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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení hospodaření obce Dolní Bojanovice 

v letech 2010 – 2013. První část obsahuje teoretické poznatky o obcích v České 

republice, druhá část popisuje obec Dolní Bojanovice, podrobnou analýzu příjmů 

a výdajů rozpočtu obce a hodnotí hospodaření posledních tří let. Třetí část obsahuje 

návrhy na zlepšení hospodaření obce. 

 

ABSTRACT 

The bachelor’s thesis is aimed at management evaluation of the community of Dolní 

Bojanovice in years 2010 – 2013. The first part of the work contains theoretical 

knowledge of the communities in Czech Republic. The second part of the work 

describes the community of Dolní Bojanovice, a detailed analysis of revenue and 

expenditure budget of the community and evaluates the municipal budgets last three 

years. The third part of the work contains proposal for an improvement of the 

management of the community. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Rozpočet, rozpočtová skladba, rozpočtový proces, obec, hospodaření obce, příjmy, 

výdaje, dotace. 

 

KEYWORDS 

Budget, budget structure, budget process, community, management of the 

community, revenue, expenditures, grants.  
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ÚVOD 

Jedním z nejdůležitějších nástrojů úrovně veřejné vlády je rozpočet. Středem zájmu je 

pak především jeho příjmová část. Rozhodující podíl na příjmovém hospodaření 

obecního rozpočtu mají daňové příjmy, které tvoří zhruba polovinu celkových příjmů. 

Daňové příjmy jsou neúčelového charakteru, posilují samosprávné postavení obcí 

a zvyšují jeho finanční soběstačnost. V minulých letech vrcholila několikaletá diskuse 

o nastavení systému rozpočtového určení daní, která vyústila až v návrh novely zákona 

o novém rozpočtovém určení daní, který zpracovalo Ministerstvo financí ČR. 

Tato změna rozpočtového určení daní by měla posílit místní ekonomiky komunální 

úrovně. Do obecních rozpočtů by mělo přijít více příjmů ze státního rozpočtu, které jsou 

tvořeny příjmy z daní. Díky těmto vyšším příjmům mohou obce vytvářet vhodné 

podnikatelské prostředí pro ekonomické subjekty místní ekonomiky, které zastupují 

živnostníci produkující komodity pro každodenní užití (zelináři, řezníci, pekaři, 

řemeslníci, zemědělci a na jižní Moravě především vinaři). 

Pokud bude mít obec dostatečné finanční prostředky pro zajištění svého chodu a svou 

soběstačnost, mohou dále rozvíjet investiční aktivity na posílení rozvoje a úrovně své 

obce. Toho lze dosáhnout snížením nákladů jak na nákupy elektřiny a plynu, tak i na 

nákup telekomunikačních služeb formou elektronických aukcí a nákupů na burze. Za 

okolností, že chce obec využít svých volných finančních prostředků nebo prostředků ve 

formě nemovitostí či pozemků, má ještě jiné, alternativní možnosti, jak vynaložit své 

prostředky efektivně, aby byla v budoucnu zaručena jejich návratnost. Těmito 

alternativními možnostmi jsou investice do inženýrských sítí ve formě zasíťování 

pozemků určených pro výstavbu rodinných domů, které přivedou do obce nové 

obyvatele, či pozemků pro výstavbu objektů k podnikatelským aktivitám a také 

investice do fotovoltaiky. 

Dalšími možnostmi jsou bytová výstavba, pronájem bytů, nemovitostí atd. V oblasti 

jižní Moravy potom především investice do podpory turismu, vinařství, vinohradnictví 

a folkloru.  
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Vymezení problému 

Bakalářská práce analyzuje ekonomická východiska obecního zřízení a jeho rozpočtu. 

Širší pozornost je věnována také rozpočtovému určení daní, jeho vývoji.  

Pro analýzu finančního hospodaření byla vybrána obec Dolní Bojanovice, která se 

nachází v Jihomoravském kraji. Sledovaným obdobím pak byl zvolen interval let 2010 

– 2013. Obec Dolní Bojanovice byla zvolena z několika důvodů. V prvé řadě se jedná o 

obec, která se nachází v diskutované velikostní kategorii s nejnižším sdíleným daňovým 

výnosem na obyvatele a existuje zde tedy předpoklad, že by mohla mít určité problémy 

v běžné části rozpočtu. Druhým důvodem je, že samotná velikostní kategorie 2 – 5 tis. 

obyvatel je, nezahrnujeme-li hlavní město Prahu, druhou největší velikostní kategorií 

obcí v ČR podle počtu obyvatel a existuje-li nějaké ohrožení v podobě krácení nabídky 

lokálních veřejných statků ze strany obcí této velikostní kategorie, týká se tak významné 

části obyvatel ČR. V neposlední řadě výběr obce výrazně ovlivnil také fakt, že autor 

práce v dané obci nejen trvale žije, ale je zde také nejmladším zastupitelem v historii 

obce a také členem finančního výboru, který kontroluje finanční výkazy a dává návrhy a 

doporučení na schválení zastupitelstvu a proto má zvýšený zájem dozvědět se více o 

jejím finančním hospodaření. 

Cíle práce 

Cílem bakalářské práce je rozbor hospodaření obce Dolní Bojanovice analýzou 

příjmů a výdajů, posouzení změny a přínosů rozpočtového určení daní ve vztahu k 

rozpočtu obce a návrh takových opatření, která by vedla k efektivnějšímu hospodaření. 

Samotná práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá teoretickými poznatky 

a informacemi o státním rozpočtu, veřejných financích a obcích v České republice. 

Konkrétně se jedná o vymezení pojmu obec, popis funkcí obce, orgánů obce, dále 

pojednání o rozpočtové skladbě a klasifikaci rozpočtu obce. 
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Ve druhé části je nejdříve charakterizována obec Dolní Bojanovice a uvedena její 

analýza. Dále následuje podrobný popis příjmů a výdajů obce v letech 2010 – 2013. 

Výsledkem bude hodnocení hospodaření obce zachycující provozní, investiční 

a celkové výsledky hospodaření ve sledovaném období, míru financování a ukazatele 

soběstačnosti. 

Třetí část je částí návrhovou. V ní budou uvedeny možnosti, které by mohly vést, při 

jeho realizaci v praxi ke snížení výdajů a zároveň ke zvýšení příjmů obce. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Rozpočtová soustava – soustava peněžních fondů 

Rozpočtová soustava je tvořena veřejnými rozpočty a ostatními mimorozpočtovými 

peněžními fondy, které jsou vytvářeny, rozdělovány a používány primárně na principu 

nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti.
1
Její rozsah závislý na politickém a 

územním uspořádání státu, na velikosti státního útvaru a také na tradicích dané země.
2
 

„Soustava veřejných rozpočtů v České republice je tvořena rozpočtem centrální 

vlády, rozpočty regionálními a místními. Regionálními rozpočty rozumíme rozpočty 14 

krajů, místními rozpočty označujeme rozpočty obcí a svazů obcí (asi 6 230 obcí).“
3
 

 

Obrázek 1- Rozpočtová soustava ČR
4
 

                                                 

1
 PEKOVÁ, J. Veřejné finance. Teorie a praxe v ČR. 

2
 NAHODIL, F. et al. Veřejné finance v České republice. 

3
 tamtéž, str. 47 

4
 PEKOVÁ, J., J. PILNÝ A M. JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 
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Jak je vidět na Obrázku 1, do rozpočtové soustavy v ČR v současné době patří: 

 soustava veřejných rozpočtů 

 státní rozpočet 

 rozpočty měst a obcí, rozpočty krajů a rozpočty dobrovolných 

svazků obcí 

 rozpočty příspěvkových organizací 

 rozpočty regionálních rad regionů soudržnosti 

 soustava mimorozpočtových peněžních fondů (na centralizované 

i decentralizované úrovni) 

 státní fondy 

 mimorozpočtové fondy základních územních samosprávných celků 

(ZÚSC), tj. měst a obcí 

 mimorozpočtové fondy vyšších územních samosprávných celků 

(VÚSC), tzn. na úrovni krajů 

 

 rozpočty veřejnoprávních neziskových organizací 

 

Pro účely bakalářské práce budou definovány kapitoly státní rozpočet a rozpočet 

obcí. 

