v celkovém podílu 

tvo�í druhý nejvýznamn�jší da�ový p�íjem. D�ležitou složku p�íjm� p�edstavuje i da� 

z p�íjm� fyzických osob a da� z nemovitostí. Místní poplatky p�edstavují malou 

položku p�íjm�, avšak velmi stabilní. 
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Graf �.6 Struktura da�ových p�íjm� v letech 2004 - 2009 
(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Senetá�ov) 
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Výše uvedený graf mám ukazuje stálou �ástku z dan� z p�íjm� fyzických osob. 

Pom�rn� stabilní je i p�íjem z dan� z nemovitosti, který má od roku 2004 stoupající 

tendenci. P�íjmem z dan� z p�íjm� právnických osob byl nejvyšší v roce 2008. 

 

Neda�ové p�íjmy 

 

Neda�ové p�íjmy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pronájem 18 185 523 796 1 398 635 1 939 587 1 962 651 2 162 735 

P�íjmy z poskyt. služeb 72 350 142 146 669 439 613 880 467 540 523 015 

Úroky ostatní 43 340 42 183 75 861 67 527 92 142 93 169 

Prodej majetku 16 640 916 261 1 911 759 0 91 250 1 976 320 

Ostatní 0 0 0 12 570 0 33 279 

Celkem 150 515 1 624 386 4 055 694 2 633 564 2 613 583 4 788 518 

Tabulka �.6 Struktura neda�ových p�íjm� v letech 2004 až 2009 
(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Senetá�ov) 
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Graf �.7 Struktura neda�ových p�íjm� v roce 2009 
(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Senetá�ov) 
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Neda�ové p�íjmy tvo�í pr�m�rn� 30 % p�íjm� obce. Nejv�tší podíl u neda�ových 

p�íjm� tvo�í pronájem. Obec má ve vlastnictví bývalý vojenský areál, ve kterém je 

vybudovaná pr�myslová zóna. Sídlí zde 12 firem. P�íjem z pronájmu se rapidn� zvyšuje 

od roku 2004, kdy tvo�il pouze nepatrnou �ást neda�ových p�íjm�. V minulém roce 

ovšem tento p�íjem �inil zásadní položku celkových p�íjm�. D�ležitou �ást také p�ináší 

poskytování služeb a prodej obecního majetku 

 

2.4.4 Struktura výdaj� obce v letech 2004 až 2009 

 

Druhou stránkou rozpo�tu jsou výdaje. Výdajová �ást rozpo�tu obce Senetá�ov za rok 

2009 z�stala na úrovni p�edcházejícího roku. B�žné výdaje mírn� narostly oproti 

p�edcházejícímu roku a kapitálové výdaje mírn� klesly oproti roku 2008 (oboje zhruba 

o 10%). V roce 2009 prob�hla rekonstrukce �ásti kanalizace s následnou rekonstrukcí 

místních komunikací. Tato akce byla zapo�ata v roce 2008 a dokon�ena v roce 2009. 

Další vetší výdaje zaznamenaly rekonstrukce v areálu pr�myslové zóny. V roce 2009 si 

nemalou �ástku vyžádala též vým�na doškové st�echy na Muzeu tradi�ního bydlení a 

perle
á�ství. 

 

Výdajová �ást rozpo�tu obce Senetá�ov za rok 2008 �inila více než v roce 

p�edcházejícím. B�žné výdaje z�staly na úrovni roku 2007. U kapitálových výdaj� 

došlo k zna�nému navýšení, a to p�edevším z d�vod� významných oprav a rekonstrukcí 

obecního majetku. V tomto roce byla provedena rekonstrukce �ásti kanalizace a 

místních komunikací. I v tomto roce obec investovala do opravy místního muzea. 

V roce 2008 byl pro širokou ve�ejnost zrekonstruován kulturní sál, v �estn� 

hygienických za�ízení v celkové hodnot� 321.000 K�. Jihomoravský kraj na tuto 

rekonstrukci poskytl dotaci ve výši 116.000 K�. 

 

V roce 2007 byla jednou z hlavních priorit oprava místní základní  a mate�ské školy. Na 

tyto opravy byla poskytnuta neinvesti�ní dotace z jihomoravského kraje v rámci 

Programu rozvoje venkova v celkové výši 158.000 K�. 
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V následující tabulce jsou uvedeny složky výdaj� za jednotlivá období: 

Výdaj 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Obecní les 2 604 1 785 351 5 878 6 500 35 619 

Silnice 423 127 753 222 803 888 55 803 61 128 152 974 

Dopravní obslužnost 26 115 25 300 24 950 25 400 25 850 25 850 

Pitná voda 35 000 35 000 153 056 60 000 2 922 784 739 928 

�išt�n odpadních vod 0 0 113 057 0 3 870 1 332 564 

Školy 1 340 488 667 422 798 706 1 399 043 632 029 1 044 986 

Školní jídelna 197 905 134 149 0 0 0 0 

Knihovna 28 483 29 713 28 987 30 066 29 157 28 351 

Památky 168 592 202 379 277 867 226 390 288 004 770 467 

Místní rozhlas 1 020 6 488 1 492 31 988 8 074 1 529 

Kulturní d	m 0 0 0 0 322 734 7 641 

V�cné dary, kultura 49 403 73 775 80 345 93 391 114 628 112 286 

Léka�s. sl. první pomoci 0 1 400 1 781 1 813 0 0 

D�tské h�išt� 0 0 0 0 0 264 351 

Podpora výstavby 65 000 0 1 012 820 1 025 955 1 519 788 322 005 

Ve�ejné osv�tlení 62 897 77 705 147 398 75 223 167 841 120 911 

Poh�ebnictví 15 313 11 285 1 000 1 000 4 014 3 845 

Inženýrské sít� 38 773 83 544 394 157 0 0 303 790 

Areál pr	myslové zóny 46 941 835 172 1 975 519 1 141 921 1 688 434 2 562 278 

Svoz odpad	 405 545 267 048 254 251 276 524 291 019 323 496 

Ve�ejná zele� 125 458 83 649 75 051 163 110 93 550 59 213 

P�ísp.na povodn�, charita 20 000 20 000 30 000 32 000 32 000 55 500 

Ve�ejný po�ádek 850 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Sbor dobrovolných hasi�	 150 814 165 735 153 845 63 626 78 852 137 452 

Zastupitelstvo 277 672 278 227 247 587 253 364 358 853 349 467 

Volby 25 379 0 12 580 7 999 11 808 11 622 

Místní správa 502 371 734 752 717 611 736 396 801 565 935 239 

Pojišt�ní 11 975 13 389 14 275 36 295 34 336 27 536 

DzP a DPH za obec 0 0 636 631 180 720 686 640 536 331 

Vratky do st. rozpo�tu 9 480 95 241 0 27 824 2 001 8 192 

Vedení BÚ 0 0 0 0 0 13 774 

Splátka kanalizace 627 100 627 100 0 0 0 0 

Celkové výdaje 4 658 305 5 228 480 7 962 205 5 956 729 10 190 459 10 292 197 

Tabulka �.7 Složky výdaj� za jednotlivá období v K� 
(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Senetá�ov) 
 

V roce 2007 obec také investovala do inženýrských sítí a areálu pr�myslové zóny – byl 

dobudován plynovod a rozvody nízkého nap�tí, což p�edstavuje �ástku 0,5mil. K�. Také 

v roce 2007 si muzeum vyžádalo opravy. Významnou investicí byl výkup pozemk� 
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ur�ených pro bytovou výstavbu. Jihomoravský kraj poskytl obci dotaci na �innost sboru 

dobrovolných hasi�� ve výš 30.000 K�. Tato dotace nebyla vy�erpána v roce 2007, ale 

až v první polovin� roku 2008. Celkové výdaje pro sbor dobrovolných hasi�� 

v Senetá�ov� �inily za rok 2007 �ástku 63.626 K�. Na provoz Základní a mate�ské školy 

Seneté�ov, p�ísp�vkové organizace, byla v roce 2007 vynaložena �ástka 1 399 043 K�, 

což je cca. o polovinu více než v p�edešlém roce. Hlavním d�vodem zvýšení této 

investice byla oprava budovy školy. 

 

V letech 2004 až 2006 se investovalo p�edevším do oprav místních komunikací. 

Každoro�n� byly provád�ny opravy muzea, které si vyžádaly nemalé investice, a také 

rekonstrukce a opravy areálu pr�myslové zóny. Nejv�tší �ást výdaj� je vynaložena na 

provoz areálu pr�myslové zóny, školy. Velkou položku výdaj� tvo�í dle p�edpokladu 

místní správa. D�ležitou �ást vynakládá obec na opravu a provoz místních kulturních 

památek. 

 

Graf znázor�uje výdaje vynaložené na opravy a provoz místních památek, do kterých 

spadá Muzeum tradi�ního bydlení a perle
á�ství, kostel sv. Josefa: 

0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000

hodnota

2004 2005 2006 2007 2008 2009

rok

Výdaje na památky

Památky

 
Graf �.7 Vynaložené výdaje na opravy a provoz památek v jednotlivých letech 
(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Senetá�ov) 
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Z grafu je patrné, že se výdaje na opravu místních památek ro�n� zvyšovaly. Tyto 

výdaje poklesly pouze v roce 2007. Nejv�tší výdaje na památky byly vynaloženy 

v lo�ském roce, a to celkem 770.467 K�,  z toho 200.000 K� na kostel sv.Josefa, 

555.967 K� na opravu a provoz muzea a 15.000 K� na opravu sochy J. Žižky. 

 

2.5 Analýza p�íjm	 a výdaj	 muzea 

 

Výdaje na provoz muzea zahrnují náklady na údržbu, úklid, �išt�ní a drobné vybavení 

muzejních prostor. Tyto výdaje se v pr�b�hu let 2004 až 2009 pohybují v rozmezí 

26.000 K� až 48.000 K�. Nejv�tší výdaje na provoz byly za sledované období 

vynaloženy v minulém roce.  