 

1.1.1 Státní rozpočet 

Obecně lze státní rozpočet (SR) definovat jako centralizovaný peněžní fond, 

„nejvýznamnější veřejný rozpočet, který soustřeďuje největší část příjmů rozpočtové 

soustavy a podílí se tak nejvíce na nenávratném přerozdělování významné části HDP 

přes rozpočtovou soustavu.“
5
 

Dále je chápán jako nejdůležitější bilance státu a hlavní nástroj využívaný ústřední 

vládou v hospodaření státu.  SR je také závazným ročním finančním plánem na 

rozpočtové období, nabývá formy rozpočtového zákona č. 281/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.
6
 Jednou 

                                                 
5
 PEKOVÁ, J. Veřejné finance. Teorie a praxe v ČR, str. 123 

6
 NAHODIL, F. et al. Veřejné finance v České republice. A PEKOVÁ, J. Veřejné finance. Teorie a 

praxe v ČR. 
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z důležitých charakteristik státního rozpočtu jako bilance je jeho saldo, tj. do jaké míry 

příjmy kryjí výdaje.  

Tabulka 1- Obecné schéma státního rozpočtu.
7
 

PŘÍJMY VÝDAJE 

běžné 

 daňové – svěřené daně 

 sdílené daně (daň z příjmů, DPH, daň 

z minerálních olejů) 

 cla 

 povinné příspěvky na soc. 

zabezpečení a státní politiku 

zaměstnanosti 

 správní poplatky 

 nedaňové - příjmy z pronájmu 

majetku 

 od OS, PO, od podniků 

 odvody ČNB 

 přijaté úroky 

 přijaté sankce za porušení rozpočtové 

kázně 

 ostatní 

 

běžné - neinvestiční 

 alokační 

 mzdy a platy 

 povinné pojistné za zaměstnance 

 materiálové 

 energie apod. 

 redistribuční 

 transfery – dotace – neúčelové 

 účelové 

 OS, PO, podnikům, obč. 

sdružením a ostatním 

neziskovým organizacím, obcím 

a krajům, státním fondům 

(mimorozpočt.) 

 úroky 

 sociální dávky 

 platby do zahraničí 

 ostatní 

kapitálové 

 z prodeje nemovitého majetku 

 z prodeje cenných papírů a 

majetkových podílů 

 příjmy z emise státních obligací 

 přijaté splátky z vládních úvěrů, 

půjček 

 ostatní 

 

kapitálové – investiční 

 na pořízení hmotného a nehmotného 

majetku 

 na nákup cenných papírů 

 poskytnuté investiční účelové dotace 

OS, PO, obcím a krajům 

 investiční půjčky poskytnuté různým 

subjektům 

 splátky úvěrů, půjček 

 ostatní 

přijaté dotace 

 z mimorozpočtových fondů apod. 

 

pozn.: OS = organizační složka, PO = příspěvková organizace, ČNB = Česká národní banka 

                                                 
7
 PEKOVÁ, J. Veřejné finance. Teorie a praxe v ČR, str. 256 
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1.1.2 Rozpočet obce 

Rozpočet obce lze definovat jako „decentralizovaný peněžní fond, který se tvoří, 

rozděluje a používá primárně na principu nenávratnosti, neekvivalence 

a nedobrovolnosti. Je též účetní bilancí a rozpočtovým plánem na kalendářní rok čí 

nástrojem obecní politiky, který slouží ke splnění volebních programů obce.“
8
 Rozpočet 

obce je jedním z důležitých článků v soustavě veřejných rozpočtů (jak je patrné 

z Obrázku 1) a jejich význam neustále roste.
9
 

Hospodaření obce během rozpočtového období je možné vyjádřit vztahem 

         10 

    stav peněžních prostředků na počátku roku 

  příjmy 

  výdaje 

    stav peněžních prostředků na konci roku 

 

Cílem hospodaření obce by měl být vyrovnaný rozpočet, kdy 

   11, 

popřípadě přebytkový rozpočet, kdy se tvoří rozpočtová rezerva, který lze vyjádřit 

vztahem 

    . 

V opačném případě se jedná o rozpočet schodkový, který musí být vyrovnán z rezerv 

vytvořených v minulosti. Nejsou-li takové rezervy k dispozici, je nutné, aby se obec 

zadlužila a využila návratných finančních prostředků. Tato varianta s sebou většinou 

nese dlouhodobý problém se splácením dluhu (včetně úroků).
12

 

                                                 
8
 NAHODIL, F.et al. Veřejné finance v České republice, str. 68 

9
 PEKOVÁ, J. Veřejné finance. Teorie a praxe v ČR., str. 191 

10
 NAHODIL, F.et al. Veřejné finance v České republice, str. 68 

11
 PEKOVÁ, J., J. PILNÝ A M. JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru., str. 262 

12
 PEKOVÁ, J. Veřejné finance. Teorie a praxe v ČR. a NAHODIL, F. et al. Veřejné finance v České 

republice. 
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1.2 Obec 

Obec je samostatným ekonomickým subjektem, tj. má právní subjektivitu, v právních 

záležitostech a ve smluvních vztazích vystupuje svým vlastním jménem, vlastní majetek 

a může s ním nakládat, samozřejmě o něj musí pečovat. Musí mít určitou finanční 

suverenitu – má právo hospodařit podle vlastního rozpočtu, rozhoduje o použití 

finančních zdrojů a je tak zčásti finančně nezávislá na státu. Obec ovlivňuje růst 

ekonomického potenciálu svého území - investuje do výstavby komunikací, vodovodů, 

kanalizací, apod. 

Každá obec plní dvě základní funkce. Jedná se o funkci vlastní samosprávy 

a o přenesenou funkci: 

 vlastní samosprávná funkce, tzv. samostatná působnost – obec má určité 

zákonem upravené pravomoci, může tedy o některých záležitostech týkajících 

se veřejné správy rozhodovat podle svého uvážení, samostatně 

 přenesená funkce, tzv. přenesená působnost – výkonné orgány obcí 

vykonávají v přenesené působnosti i státní správu a jsou v této činnosti 

podřízeny a kontrolovány orgány státní správy a v některých oblastech 

i krajskými úřady
13

 

 

1.3 Orgány obce 

1.3.1 Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je kolektivní volený orgán. Ve městě plní jeho funkci 

zastupitelstvo města, v městské části města zastupitelstvo městské části a v Praze 

zastupitelstvo hlavního města Prahy
14

. „Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech 

patřících do samostatné působnosti obce (podle § 35 zákona č. 128/2000 Sb.), může 

rozhodovat ve všech samosprávných záležitostech kromě těch, které patří do 

                                                 
13

PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy., str. 79-80 

14
PEKOVÁ, J., J. PILNÝ A M. JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru., str. 126 
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rozhodovací pravomoci zastupitelstva kraje jako vyššího územního samosprávného 

celku.
15

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.“
16

 

 

1.3.2 Rada obce 

„Rada obce je výkonným orgánem a v samostatné působnosti podléhá zastupitelstvu 

obce. V rámci přenesené působnosti obce rozhoduje, stanoví-li tak zákon.“
17

 

Počet členů rady obce je lichý, nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů 

zastupitelstva, přičemž počet může být nejméně 5 a nejvýše 11 členů. Rada obce se 

nevolí tehdy, má-li zastupitelstvo obce méně než 15 členů. V obci, kde se rada obce 

nevolí, vykonává její pravomoc starosta. Radu obce tvoří starosta, jeho zástupci 

(místostarostové) a další členové rady voleni z řad členů zastupitelstva obce. Rada obce 

se schází ke svým schůzím podle potřeby, její jednání jsou neveřejná.
18

 

 

1.3.3 Starosta, místostarosta 

Starosta je představitelem obce a zastupuje obec navenek. Za výkon své funkce 

odpovídá zastupitelstvu obce. Uznává se za statutární orgán obce. 

Starosta a místostarosta musí být občany České republiky; jsou voleni 

zastupitelstvem obce z řad svých členů. Starosta je zastupován místostarostou. Ten 

zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává 

funkci. Starosta spolu s místostarostou podepisují právní předpisy obce.
19

 

                                                 
15

 tamtéž, str. 126 

16
 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 128/2000 Sb., §93, odstavec 3 

17
 tamtéž, § 99 

18
 tamtéž, § 99 a § 101 

19
 tamtéž, § 103 a § 104 



20 

 

1.3.4 Orgány zastupitelstva obce a rady obce 

Výbory 

Výbory jsou iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva obce. To vždy zřizuje 

finanční a kontrolní výbor. Počet výborů závisí na rozhodnutí zastupitelstva obce 

a počet členů výboru musí být lichý. Předsedou každého výboru je vždy člen 

zastupitelstva obce. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce.
20

 

1.4 Sestavení rozpočtu obce 

Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtů obcí, dále pak 

rozpočtového výhledu, rozpočtového procesu a závěrečného účtu, je zákon 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Obce zabezpečují mimo jiné také úkoly ekonomické povahy, mají právo hospodařit 

podle vlastního rozpočtu a rozhodují o použití finančních zdrojů. Základem finančního 

hospodaření obcí je rozpočet obce.
21

 

Samotný rozpočet obce byl charakterizován v kapitole 1.1.2 Rozpočet obce. 

 

1.4.1 Struktura rozpočtu obce 

Rozpočet je sestavován jako bilance příjmů a výdajů, které jsou vztaženy 

k rozpočtovému období. Jsou rozlišovány dva typy rozpočtů a těmi jsou běžný 

a kapitálový. V Tabulce 2 je znázorněno schéma běžného rozpočtu obce.
22

 

  

                                                 
20

 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 128/2000 Sb., § 117 a § 118 

21
 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy., str. 79-80 

22
 PEKOVÁ, J., J. PILNÝ A M. JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. a NAHODIL, 

F. et al. Veřejné finance v České republice. 
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Tabulka 2 - Schéma běžného rozpočtu obce.
23

 

PŘÍJMY VÝDAJE 

daňové 

svěřené daně mzdy a platy 

sdílené daně povinné pojistné za zaměstnance 

místní poplatky materiálové 

správní poplatky energie 

nedaňové 

poplatky za služby nájemné 

příjmy z podnájmu majetku sociální dávky 

příjmy od OS a PO
*
 výdaje na municipální podniky 

uživatelské poplatky sankce za porušení rozpočtové kázně 

zisk obecních podniků placené pokuty 

dividendy z akcií + přijaté úroky placené úroky 

transfery – účelové, neúčelové dotace 

ostatní (dary) 

dotace OS a jiným subjektům 

neinvestiční příspěvky PO 

výdaje na sdruž. neinvest. prostředků 

 

                                                 
23

 PEKOVÁ, J., J. PILNÝ A M. JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru., str. 263 
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Sestavení rozpočtu v praxi 

1. rozpočtový výhled 

2. rozpočet 

3. vypracování rozpočtu 

4. rozpočtová skladba 

5. rozpočtové provizorium 

6. rozpis rozpočtu 

7. hospodaření podle rozpočtu 

8. změny rozpočtu 

9. závěrečný účet 

10. časové použití rozpočtu 

11. účelovost rozpočtových prostředků 

12. porušení rozpočtové kázně 

 

1.4.2 Rozpočtový výhled (§ 3) 

Na základě novely č. 557/2004 Sb. zákona č. 250/2000 Sb. mají obce povinnost 

sestavovat nejen roční rozpočty, ale také rozpočtový výhled na 2 až 5 let následujících 

po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Po schválení rozpočtu na rok 2013 musí 

být schválen rozpočtový výhled minimálně na roky 2014 až 2015. 

K sestavení rozpočtového výhledu není v zákoně uvedený žádný postup. Obvykle se 

vychází ze skutečnosti uplynulých let a dále se zohlední budoucí záměry obce. 

Podkladem k jeho sestavení jsou zejména uzavřené smluvní vztahy a přijaté závazky. 

Pro zajištění reálnosti rozpočtového výhledu platí zásada, že nelze nadhodnocovat 

příjmy a podhodnocovat výdaje budoucích let. 

U příjmů je důležité odhadnout vývoj daňových příjmů na základě rozpočtového 

určení daní a vývoj vlastních nedaňových příjmů z poskytování služeb, z pronájmu 

majetku apod. Dále lze zahrnout i jednorázové příjmy (např. z prodeje majetku). Do 

rozpočtového výhledu lze zapojit i dotace, u kterých je reálné, že budou získány. 
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Ve výdajích je nutné nejdříve zabezpečit úkoly plynoucí z poslání organizace (např. 

veřejné osvětlení, svoz odpadů), výkon státní správy a další povinnosti vyplývající ze 

zákonných předpisů. Dále je nutné zahrnout závazky z uzavřených smluv, splátky  

a úroky z úvěrů a půjček, výdaje spojené s péčí o vlastní majetek, příspěvky na provoz 

zřizovaných či založených organizací, výdaje na investice, které již započaly 

v minulých letech, a teprve poté výdaje na nové investice. 

Financování schodku hospodaření může být zabezpečeno přebytkem hospodaření 

minulých let nebo návratnými finančními zdroji, na jejichž splácení v budoucnosti bude 

mít obec dostatek volných finančních prostředků. 

Rozpočtový výhled může být schválen v detailním členění podle jednotlivých 

paragrafů a položek rozpočtové skladby. 

 

1.4.3 Rozpočet (§ 4 – 10) 

Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován pouze na 

období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě 

údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné 

rozpočty, k nimž má obec finanční vztah. 

Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný, ale může být schválen i jako 

přebytkový, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití v následujících 

letech, nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěru. Rozpočet může být schválen jako 

schodkový a to pouze v případě, že schodek bude možné uhradit některými 

z následujících možností: 

 finančními prostředky z minulých let, 

 smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo 

výnosem z prodeje vlastních dluhopisů, 

 prodejem finančních aktiv, vázaných v jiné formě, než jsou peněžní 

prostředky na bankovním účtu (dlužné nebo majetkové cenné papíry). 

Z výše uvedeného vyplývá, že nesmí dojít ke schválení schodkového rozpočtu, jež 

nebude mít schodek finančních prostředků krytý (viz 1.1.2 Rozpočet obce). 
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Do rozpočtu by neměl být zapojen zůstatek bankovního účtu, pokud to není nutné ke 

krytí schodku hospodaření. Některé obce mají tendence použít tento zůstatek v plné 

výši, kdy část, kterou nepotřebují na krytí schodku (tj. nepředpokládají skutečnou 

spotřebu v daném rozpočtovém roce), zařadí jako rezervu výdajů. 

Mimo rozpočet sledujeme peněžní operace týkající se účtu cizích prostředků, účtu 

sdružených prostředků a podnikatelské činnosti. Výsledek hospodaření podnikatelské 

činnosti se v rozpočtu projeví nejpozději na konci kalendářního roku tak, aby mohl být 

projednán v rámci závěrečného účtu obce. 