 

V roce 2009 byly rovn�ž vynaloženy nejv�tší finan�ní prost�edky na opravy a 

rekonstrukce. Konkrétn� se jednalo o vým�nu doškové st�echy na muzeu. Na tuto 

opravu dostala obec neinvesti�ní dotace ve výši 80.000 K� z Krajského Ú�adu 

Jihomoravského Kraje a 120.000 K� z Ministerstva kultury z Havarijního programu. 

V roce 2008 byla opravena omítka na stodole muzea v celkové �ástce 41.461 K�, dotací 

ve výši 20.000 K� p�isp�l Jihomoravský kraj. Osazení nových vrat u stodoly a oprava 

st�echy stodoly si v roce 2007 vyžádalo �ástku 101.179 K�. V roce 2006 se opravy 

muzea vyšplhaly k celkové �ástce 210.954 K�. Tato �ástka byla vynaložena na opravu 

štít�, náspí a krov� a také vým�nu tašek v zadním traktu objektu. V letech 2004 a 2005 

byly provedeny tesa�ské práce na zadním traktu muzea, oprava omítek v náspí a koln� a 

také oprava vnit�ních �ástí muzea. Tyto opravy si vyžádaly výdaje ve výši 88.889 K� a 

65.044 K�.  

 

V muzeu není zam�stnán žádný stálý zam�stnanec. V turistické sezón� se zde st�ídají 

dva pr�vodci - brigádníci (v�tšinou studenti). Brigádn� je �ešen i úklid muzea. Mzdové 

náklady se tedy pohybují v rozmezí 11.447 K� – 26.000 K�. Tyto náklady byly nejv�tší 

v lo�ském roce. 
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Následující tabulka vyjad�uje náklady vynaložené na provoz muzea v letech 2004-2009: 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Náklady na provoz muzea 68 129 36 835 26 002 46 696 45 650 48 000 

Opravy, rekonstrukce 88 889 65 044 210 954 101 179 41 461 466 000 

Mzdy 12 182 19 790 14 960 14 363 11 447 26 000 

Celkové náklady 169 200 121 669 251 916 162 238 98 558 540 000 

Tabulka �.8 Náklady vynaložené na provoz muzea v K� 
(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Senetá�ov) 
 

Pom�r jednotlivých náklad� se za jednotlivé období m�nil v závislosti na pot�eb� oprav 

a ve vztahu k návšt�vnosti muzea. Celkové náklady nejvíce vzrostly v roce 2009 oproti 

roku 2008, což bylo zap�í�in�no výše uvedenými opravami; náklady na opravy klesly 

v roce 2007 o 52% oproti roku 2006; mzdové náklady vzrostly v roce 2005 o tém�� 

63% oproti p�edcházejícímu roku. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny tržby za provoz muzea v jednotlivých letech: 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby z provozu muzea 13 260 14 095 14 530 13 215 11 995 16 000 

Tabulka �.9 Tržby za  provoz muzea v K� 
(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Senetá�ov) 
 
 
Tržby za provoz muzea byly nejvyšší za sledované období v roce 2009. V roce 2007 

navštívilo muzeum nejvíce návšt�vník�, avšak tržby nebyly v tomto roce nejvyšší. 

Tržby nedosahují p�íliš vysokých �ástek, vzhledem k nízkému vstupnému za prohlídku 

muzea. Vstupné pro dosp�lou osobu v letech 2004-2008 �inilo 10 K�, pro d�ti a 

d�chodce bylo vstupné 5 K�. V roce 2009 bylo vstupné 15 K� a 10 K�. Tržby z provozu 

muzea jsou nedosta�ující a neposta�ují ani na mzdové náklady související s muzeem. 

Opravy muzea jsou závislé na p�ijatých dotacích, p�edevším z Jihomoravského kraje. 

Návšt�vnost muzea postupn� klesá od roku 2007.  
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Následující tabulka vyjad�uje po�et osob, které navštívily muzeum v jednotlivých 

letech: 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Celková návšt�vnost muzea 1 708 1 586 1 830 2 472 1 552 1 226 

Z toho ve školních výpravách 620 489 463 367 388 320 

Tabulka �.10 Návšt�vnost  muzea 
(Zdroj: kniha návšt�v muzea) 
 
Za sledované období byla nejv�tší návšt�vnost v roce 2007. Od tohoto roku postupn� 

klesá. V minulém roce se snížila na 1226 návšt�vník�, což je o více než polovinu mén� 

než v roce 2007. 

 

2.6 Hodnocení hospoda�ení obce 

 

Hospoda�ení obce je zam��eno p�edevším na pokrytí b�žných výdaj� souvisejících 

s provozem obecního ú�adu a školy, jejíž je obec z�izovatelem. Struktura p�íjm� obce 

byla v relativním srovnání vcelku stabilní, u p�ijatých dotací byla tendence jejich podílu 

na celkových p�íjmech od roku 2007 rostoucí. V absolutních �ástkách se jednalo o 

pozvolný nár�st da�ových i neda�ových p�íjm�. Dotace vykazovaly tendenci skokovou. 