 

1.4.4 Vypracování rozpočtu (§ 11) 

Zákon nestanovuje povinnost čekat se schvalováním rozpočtu obce až do chvíle, kdy 

dojde ke schválení státního rozpočtu poslaneckou sněmovnou nebo rozpočtu kraje 

zastupitelstvem kraje. Může jej schválit i předtím, ovšem bez dotačních vztahů. Po 

schválení jiných veřejných rozpočtů musí obec odstranit rozdíly v dotačních vztazích 

povinným rozpočtovým opatřením (např. příspěvek na výkon státní správy, dotace na 

sociální dávky apod.). Nově je v zákoně uvedeno, že pokud se obec podílí na realizaci 

programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho 

rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků 

účelově určených na jeho spolufinancování. 

Návrh rozpočtu musí být vhodným způsobem zveřejněn (na úřední desce vždy, 

dalšími možnostmi jsou také webové stránky obce, místní časopis apod.) nejméně po 

dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu. 

Změny schváleného rozpočtu nelze provádět opravami schváleného rozpočtu, ale 

pouze rozpočtovými změnami. 

 

1.4.5 Rozpočtová skladba (§ 12) 

Návrh rozpočtu se připravuje tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné 

ukazatele, jimiž se mají při svém hospodaření povinně řídit výkonné orgány obce, dále 
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právnické osoby zřízené nebo založené obcí a další osoby, které mají být příjemci 

dotací nebo příspěvků z rozpočtu. 

Rozpočet může být schválen v různých podobách: 

 členění pouze na paragrafy, 

 členění příjmů dle položek a výdajů dle paragrafů, 

 členění příjmů i výdajů dle položek a paragrafů apod. 

 

V pravomoci zastupitelstva je rozhodnout buď o celkové výši finančních prostředků 

poskytnutých příspěvkovým a jiným organizacím nebo o individuálních výších 

jednotlivých dotací a příspěvků. Podle ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, musí zastupitelstvo obce schválit každou individuální dotaci, která převyšuje 

50.000,00 Kč. 

 

1.4.6 Rozpočtové provizorium (§ 13) 

Není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se jeho rozpočtové 

hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla 

rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření stanoví 

zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání v roce, který předchází roku, na něž 

měl být rozpočet schválen. Pokud by nebyl schválen rozpočet a ani rozpočtové 

provizorium, došlo by k porušení rozpočtové kázně. 

Rozpočtové provizorium může být schváleno v různých podobách a s různou délkou 

trvání, neexistuje jednoznačný návod, jak mají taková pravidla vypadat. Podoba 

rozpočtového provizoria je plně v kompetenci zastupitelstva, proto je uvedeno pouze 

několik příkladů: 

 v období rozpočtového provizoria obec hradí pouze výdaje na činnosti 

spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající z uzavřených smluv, 

příspěvky na provoz zřízeným organizacím a nejnutnější výdaje na 

zabezpečení běžného provozu úřadu a samotného fungování obce, 
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 v období rozpočtového provizoria obec hradí výdaje měsíčně pouze do výše 

1/12 skutečných výdajů předchozího roku a to až do doby, než bude schválen 

rozpočet, 

 rozpočtové provizorium může být schválené v členění na položky a paragrafy 

rozpočtové skladby 

 

Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria, se po schválení rozpočtu stávají příjmy 

a výdaji rozpočtu. 

 

1.4.7 Rozpis rozpočtu (§ 14) 

Rozpis rozpočtu se provádí neprodleně po schválení rozpočtu v zastupitelstvu obce 

již pouze administrativně a není schvalován žádným orgánem obce.  

Součástí rozpisu rozpočtu je vždy sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm 

subjektům, které jsou povinny se jimi řídit (příspěvkové organizace). Pokud by se např. 

měl uskutečnit nějaký výdaj, který není obsažen v rozepsaném rozpočtu, musel by být 

předtím rozpočet upraven rozpočtovým opatřením s patřičným pořadovým číslem. 

 

1.4.8 Hospodaření podle rozpočtu (§ 15) 

Obce uskutečňují své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem 

a provádějí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého hospodaření 

a hospodaření jimi zřízených a založených právnických osob a zařízení po celý 

rozpočtový rok. Dále zajišťují výkon finanční kontroly na základě zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

 

1.4.9 Změny rozpočtu (§ 16) 

Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodů organizačních, metodických 

a věcných změn. 
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Organizačními změnami může být např. zřízení nové příspěvkové organizace nebo 

naopak zrušení již existující příspěvkové organizace, založení společnosti s ručením 

omezeným, převedení některých činností do nově založené hospodářské (podnikatelské) 

činnosti apod. Metodické změny jsou vyvolány změnami v legislativě ovlivňující 

finanční hospodaření obcí, např. změna sazby DPH, změna rozpočtového určení daní 

apod.  

Věcné změny vznikají ze skutečností objektivně působících na hospodaření, díky 

kterým musí dojít i ke změnám rozpočtových ukazatelů, např. neuskutečnění investice, 

neočekávané zvýšení cen dodávek el. Energie, nižší plnění daňových příjmů než bylo 

očekáváno, či obdržení dotací apod. 

Rozpočtová opatření reagují na předem neznámé, nepředvídatelné či nově vzniklé 

skutečnosti, které ovlivňují hospodaření obce. 

Změny rozpočtu se provádí rozpočtovými opatřeními, která jsou evidována podle 

časové posloupnosti, pro jejich zpracování platí stejná pravidla jako pro rozpočet 

obecně. 

Rozpočtovým opatřením je: 

 přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje 

navzájem ovlivňují, aniž by se měnil jejich celkový objem nebo schválený 

rozdíl celkových příjmů a výdajů 

 použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, 

rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, 

 vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním 

rozpočtových příjmů, čímž se objem rozpočtu snižuje. 

 

Rozpočtová opatření se provádějí povinně ze zákona:  

 jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (např. byly 

dodatečně zvýšeny či sníženy dotace z jiného veřejného rozpočtu), 

 jde-li o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám (má-li dojít k jinému 

rozdělení finančních prostředků), 
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 jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku (nutno omezit výdaje 

nebo použít nové zdroje financování). 

 

Je také vhodné provést změnu rozpočtu pokud: 

 nastává možnost efektivnějšího využití vlastních příjmů v porovnání se 

schváleným rozpočtem  

 má dojít k jinému přerozdělení rozpočtových výdajů (nutno řešit vždy před 

uskutečněním případu, které by ohrozilo překročení rozpočtové položky 

a paragrafu dle rozpisu rozpočtu). 

 

V souladu s ustanovením§ 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, provádí rozpočtová 

opatření rada obce, resp. starosta, v rozsahu, který stanoví zastupitelstvo obce. 

U malých obcí je praktické, aby rozpočtová opatření, která nebudou zásadně měnit 

strukturu a závazné ukazatele rozpočtu, schvaloval starosta obce a zastupitelstvo 

o provedených změnách rozpočtu informoval. V případě, že zastupitelstvo obce trvá na 

schvalování každého rozpočtového opatření, bude muset plán zasedání uzpůsobit 

potřebám schvalování rozpočtových úprav. 

 

1.4.10 Závěrečný účet (§ 17) 

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně 

zpracovávají do závěrečného účtu. 

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném 

členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby 

a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční 

hospodaření obce a jimi zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření 

s jejich majetkem. 

Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, 

rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům 

a k hospodaření dalších osob. 
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Postup finančního vypořádání k jiným veřejným rozpočtům je uveden ve vyhlášce 

MF č. 551/2004 Sb., která se týká povinných termínů předkládání údajů a zajištění 

vratek nepoužitých prostředků. Postup finančního vypořádání v rámci vlastního 

rozpočtu si obec stanoví sama (k vlastním příspěvkovým organizacím, k jiným 

subjektům financovaným z rozpočtu obce). 

Pokud obec neodvede nevyčerpané finanční prostředky na účet jiného veřejného 

rozpočtu v příslušných termínech dle zmíněné vyhlášky, dochází u ní k porušení 

rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech. Nevyčerpané účelové prostředky, které obec převede po termínu 

stanoveném vyhláškou, se stávají zadrženými prostředky státního rozpočtu podle § 44 

odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. Jedná se o porušení rozpočtové kázně dotčenou 

obcí a odvádí tyto prostředky finančnímu úřadu. 

Obec jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. 

Přezkoumání upravuje zákon č. 420/2004 Sb. Mohou požádat o provedení přezkoumání 

hospodaření buď krajský úřad a to do 30. června každého kalendářního roku, anebo 

v téže lhůtě krajskému úřadu oznámit, že se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi. 

Poté však musí nejpozději do 31. ledna následujícího roku informovat o uzavření 

smlouvy s auditorem příslušný krajský úřad. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho 

projednávání v orgánech obce. 

Návrh závěrečného účtu obce je vhodné nejdříve projednat ve finančním výboru 

(a v radě) a poté jej vhodným způsobem zveřejnit nejméně po dobu 15 dnů před jeho 

projednáním v zastupitelstvu obce. 

Projednání závěrečného účtu za uplynulý rok musí proběhnout do 30. června 

následujícího roku a uzavírá se vyjádřením: 

 souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo  

 souhlasu s výhradami, na základě nichž obec příjme opatření potřebná 

k nápravě zjištěných nedostatků. Přitom vyvodí závěry vůči osobám, které 

svým jednáním způsobily obci škodu 
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Pokud vyplývají ze zprávy o přezkumu nějaké nedostatky, byť nejsou závažného 

charakteru, je zastupitelstvo obce povinno přijmout nápravná opatření. Pokud zjištěné 

nedostatky nebudou odstraněny do dalšího přezkoumání, může tím být ovlivněn i jeho 

výsledek. 

 

1.4.11 Časové použití rozpočtu (§ 18) 

Rozpočet se sestavuje na období jednoho kalendářního roku, proto se do jeho obsahu 

mohou zařazovat jen takové peněžní operace (příjmy a výdaje), které náleží do období 

od 1. 1. do 31. 12. toho roku. 

Pro zařazení příjmů nebo výdajů do plnění rozpočtu v kalendářním roce je 

rozhodující datum připsání anebo odepsání prostředků na bankovních účtech. 

Obec může přijímat nebo poskytovat zálohy na věcná plnění smluv, která se 

uskuteční až v následujícím roce, např. zálohy na dlouhodobý majetek nebo zálohy na 

provozní výdaje. Peněžní zálohy na pracovní cestu zaměstnancům, zálohy pokladně, 

zálohy organizačním složkám obce apod. musí být do konce roku vyúčtovány. 

 

1.4.12 Účelovost rozpočtových prostředků (§ 19) 

Účelovost rozpočtových prostředků se určí: 

 individuálně ve vztahu ke konkrétnímu úkolu (např. na vybudování 

plynofikace, na opravy obecní budovy, na zalesnění apod.), 

 odvětvově ve vztahu k potřebám daného odvětví (např. na domov důchodců, 

na školství, na kulturu, na hasiče apod.), 

 územně ve vztahu k potřebám vymezeného území nebo jeho části či místa 

(např. pro určitou obec či region) 

 

Výše uvedená kritéria bývají v praxi velice často vzájemně kombinována, např. 

příspěvek na opravu hasičské zbrojnice obce, dotace na vybudování vodovodu v obcích 

patřících do svazku obcí, grant na záchranu památek kulturního dědictví v obci atd. 
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Zásada účelovosti se uplatňuje zejména při hospodaření se státnímu účelovými 

dotacemi, které obce dostávají buď již při schvalování rozpočtu, nebo až v průběhu 

rozpočtového roku. 

Čerpání sociálního fondu obce 

Pokud si obec utvoří peněžní fond (sociální fond), ve vazbě na zmocnění obsažené 

v § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, může si sama stanovit podmínky přídělu do tohoto fondu a jeho 

použití, včetně okruhu příjemců těchto prostředků. 

Zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce je vyhrazeno zastupitelstvu obce, viz 

§ 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Při zřízení sociálního fondu by tedy zastupitelstvo obce mělo stanovit zdroje tohoto 

fondu a zásady jeho použití. 

Zvláštní úprava pro používání prostředků sociálního fondu zřizovaných obcemi 

v rámci péče o jejich zaměstnance neexistuje. Záleží tedy pouze na rozhodnutí 

zastupitelstva obce, na jaké účely budou finanční prostředky sociálního fondu použity. 

 

1.4.13 Porušení rozpočtové kázně (§ 22) 

Sankce za neoprávněné použití nebo zadržení státních peněžních prostředků 

a prostředků poskytnutých prostřednictvím Národního fondu stanoví zákon 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

Porušením rozpočtové kázně v územních rozpočtech je každé neoprávněné použití 

nebo zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených obci. Za neoprávněné použití 

peněžních prostředků považujeme takový výdaj, jímž byla porušena povinnost 

stanovená smlouvou, právním předpisem nebo pravidly poskytovatele o poskytnutí 

dotace, příspěvku nebo návratné finanční výpomoci, kterými jsou např. nedodržení 

stanovené účelovosti nebo doby použitelnosti dotací a příspěvků. Zadržením rozumíme 

porušení povinnosti vrácení finančních prostředků nebo jejich vrácení až po stanovené 

lhůtě. 
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Za porušení rozpočtové kázně se považuje též nesplnění povinností nebo podmínek 

stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., pro hospodaření obcí, včetně povinnosti dát si 

přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok a povinností stanovených pro 

přípravu a projednávání závěrečného účtu, anebo povinností uložených podle tohoto 

zákona orgány k tomu oprávněnými. Za toto porušení rozpočtové kázně lze uložit 

pokutu až do výše 1mil. Kč. O jejím uložení rozhoduje u obcí příslušný krajský úřad.
24

 

 

1.4.14 Rozpočet ÚSC a jeho úloha v soustavě rozpočtů 

V rámci soustavy veřejných rozpočtů, jsou na úrovni územních samosprávných celků 

(v případě České republiky – obcí a krajů) sestavovány rozpočty obce nebo kraje (tzn. 

územní rozpočty). Rozpočty územních samosprávných celků jsou označovány jako 

decentralizované peněžní fondy, ve kterých se soustřeďují jak příjmy, které obec (kraj) 

získá na základě jejich přerozdělení v rozpočtové soustavě, tak příjmy generované jejich 

vlastní činností, a ty se rozdělují a používají na financování veřejných a smíšených 

statků prostřednictvím veřejného sektoru územní samosprávy, nebo prostřednictvím 

soukromého sektoru. Územní rozpočet je vytvářen, rozdělován a používán, stejně jako 

ostatní veřejné rozpočty v rozpočtové soustavě, s využitím nenávratného, 

neekvivalentního a nedobrovolného (především u daní) způsobu financovaní, který je 

typický pro všechny veřejné rozpočty. 

Rozpočet a celý rozpočtový proces lze chápat jako nástroj zabezpečení a financování 

obecní politiky, nástroj, který dává do souladu plánované příjmy a výdaje obce. Během 

rozpočtového období běžně dochází k časovému nesouladu mezi vývojem příjmů 

a výdajů příslušného územního rozpočtu. 

 

1.4.15 Schvalování rozpočtu obce 

Podle zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce 

a závěrečný účet obce. V souladu se smyslem tohoto zákona je sem nutno zařadit 

i rozhodování o změnách rozpočtu. Radě obce jako výkonnému orgánu obce v oblasti 

                                                 
24

 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
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samostatné působnosti je vyhrazeno pouze hospodaření podle rozpočtu, jehož obsah je 

vymezen v zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (Územní 

samosprávné celky a svazky obcí uskutečňují své finanční hospodaření v souladu se 

schváleným rozpočtem a provádějí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého 

hospodaření a hospodaření jimi zřízených a založených právnických osob a zařízení po 

celý rozpočtový rok.) Za tento výkon je rada obce odpovědna zastupitelstvu obce. Rada 

obce tedy rozhoduje v těch záležitostech, které nejsou ze zákona vyhrazeny 

zastupitelstvu obce nebo v těch, které si zastupitelstvo nevyhradilo. Je samozřejmě 

možné, aby zastupitelstvo obce tuto pravomoc přeneslo na radu obce. 