Ve výdajové stránce výrazn� p�evažovaly výdaje b�žné nad kapitálovými. Obec v letech 

2004 – 2007 a v roce 2009 hospoda�ila s p�ebytkem p�íjm� nad výdaji. V roce 2008 byl 

hospodá�ský výsledek obce záporný -1.417.958 K�, což bylo zp�sobeno p�edevším 

rekonstrukcí �ásti kanalizace s následnou rekonstrukcí komunikace v celkové hodnot� 

2,817 mil. Korun. V roce následujícím (2009) však již obec dosahovala kladného 

hospodá�ského výsledku 1.285.918 K�.  

 

Provoz muzea je každoro�n� ztrátový. Každoro�ní opravy a rekonstrukce si vyžadují 

nemalé �ástky obecního rozpo�tu. Mzdové náklady na provoz muzea jsou velmi nízké, 

což je zp�sobeno tím, že muzeum nemá stálého zam�stnance. Návšt�vnost muzea od 

roku 2007 klesá, s tím souvisí nedostate�ná propagace této kulturní památky. Obec 

�innost muzea dotuje ze svých zdroj�, a p�edevším ze získaných dotací, zejména 

z jihomoravského kraje nebo z ministerstva kultury. 
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3 NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 

Na základ� p�edchozích teoretických poznatk� a zpracovaných analýz provedeme 

samotný návrh podnikatelského plánu obce. 

 

3.1 Popis podnikatelského zám�ru 

 

P�edpokladem pro podnikání obce je z�ízení organiza�ní složky obce „Muzeum 

Senetá�ov“. Na pravidelném zasedaní zastupitelstva obce bude p�edložen návrh na 

z�ízení organiza�ní složky obce. Pokud návrh projde hlasováním, bude z�ízena 

organiza�ní složka „Muzeum Senetá�ov“. Tato složka bude bez právní subjektivity, 

napojena na rozpo�et obce svými p�íjmy i výdaji. Obec Senetá�ov tudíž bude jejím 

z�izovatelem. Organiza�ní složka nebude ú�etní jednotkou a bude vystupovat jménem 

obce Senetá�ov. Vzniklá organiza�ní jednotka bude spravovat místní muzeum, bude 

dbát na jeho provoz, jeho �innost, bude dohlížet na p�ípadné opravy, rekonstrukce, 

apod.  

 

Úmyslem tohoto podnikatelského zám�ru je rozší�ení stávajícího muzea. Rozší�ení 

spo�ívá v uvedení další expozice, která se bude týkat zem�d�lských pom�cek 

používaných v minulém století k zem�d�lské �innosti. Umíst�ní t�chto pracovních 

nástroj� bude v zadní �ásti muzea, pop�. v zahrádce p�ed muzeem. Jednotlivé p�edm�ty 

jsou dnes uschovány ve stodole muzea a další ná�iní p�islíbili darovat ob�ané obce 

Senetá�ov, pop�. bude inventá� zakoupen. S rozší�ením muzea souvisí i jeho 

rekonstrukce a p�ípadné opravy jak vnit�ního interiéru, tak venkovních �ástí. Muzeum 

mimo hlavních �innosti jako jsou sb�ratelství historické techniky, renovace exponát� ve 

sbírkách, prezentace exponát� ve�ejnosti, zap�j�ování exponát� na r�zné akce bude 

vyvíjet množství �inností vedlejších, kterými bude podporovat svoji hlavní muzejní 

�innost.  

Sbírkovou �innost budou provád�t p�ímo pracovníci muzea ve spolupráci s externími 

spolupracovníky z �ad místních badatel� a za konzultace a p�ímé spolupráce  s 

odborníky z muzejních a v�deckých pracoviš
 regionálního i národního charakteru. 
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Sbírkové p�edm�ty budou evidovány v souladu se zákonem �. 122/2000 Sb. a 

vyhláškou �. 275/2000 Sb. Bude vedena P�ír�stková kniha s dvojím stupn�m evidence, 

kniha doprovodné dokumentace a zvláš
 bude evidován i �ist� výstavní materiál. 

Akvizice sbírkových p�edm�t� bude provád�na vlastní výzkumnou �inností muzea, 

dary, nákupem a p�ípadn� i vým�nou. 

Veškeré sbírkové p�edm�ty zapsané v P�ír�stkové knize budou hlášeny do Centrální 

evidence sbírek -CES- Ministerstva kultury �R. 

Venkovní expozice bude obsahovat t�žší historické zem�d�lské techniky (šrotovník, 

�eza�ka, obrace�ka, historický mobilní elektromotor, dvouradli�ný pluh za potah, 

žeb�inový v�z - vše z vlastních sbírek). P�edpokládá se zast�ešení lehkým d�ev�ným 

p�íst�eškem. 

Muzeum se vybavuje krom� již výše zmín�ného mobiliá�e a sou�asn� sbírkových 

p�edm�t� v expozici celosklen�nými vitrínami firmy Glassform hranolovitého tvaru. 