 

1.4.16 Struktura územního rozpočtu 

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

a kapitálový rozpočet. Oddělení běžného hospodaření od hospodaření investičního 

(dlouhodobého) umožňuje přehledně analyzovat, na co jsou vynakládány daňové 

i nedaňové příjmy, umožňuje analyzovat nutnost využívání návratných příjmů na 

financování investic a únosnou výši dluhové služby. 

Běžný (někdy se též uvádí název provozní) rozpočet se vztahuje k danému 

rozpočtovému roku. Běžnými příjmy se financují neinvestiční (provozní) potřeby 

prostřednictvím běžných (neinvestičních) výdajů. 

Jak již bylo zmíněno, běžný rozpočet může být sestaven jako vyrovnaný – příjmy by 

se měly rovnat výdajům, nebo jako deficitní, kdy jsou běžné příjmy menší než běžné 

výdaje. Tyto dva vztahy ukazují na zhoršené hospodaření obce či kraje. První případ 

vyjadřuje fakt, že územní samosprávný celek je svými běžnými příjmy schopen krýt 

pouze běžné výdaje, zatímco druhá možnost odráží skutečnost, že územní samosprávný 

celek již není schopen svými provozními příjmy financovat provozní výdaje. V obou 

případech už nedokáže pokrýt svou dluhovou službu (pokud existuje). 

Ve svém důsledku to znamená, že minimální dluhová služba je hrazena 

z kapitálového rozpočtu, tj. prodejem majetku, případně úvěrem, či emisí komunálních 

obligací. Pokud by tento trend pokračoval v delším časovém období, bylo by to 

ohrožení hospodaření územního samosprávního celku. Pouze nerovnost, kdy běžné 
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příjmy jsou vyšší než běžné výdaje, vede k dobrému hospodaření. Saldo dluhové služby 

lze použít na úhradu dluhové služby a může sloužit i k částečnému pokrytí investičních 

potřeb.  

Naopak příjmy, které se vztahují na financování investičních potřeb, které přesahují 

období jednoho rozpočtového roku, se zachycují v kapitálovém rozpočtu. Tyto příjmy a 

výdaje jsou zpravidla jednorázové a neopakovatelné. Kapitálový rozpočet by měl 

sloužit ke kumulaci zdrojů na získávání dlouhodobých aktiv, protože výdaje na 

investiční projekty jsou poměrně velké. 

Kapitálový rozpočet je vyrovnaný, jestliže se jeho výdaje rovnají příjmům; je 

deficitní, jsou-li kapitálové výdaje větší než příjmy a jsou-li kapitálové výdaje menší 

než kapitálové příjmy, je přebytkový. V praxi však většinou chybějí příjmy na 

financování investic a příjmy kapitálového rozpočtu se proto doplňují návratnými 

příjmy. 

Při rozdělování výdajů mezi běžný a kapitálový rozpočet existují určité „šedé“ 

oblasti. Stroje a zařízení se střednědobou životností lze zařadit do obou rozpočtů. Jsou-li 

však součástí běžných operací a je-li jisté, že po ukončení jejich životnosti budou 

nahrazeny novými, pak se doporučuje zařadit je do běžného rozpočtu. Další „šedou“ 

oblastí je dluhová služba. Úroky z dluhu jsou vždy součástí běžného rozpočtu. Splátky 

jistiny dluhu však lze evidovat i v rámci běžného rozpočtu, i v rámci kapitálového 

rozpočtu (např. splátka jistiny u komunálních obligací). 

Je nutno upozornit na skutečnost, která je často v souvislosti s financováním 

investičních potřeb a sestavováním rozpočtu opomíjena. Náklady spojené s investičními 

projekty zpravidla zatěžují rozpočet na dobu delší než jeden rok a jejich realizace 

představuje pro obec (kraj) nejen jednorázové kapitálové výdaje, ale i běžné provozní 

výdaje (náklady na údržbu, mzdy obslužného personálu atd.), výdaje nutné na 

amortizaci kapitálových statků, popřípadě výdaje související s dluhovou službou (při 

financování půjčkou). Je proto nutné o investicích rozhodovat uvážlivě a při dluhovém 

financování pořizovat pouze takové, ze kterých budou mít užitek i příští generace.
25
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 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů. 
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1.5 Rozpočtové určení daní 

Rozpočtové určen daní (RUD) stanovuje podíl jednotlivých obcí na stanovených 

procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní 

z příjmů. Výnosy daní jsou rozdělovány mezi články rozpočtové soustavy podle zákona 

č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným 

celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 

29. června 2000
26

 a zákonem č. 295/2012 Sb. ze dne 16. srpna 2012, kterým se mění 

zákon č. 243/2000 Sb. 

Celkové procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy 

a Brna, podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až 

f) zákona o rozpočtovém určení daní, činí: 54,633 189 %. 

RUD bylo v rámci ČR několikrát měněno zejména ve prospěch obcí (sledováno od 

roku 1993). K výrazným změnám došlo naposledy v roce 2012 s platností od 1. 1. 2013. 

Změny jsou porovnány v Tabulce 3
27

. Červeně zvýrazněná čísla ukazují vzniklý rozdíl 

mezi rokem 2012 a 2013. V případě obcí dochází k nárůstu jednotlivých podílů 

(červená čísla se zvýrazněním), tím pádem k navýšení daňových příjmů v rozpočtu 

obce.  

                                                 
26

 PEKOVÁ, J. Veřejné finance. Teorie a praxe v ČR. 

27
 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Schéma rozdělení RUD v roce 2012. a 

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Schéma rozdělení RUD v letech 2012 až 2015. 
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Tabulka 3 - Srovnání RUD v letech 2012 a po změně v roce 2013 

RUD 2012 [%] 2013 [%]  2013 - 2012 [%] 

DPH 

kraje 8,29 7,86 -0,43 

obce 19,93 20,83 0,9 

státní rozpočet 71,78 71,31 -0,47 

daň z příjmů – PO 

(bez daně placení obcemi a kraji) 

kraje 8,92 8,92 0 

obce 21,4 23,58 2,18 

státní rozpočet 69,68 67,5 -2,18 

daň z příjmů – PO 

(z daně placené obcemi a kraji) 

kraje 100 100 0 

obce 100 100 0 

státní rozpočet 0 0 0 

daň z nemovitostí 

kraje 0 0 0 

obce 100 100 0 

státní rozpočet 0 0 0 

daň z příjmů FO vybíraná srážkou 

kraje 8,92 8,92 0 

obce 21,4 23,58 2,18 

státní rozpočet 69,68 67,5 -2,18 

daň z příjmů FO ze SVČ 

kraje 0 0 0 

obce 30 30 0 

státní rozpočet 10 10 0 

celostátní výnos 60 60 0 

celostátní výnos (60 % z daně z příjmů FO ze SVČ) 

kraje 8,92 8,92 0 

obce 21,4 23,58 2,18 

státní rozpočet 69,68 67,5 -2,18 

daň z příjmů FO ze závislé činnosti 

(celostátní výnos) 

kraje 8,92 8,65 -0,27 

obce 21,4 22,87 1,47 

obce
* 

1,5 1,5 0 

státní rozpočet 68,18 66,98 -1,2 

*
podle počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci
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Výpočty pro každou obec vycházejí z hodnot celkového inkasa uvedených v zákoně 

č. 504/2012 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2013. Počet obyvatel, 

rozloha (k 1. 1. 2012) a počet žáků (k 30. 9. 2011) i počet zaměstnanců (k 1. 12. 2011) 

vychází z údajů uvedených ve vyhlášce č. 449/2012 Sb.
28

 

V Tabulce 4 jsou shrnuty koeficienty, které jsou důležité pro výpočet RUD. Samotný 

výpočet je podle informací od Svazu měst a obcí České republiky velmi složitý a je 

vhodné používat kalkulačku na jejich webových stránkách. Odkaz na kalkulačku je 

uveden v analytické části bakalářské práce. Tato data jsou řízena podle vyhlášky 

č. 449/2012 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech 

celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
29

 a jsou volně 

dostupná z internetových stránek Ministerstva financí ČR. 