Jsou transparentní ze všech sm�r�. Vitríny jsou s autonomním osv�tlením a 

uzamykatelné. 

Provoz muzea je financován jednak z vlastního rozpo�tu obce Senetá�ov, jednak 

z dotace místní ak�ní skupiny MAS Moravský kras. V budoucnu bude chod muzea 

financován z rozpo�tu obce a reinvesticí prost�edk� získaných vlastním provozem.  

Na rozší�ení muzea by organiza�ní složka získala dotaci 1.465.000 K� v rámci projektu 

„Moravská brána do Evropy – nové venkovské expozice a muzea“ od místní ak�ní 

skupiny MAS Moravský kras. Výše uvedená dotace je v této dob� již obci p�islíbena. 

Hlavním p�edm�tem projektu „Moravská brána do Evropy – nové venkovské expozice a 

muzea“ je obnova t�í stávajících objekt� pro nové venkovské expozice a muzea, jejich 

místní propagaci formou infocedulí, návazných p�ších tras a meziregionální vzájemnou 

propagaci v partnerských regionech. Toto rozší�ení se p�edpokládá b�hem roku 2010, 

kdy bude muzeum pro ve�ejnost zcela uzav�eno.  
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Rekonstrukce se p�edpokládá ve výši 1.000.000 K�. �ástka 100.000 K� bude použita na 

vybavení expozice, k umíst�ní jednotlivých vystavovaných p�edm�t�. Zbývající �ástka 

bude vynaložena na propagaci muzea. 

 

Tímto bude návšt�vník�m umožn�n pohled na tradi�ní �emesla a tradi�ní zp�sob obživy 

ob�an� obce. Rozší�ením se prohlídka muzea rozloží na dv� �ásti a p�vodní 20-

30minutová prohlídka se protáhne o dalších 30 minut. Otevírací doba muzea se 

p�edpokládá v hlavní turistické sezón� (�erven-zá�í) každý den od 9.00 – 15.30 hod. 

Mimo sezónu. tj. od 1. �íjna do 31. kv�tna je muzeum otev�eno pro ve�ejnost v sobotu a 

ned�li 10.00 – 15.00 hodin.V p�ípad� zájmu o návšt�vu mimo otvírací dobu (školní 

výpravy, zájezdy, exkurze, apod.) by byla expozice otev�ena na vyžádání. 

 

V rámci tohoto podnikatelského zám�ru je také využití prostor muzea (jak vnit�ních, tak 

vn�jších) k po�ádání kulturních a spole�enských akcí, jako nap�.: váno�ní jarmark, 

r�zn� prodejní trhy s tradi�ními �emesly, koncerty a vystupování, výstavy, p�ednášky, 

kulturní akce k výro�í obce a podobn� lad�né akce. 

 

Cílem tohoto podnikatelského zám�ru je zvýšit návšt�vnost muzea a tím efektivn� 

provozovat muzeum. Základním cílem muzea je fungovat jako živé dokumenta�ní a 

osv�tové centrum, schopné na vysoké profesionální úrovni plnit základní funkce: funkci 

sbírkotvornou, v�deckou a výchovnou. Základem vytvá�ejícím v�deckou dokumentaci 

pramenné a informa�ní hodnoty, vypovídající o tom, ve kterém d�jinném období �i 

jevu, jsou muzejní sbírky.  

 

3.1.1 P�edpokládané ro�ní náklady 

 

V rámci navrhované podnikatelské �innosti by obec zam�stnala správce muzea - 

kurátora, který by dbal na plynulý chod muzea a spravoval muzejní sbírky. Zárove� by 

provád�l návšt�vníky muzea. Náklady na tohoto správce by ro�n� �inily 216.000 K�. 

B�hem hlavní turistické sezóny (�erven-zá�í) by obec, na základ� dohody o provedení 
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práce, zam�stnala dalšího pr�vodce, který by provád�l návšt�vníky expozicí a podal 

odborný výklad. Ro�ní náklady na tohoto zam�stnance odhaduji ve výši 80.000 K�. 

 

Ro�ní provozní náklady, které p�edstavují náklady na úklid, �istící prost�edky, výsadba, 

tiskopisy na vstupenky, odhaduji ve výši cca 20.000 K�.  

 

Ro�ní náklady na b�žné opravy p�edpokládám ve výši 20.000 K�. B�žnými opravami se 

rozumí oprava doškové krytiny, omítky, oprava vnit�ních �ástí muzea. 

 

Náklady na propagaci – tisk pohlednic, letá�k�, inzerce v regionálním tisku – budou  

ro�n� p�edstavovat �ástku 30.000 K�. 

 

P�edpokládám zvýšení mzdových náklad� cca o 5 % ro�n�. Celkové náklady se budou 

zvyšovat v závislosti na ro�ní inflaci a daných skute�nostech jednotlivých let. V roce 

2014 se p�edpokládá v�tší oprava doškové krytiny na st�eše muzea, proto do náklad� na 

opravy zapo�ítám �ástku 50.000 K�. 

 

Náklady  2 011 2012 2013 2014 2015 

Mzdové náklady 296 000 310 800 326 340 342 627 359 760 

Provozní náklady 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Náklady na opravy 20 000 20 000 20 000 70 000 20 000 

Náklady na propagaci 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Celkem 366 000 380 800 396 340 462 627 429 760 
Tabulka �.11 P�edpokládané ro�ní náklady 

 

3.1.2 P�edpokládané ro�ní výnosy 

 

Výnosy z provozu muzea budou závislé na návšt�vnosti muzea. P�edpokládám zvýšení 

návšt�vnosti v prvním roce po rekonstrukci o 100 % oproti roku 2009 a v dalších letech 

o 30%. Vzhledem k opravám st�ešní krytiny v roce 2014 nep�edpokládám nár�st 

návšt�vnosti, tudíž po�et návšt�vník� bude stejný jako v roce 20013. V rámci velké 

propaga�ní kampan� v roce 2015 op�t domnívám nár�st návšt�vnosti o 20 %. Po�et 
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návšt�vník� v jednotlivých letech bude záviset na celkové propagaci muzea a obce. Z 

celkové návšt�vnosti p�edpokládám 60% dosp�lých, platících nezlevn�né vstupné a 

40% návšt�vník� platících zlevn�né vstupné. P�i tomto odhadu vycházím z trendu 

minulých let. 

 

P�edpokládaná návšt�vnost 
muzea 

2 011 2012 2013 2014 2015 

Celková návšt�vnost muzea 4 904 6 375 8 287 8 287 9 944 

Z toho d�ti, d	chodci, studenti 1 962 2 550 3 315 3 315 3 977 

Dosp�lí 2 942 3 825 4 972 4 972 5 967 

Tabulka �.12 P�edpokládaná ro�ní návšt�vnost 

 

 

Klasické vstupné (nezlevn�né) p�edpokládám ve výši 50 K� za osobu. Slevu budou mít 

d�chodci, studenti a d�ti do 6 let. Zlevn�né vstupné bude �init 30 K� za osobu. Od roku 

2014 p�edpokládám zvýšení ceny vstupného na 60 K� a 40 K�. P�íplatek za povolené 

fotografování �i filmování bude vybírán ve výši 10 K�. Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH. 

 

Plán po�ítá s po�ádáním spole�ensko-kulturních akcí. Výt�žek t�chto akcí bude 

výnosem muzea pro obec. V rámci t�chto akcí bude uspo�ádán váno�ní jarmark o 

víkendu v adventní �ase. Na tomto jarmarku budou vystavovat a prodávat prodejci 

produkty z Moravského krasu. Na tomto jarmarku budou hradit vystavovatelé a prodejci 

prodejní místo, které bude na jeden den stát 250 K�, tedy za víkend celkem 500 K�. 

P�edpokládaná kapacita je 10 prodejc�. Z toho vyplývá p�íjem z této akce ve výši 5.000 

K�. Návšt�vníci vstupné hradit nebudou. Podobná prodejní výstava bude po�ádána p�ed 

Velikonocemi. Výt�žek z ostatních jednorázov� konaných akcí – koncert,   výstava – 

5.000 K� za akci. 
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Následující tabulka vykazuje p�edpokládané tržby v období následujících p�ti letech: 

Tržby 2 011 2012 2013 2014 2015 

Tržby - zlevn�né vstupné                 
(30 K�, 40 K�) 58 860 76 500 99 450 132 600 159 080 
Tržby - nezlevn�né vstupné             
(50 K�, 60 K�) 147 100 191 250 248 600 298 320 358 020 

Tržby za ostatní akce 
45 000 45 000 45 000 65 000 65 000 

Tržby za propaga�ní materiál 
a poplatek za fotografování 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Celkové výnosy 
253 960 315 750 396 050 498 920 585 100 

Tabulka �.13 P�edpokládané ro�ní tržby 

 

V dalších letech, po roce 2015, bude op�t prioritou práce s ve�ejností, udržení vysoké 

návšt�vnosti a spolupráce se školami. 

 

3.1.3 P�edpokládaný vývoj náklad� a výnos� 

 

Rozpo�et je plánován jako optimistický a po�ítá s r�stem návšt�vnosti. Rozdíl mezi 

náklady a výnosy by pak m�la pokrýt dotace místního obecního ú�adu ur�ená na provoz 

muzea. Zlepšit ekonomickou situaci muzea má také zvýšení vstupného do expozice 

muzea z 50 na 60 korun. Toto zvýšení je mírné. Aktuální vstupné je nižší než v �ad� 

jiných muzeí srovnatelné úrovn�. V�cný plán �innosti po�ítá v muzeu s b�žným 

provozem a �adou zajímavých výstav a kulturn� lad�ných akcí.  