 

Tabulka 4 - Data určená pro výpočet RUD obce Dolní Bojanovice
30

 

Kód základní územní jednotky 586 137 

Počet obyvatel k 31. 12. 2012 2 971 

Započtená výměra katastrálních území obce 1 990,642 8 [ha] 

Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí 

(k 30. 9. 2012) 
358 

Koeficienty postupných přechodů 1,152 3 

Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 (b-f) 0,020 848 

Počet zaměstnanců 382 

Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 (i) 0,008 432 

                                                 

28
 Vyhláška č. 449/2012 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech 

celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, s účinností od 1. ledna 2013 

29
 Včetně příloh k vyhlášce č. 449/2012 Sb. 

30
 Příloha č. 1 a 2  k zákonu č. 449/2012 Sb.  
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1.6 Dobrovolné svazky obcí 

Dobrovolné svazky obcí jsou zakládány písemnou zakladatelskou smlouvou a jsou 

samostatnými právnickými osobami. Obce mají právo být členy svazku obcí za účelem 

ochrany a prosazování svých společných zájmů
31

. Předmětem jejich činnosti mohou být 

pouze činnosti vymezené zákonem v samostatné působnosti
32

, např. úkoly v oblasti 

školství, sociální péče, zdravotnictví, zabezpečování čistoty obce, aj.
33

 

Graf 1 graficky znázorňuje počty dobrovolných svazků obcí za období 

2003 – 2012. Je patrné, že počet DSO dosáhl maxima v roce 2008, poté došlo 

k mírnému poklesu těchto svazků. 

 

 

Graf 1- Počet dobrovolných svazků obcí v ČR za období 2003-2012
34

 

 

                                                 
31

 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 128/2000 Sb., § 49, odstavec 2 

32
 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy., str. 82 

33
 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 128/2000 Sb., § 50, odstavec 1 

34
 LABOUNKOVÁ, V. Ústav územního rozvoje – oddělení územního rozvoje. Brno. Data poskytnutá 

na základě e-mailové komunikace. 
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2 ANALÝZA ROZPOČTU OBCE DOLNÍ BOJANOVICE 

2.1 Obec Dolní Bojanovice 

Obec Dolní Bojanovice leží ve vinařském regionu jižní Moravy u hranic se 

Slovenskem a Rakouskem mezi dvěma okresními městy, kterými jsou Hodonín 

a Břeclav, přičemž obec Dolní Bojanovice má místní příslušnost do okresu Hodonín. 

 

 

Obrázek 2 - Dolní Bojanovice 

Dostupné na https://maps.google.com/ 

2.1.1 Základní informace o obci 

 

Katastrální výměra 1 992 ha 

Počet obyvatel 2 979 (údaj k 31. 12. 2012) 

Průměrný věk 38.4 

Pošta Ano 

Škola Ano 

Zdravotnické zařízení Ano 

Policie Ne 

Kanalizace (ČOV) Ano 

Vodovod Ano 

Plynofikace Ano 

https://maps.google.com/
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Graf 2 - Rozložení obyvatel Dolních Bojanovic podle věku a pohlaví z roku 2013 (ČSÚ) 

 

2.1.2 Historie obce 

Nejstarší písemná zpráva o obci, psaná latinsky, pochází z roku 1196. Původně obec 

patřila pánům z Kunštátu. Osídlení se soustřeďovalo kolem potoka Prušánka a podél 

cesty k dnešnímu Starému Poddvorovu. Důležitým zdrojem příjmu vrchnosti bylo 

rybníkářství a vinařství. Obec a její okolí velmi trpělo četnými válečnými nájezdy, 

o čemž svědčí řada zaniklých osad např. Rupersdorf , Roztrhanice, Kapanice, Kuničky, 

Vsisko, Kukvice a Potvorovice. 

 

2.1.3 Současnost 

Nejen samotní občané, ale také obec má velký zájem o to, aby život v Dolních 

Bojanovicích byl příjemný a pestrý. Proto je nutné, aby obec přispívala velkou částí 

rozpočtu do správy a údržby obecního majetku. V následující kapitole budou zmíněna 

místa, která jsou dotována z rozpočtu obce. 
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Náves 

Náves byla nově upravena v roce 2007. Dominantním architektonickým prvkem 

je budova Obecního domu s přilehlou restaurací a stylovou vinárnou. Celé návsi vévodí 

pečlivě udržovaný kostel sv. Václava. 

 

Dům s pečovatelskou službou 

Reprezentativní dům s pečovatelskou službou (DPS), byl postaven v roce 1997. Jeho 

vybudování, úroveň vybavení a služeb svědčí o upřímné snaze pečovat o starší 

a osamělé občany. Jedná se o moderně vybavený provoz s vlastní kuchyní. Veřejnost 

může využívat i zde poskytované služby, např. masáže a pedikúru a v hlavní míře 

stravovací provoz jak v jídelně DPS, tak formou rozvážených obědů. 

Příjmy generované DPS ale nestačí na pokrytí všech provozních nákladů, a proto se 

obec finančně podílí na chodu DPS příspěvky z rozpočtu obce. 

 

Slovácká chalupa 

V těsném sousedství Domu s pečovatelskou službou stojí již více než 100 let 

takzvaná „Slovácká chalupa“, která po svém postavení v 19. století sloužila jako obytné 

stavení. V roce 2010(po nákladné investici obce) se stala muzeem lidové kultury 

typické pro oblast Slovácka a Podluží, ve které se obec Dolní Bojanovice nachází. Je 

zde dobové vybavení chalupy, kroje a historické stroje. 

 

Základní a mateřská škola 

V roce 1985 byla 13. dubna slavnostně otevřena nově postavená moderní základní 

škola pro 18 tříd i s prostornou tělocvičnou. Budova byla rekonstruována v roce 2003, 

v roce 2005 byla přestavěna část budovy základní školy na mateřskou školu. 

Z původní mateřské školky byly vytvořeny obecní byty, které jsou pronajímány, což 

tvoří příjem obce, ale při stávající výši nájmu, která neodpovídá cenové hladině, protože 
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je pod cenovou mapou průměrného nájmu za m
2
 v oblasti Hodonínska, je jejich 

pronajímání nerentabilní, protože při celkovém počtu obecních bytů, kterých je přes 60, 

se náklady na uvedení bytu do původního stavu po posledních nájemnících, který se má 

předat novým nájemníkům, šplhají vysoko nad obdržené nájemné za celou dobu 

nájemního užívání. 

Zřizovatelem základní a mateřské školy je obec, proto jsou jejich náklady částečně 

hrazeny z obecního rozpočtu. 

 

Zdravotní středisko 

Dalším objektem, který je pod správou obecního úřadu, je zdravotní středisko. Sem je 

soustředěna veškerá zdravotní péče. Nachází se zde ambulance praktického lékaře, 

dětského  lékaře, zubního  lékaře i lékárna. Nově jsou určité prostory využívány také 

komerčně, jsou pronajímány jako masážní studio. 

 

2.1.4 Vinařství v obci 

Dolní Bojanovice patří do vinařské oblasti Morava, pod vinařskou podoblast 

Slovácko. Tato podoblast zahrnuje 115 obcí, 8 627 pěstitelů a 4 534 ha vinic. 