Z výše uvedeného p�edpokladu návšt�vnosti, hodnoty vstupného a po�ádání akcí vyšel 

následující graf, podle kterého dosahuje podnikatelský zám�r zisku v roce 2014. V roce 

2013 jsou výnosy tém�� srovnatelné s vynaloženými náklady a proto dotace z obecního 

ú�adu nebude již tak zna�ná jako v p�edešlých letech. Pokud by nedošlo 

k neo�ekávaným výdaj�m, pak již v roce 2014 bude muzeum dosahovat kladného 

hospodá�ského výsledku. 
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Graf �.9 P�edpokládaný vývoj náklad� a výnos� 
 

 

Tyto údaje jsou pouze p�edpokládané a celkový výsledek se m�že v závislosti na 

nep�edvídaných okolnostech zm�nit. 

 

 

3.2 Propagace muzea 

 

P�estože má obec Senetá�ov návšt�vník�m co nabídnout, nestojí dnes v pop�edí zájmu 

turist�. Jelikož je cestovní ruch jeden z potenciáln� nejvýznamn�jších fenomén� tohoto 

století, m�la by obec Senetá�ov vytvo�it prezentaci s jasn� srozumitelnou vizí, sm��ovat 

k vytvá�ení spole�ných produkt� cestovního ruchu  a podpo�it tak zvýšení návšt�vnosti 

obce a regionu. Propagace a spolupráce v rámci mikroregionu je nezbytná.  

 

Obec Senetá�ov se nachází v blízkosti Moravského krasu. Moravský kras, pat�í mezi 

nejvýznamn�jší krasové oblasti ve st�ední Evrop�. Návšt�vníci tohoto regionu zde 

najdou i p�íjemné a zdravé p�írodní prost�edí,  které je ideální pro celoro�ní pobyt. 

Vedle p�írodních krás zde objeví také zajímavé církevní stavby a další historické 

památky z bohaté historie našich p�edk�. To vše je dokladem toho, že tento region je 
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p�edur�en k tomu, aby sloužil k na�erpání nových sil po náro�né práci a jeho 

návšt�vníky obohatil o nová poznání a zážitky.  

 

Muzeum Senetá�ov je �lenem místní ak�ní skupiny MAS Moravský kras. Toto sdružení 

p�sobí na území 5 mikroregion� ležících severovýchodn� od m�sta Brna na �ásti území 

turistické oblasti Moravský kras a okolí, která je jednou z celkem 5-ti turistických 

oblastí turistického regionu Jižní Morava. Muzeum je zahrnuto v projektu „Moravská 

brána do Evropy – nové venkovské expozice a muzea“. Hlavním p�edm�tem projektu  

je obnova t�í stávajících objekt� pro nové venkovské expozice a muzea, jejich místní 

propagaci formou infocedulí, návazných p�ších tras a meziregionální vzájemnou 

propagaci v partnerských regionech. Infocedule propagující muzeum budou umíst�ny 

po celém regionu.  

 

Krom� vlastních webových stránek muzeum po�ítá s vlastní edi�ní �inností, v prvé �ad� 

sborníku muzea. Dále se p�edpokládá široký okruh odborných a populárn� nau�ných 

publikací a rovn�ž prospekt�, pohlednic a dalšího tišt�ného materiálu. Prezentace je 

zajišt�na i ve vybraných regionálních denících. 
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4 ZÁV�R 

P�edložená bakalá�ská práce popisuje pon�kud netradi�ní podnikatelský plán. Tento 

podnikatelský zám�r je návrhem �ešení provozu muzea, které je ve vlastnictví obce. 

P�edpokládá rozvoj cestovního ruchu a tím zajišt�ní vyšší atraktivity venkovských 

oblastí a kvality života. Cestovní ruch pak p�ináší prosp�ch širokému okruhu 

hospodá�ských odv�tví. 

 

V teoretické �ásti shrnuji poznatky získané p�i psaní bakalá�ské práce. Druhá �ást 

analyzuje hospoda�ení obce se zam��ením na �innost muzea v letech 2005 – 2009. 

Ve sledovaném období skon�ilo hospoda�ení muzea vždy ztrátou. Obec na jeho provoz 

vynaložila nemalé finan�ní prost�edky. Návrh podnikatelského zám�ru, který uvádím 

v t�etí �ásti bakalá�ské práce, p�inese p�íjmy z provozu muzea do rozpo�tu obce. 

Rozší�ení muzea a jeho propagace p�isp�je ke zvýšení návšt�vnosti nejen této kulturní 

památky, ale i obce. Návrh podnikatelského zám�ru pro obec je reálný a �ást jeho 

realizace se p�edpokládá již v roce 2010.  
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P�íloha �. 1  Fotografie muzea 
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P�íloha �. 2  Fotografie interiéru muzea 
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P�íloha �.3 Návšt�vní �ád muzea 

Zastupitelstvo obce Senetá�ov vydává v zájmu informovanosti návšt�vník� o návšt�vní 
dob� a vstupném do Muzea tradi�ního bydlení a perle
á�ství a v zájmu ochrany 
sbírkových p�edm�t�, bezpe�nosti návšt�vník� i pracovník� muzea tento 

 

Návšt�vní �ád Muzea tradi�ního bydlení a perle
á�ství 

�ást 1. 

Obecná ustanovení 

�l. I 

Z�izovatelem Muzea tradi�ního bydlení a perle
á�ství je obec Senetá�ov. 

�l. II 

Muzeum tradi�ního bydlení a perle
á�ství je organiza�ní složkou obce Senetá�ov, 
vedoucím organiza�ní složky výkonn� spravované Kulturním odborem Senetá�ov je 
vedoucí Kulturního odboru. Zam�stnanci kulturního odboru jsou pov��eni 
pr�vodcovskou službou a dozorem v expozicích. Správcem sbírek a depozitá�� je 
kurátor muzejních sbírek. 

�ást 2. 

Návšt�vní doba 

�l. I 

Budova muzejního objektu je p�ístupná ve�ejnosti v sezón�, tj. od 1. �ervna do 30. zá�í 
od pond�lí do ned�le od 9,00 do 15,30 hodin. Poslední prohlídka je zájemc�m 
umožn�na v 15,00 hodin. 

Mimo sezónu. tj. od 1. �íjna do 31. kv�tna je muzeum otev�eno pro ve�ejnost v sobotu a 
ned�li 10,00 – 15,00 hodin. 

�l. II 

Zm�ny návšt�vní doby oznamuje muzeum na webových stránkách muzea a na 
webových stránkách obce (www.senetarov.cz), výv�sní tabulkou na dve�ích muzea a 
v obecním zpravodaji „Senetá�ovské listy". 
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�l. III 

Hromadné výpravy a školní skupiny je lépe p�edem hlásit kurátoru muzejních sbírek na 
kontaktní telefonní �íslo nebo e-mail uve�ejn�ný na webových stránkách muzea. 

�ást 3. 

Vstupné 

�l. I 

Vstupné do Muzea Tradi�ního bydlení a perle
á�ství se stanovuje ve výši 50,- K� za 
osobu. Osoby v d�chodu, d�ti do šesti a studenti platí vstupné ve  výši 30,- K�. Ceny 
jsou uvedeny v�. DPH. 

�l. II 

D�tem do šesti let v�ku je vstup umožn�n pouze v doprovodu dosp�lých osob. 

�l. III 

P�i hromadné návšt�v� školními skupinami �i zájmovými nebo jinak organizovanými 
d�tskými skupinami odpovídá za skupinu doporovázející pedagog, p�i ostatních 
hromadných návšt�vách vedoucí �i pr�vodce skupiny. 

�l. IV 

Návšt�vník�m se nedovoluje vstupovat do expozice se zavazadly a d�štníky. Uloží je po 
p�íchodu na místo ur�ené službu konajícími pracovníky muzea. 

�l.  V 

V expozicích je zakázáno: 

• Dotýkat se bez povolení pracovník� muzea vystavených exponát�, jakož i vitrín 
• Fotografovat a filmovat bez p�edem vydaného souhlasu 
• Kou�it a manipulovat otev�eným ohn�m ve všech prostorách muzea 
• Jakýmkoliv zp�sobem poškozovat �i ni�it vnit�ní vybavení muzea 
• Konzumovat pokrmy a nápoje uvnit� budovy muzea 
• Vstupovat do expozi�ní �ásti se zví�aty. Zví�ata je možné uvázat �i zabezpe�it po 

domluv� s pracovníky muzea na jimi schválených místech 
• Vstupovat do muzea se zne�išt�ným od�vem �i obuví 
• Vstupovat do muzea opilý �i pod vlivem návykových látek 
• Svým chováním rušit nebo jinak omezovat ostatní návšt�vníky. 
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�l. VI 

Každý návšt�vník je povinen se �ídit pokyny pracovník� muzea. P�i neuposlechnutí 
pokynu, nebo zákazu vydaného v souvislosti s ochranou a bezpe�ností sbírek, objektu a 
návšt�vník�, m�že být návšt�vník ihned vykázán z objektu bez náhrady zaplaceného 
vstupného. Krom� toho se vystavuje možnosti postihu dle platných zákon� a obecn� 
právních p�edpis�. 

�l. VII 

Návšt�vník, který svým zavin�ním zp�sobí v muzeu jakoukoli škodu je povinen ji pln� 
nahradit dle platných zákon� a obecn� právních p�edpis�. 

�l. VIII 

Odpov�dnost z�izovatele muzea za p�ípadné škody vzniklé návšt�vník�m prokazateln� 
b�hem prohlídky muzea vinou pracovník� muzea �i z�izovatele muzea se �ídí platnými 
zákony a obecn� právními p�edpisy. 

�ást 5. 

Záv�re�ná ustanovení 

�l. I 

P�ání, p�ipomínky �i pochvaly mohou návšt�vníci zapsat do Návšt�vní knihy muzea, 
nebo je p�ímo sd�lit službu konajícímu pracovníku nebo kurátorovi muzejních sbírek. 

�l. II 

Okolnosti tímto �ádem neupravené se �ídí platným právním �ádem �eské republiky. 

�l. III 

Tento Návšt�vní �ád Muzea tradi�ního bydlení a perle
á�ství nabývá ú�innosti dne 1.6. 
2010. 
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