Ekologické poměry v této podoblasti  jsou nejrozmanitější.  

V roce 1905 bylo zřízeno v Dolních Bojanovicích první Rolnicko-vinařské družstvo 

"Zádruha" na hodonínském okrese a v českých zemích vůbec. 

Obec Dolní Bojanovice byla a je známa dobrým vínem. Už v 18. století byl 

bojanovský rýnský ryzlink dodáván na císařský dvůr. 
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2.2 Analýza rozpočtu obce Dolní Bojanovice 

Na konci každého kalendářního roku je zastupitelstvu předložen návrh rozpočtu na 

následující kalendářní rok. Pokud zastupitelé, tedy alespoň nadpoloviční většina všech 

z patnácti zvolených (pro schválení jakéhokoli návrhu, který prochází zastupitelstvem, 

je vždy potřeba nejméně osm hlasů, i když je přítomno pouze např. deset zastupitelů 

z patnácti), s předloženým návrhem souhlasí, je návrh schválen a stává se z něj 

schválený rozpočet na následující kalendářní rok. 

Během roku ovšem dochází ke změnám ve schváleném rozpočtu, které musí být 

zaneseny do rozpočtu a tyto změny rozpočtu se nazývají rozpočtová opatření, které jsou 

opatřeny příslušným pořadovým číslem, přičemž se tato rozpočtová opatření, 

k příslušnému rozpočtu na kalendářní rok číslují každý rok od začátku, tedy od 

pořadového čísla jedna. Tyto změny jsou posuzovány a znovu schvalovány dle potřeby, 

tedy pokud dojde k neočekávaným příjmům či výdajům. 

Na konci kalendářního roku je potom na základě zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů uzavřen závěrečný účet obce, kde je 

uvedeno: 

1. plnění rozpočtu příjmů a výdajů na uplynulý rok 

2. tvorba a použití fondů 

3. zhodnocení hospodářské činnosti 

4. vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 

5. vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje 

6. vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům 

7. ostatní přijaté dotace 

8. vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z ÚSC 

9. hodnocení majetku a závazků obce 

10. zpráva o hospodaření zřízené příspěvkové organizace – základní a mateřská 

škola 

11. výsledek přezkoumání hospodaření ÚSC za účetní období daného roku 

12. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Regionu Podluží 

13. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Hodonínsko 
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Pro zhodnocení příjmů a výdajů obce byly použity rozpočty a závěrečné účty z let 

2010 – 2012, resp. plnění rozpočtu příjmů a výdajů za uplynulý rok. Pro rok 2013 byl 

zpracován schválený rozpočet a dále rozpočtový výhled do roku 2015. Pro lepší 

přehlednost a názornost byly rozsáhlejší položky rozpočtů zpracovány do grafů 

a tabulek. 

 

2.2.1 Analýza obecního rozpočtu za rok 2010 

Rozpočet obce Dolní Bojanovice byl pro rok 2010 navržen a schválen jako 

schodkový. Příjmy byly předpokládány v celkové výši 52 383 300,00 Kč., výdaje 

67 191 000,00Kč a financování -14 807 700,00 Kč. Takto schválený rozpočet byl 

během roku upravován; porovnání počátečních schváleného rozpočtu a skutečného 

rozpočtu obce je pro větší přehlednost zaneseno do Tabulky 5. 

 

Tabulka 5 - Porovnání schváleného a skutečného hospodaření obce za rok 2010 

2010 

Schválený 

rozpočet 

[Kč] 

Upravený 

rozpočet 

[Kč] 

Závěrečný 

rozpočet 

[Kč] 

Plnění
*
 

[%] 

Příjmy 52 383 300,00 71 705 500,00 71 705 407,96 100,0 

Výdaje 67 191 000,00 79 841 300,00 79 831 924,26 100,0 

Výsledek plnění 

rozpočtu 
-14 807 700,00 -8 135 800,00 -8 126 516,30 99,9 

* plnění rozpočtu je počítáno jako poměr závěrečného a upraveného rozpočtu 

 

Příjmy 

V rozpočtu nalezneme čtyři skupiny příjmů obce, a to daňové, nedaňové, kapitálové 

příjmy a přijaté dotace. 

Stanovení daňových příjmů obce vycházelo ze zákona o rozpočtovém určení daní 

Ministerstva financí ČR, které bylo platné pro období do roku 2012. Celková skutečná 

výše daňových příjmů byla 22 972 533,88 Kč. Nedaňové příjmy byly potom odvozeny 
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na základě uzavřených nájemních a ostatních smluv ve výši 9 491 920,17 Kč. 

Kapitálové příjmy jsou zastoupeny především prodejem nově vytvořených stavebních 

parcel 1 690 146,00 Kč. 

V případě přijatých dotací se taktéž nejedná o zanedbatelnou položku celkových 

příjmů. Podíl dotací v celkovém příjmovém rozpočtu 71 705 407,96 Kč 

byl37 550 807,91 Kč. 

Dotace, které byly poskytnuty obci, dále dělíme na: 

 dotace přijaté v rámci finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 

 účelové dotace – 15 919 958,44 Kč 

 dotace z projektů EU – 13 979 545,25 Kč 

 dotace přijaté v rámci finančních vztahů k rozpočtu kraje – 5 251 798,00 Kč 

 dotace přijaté v rámci finančních vztahů ke státním fondům – pro rok 2010 

nebyly poskytnuty prostředky ze státních fondů 

 ostatní dotace – 1 985 972,00 Kč 

 

Výdaje 

Prostředky, které byly získány dotacemi, byly použity na doplnění kanalizací 

a vodovodů v obci, celkem 16 984 250,80 Kč, financování stavby nového sběrného 

dvora částkou 15 597 136,96 Kč, déle byly použity na nákup nového hasičského auta 

a na podporu akceschopnosti SDH Dolní Bojanovice, na opravu kapličky, na 

financování sportovního zázemí v obci a dalších kulturních památek. Detailní zápis je 

uveden v příloze Závěrečný účet obce za rok 2010. 

Výdaje jsou děleny do dvou tříd – běžné a kapitálové výdaje. V roce 2010 bylo 

v rámci běžných výdajů celkově investováno 28 298 069,04 Kč, kapitálové výdaje 

potom nabyly výše 51 533 855,22 Kč. Celkové výdaje tedy byly navýšeny z původních 

67 191 000,00 Kč na 79 831 924,26 Kč, což je navýšení o 18,81 %. 
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Saldo 

Schodek rozpočtu byl oproti původnímu návrhu v konečné fázi snížen z původních 

-14 807 700,00na -8 126 516,30 Kč, tedy o 45,12 %. Podle prohlášení ze závěrečného 

účtu obce za rok 2010 byl tento schodek pokryt z uspořených prostředků minulých let. 

 

2.2.2 Analýza obecního rozpočtu za rok 2011 

Rozpočet obce pro rok 2011 byl navržen a schválen jako schodkový. Předpokládané 

příjmy dosáhly výše 62 251 300,00 Kč, výdaje 66 236 700,00 Kč a financování 

-3 985 400,00 Kč. Rozdíl mezi schváleným rozpočtem a reálnou situací je zpracován 

v Tabulce 6. 

 

Tabulka 6 - Porovnání schváleného a skutečného hospodaření obce za rok 2011 

2011 

Schválený 

rozpočet 

[Kč] 

Upravený 

rozpočet 

[Kč] 

Závěrečný 

rozpočet 

[Kč] 

Plnění 

[%] 

Příjmy 62 251 300,00 51 414 500,00 52 037 422,56 101,2 

Výdaje 66 236 700,00 55 682 900,00 56 270 639,15 101,1 

Výsledek plnění 

rozpočtu 
-3 985 400,00 -4 268 400,00 -4 233 216,59 99,2 

 

Příjmy 

Jak je patrné z Tabulky 6, plnění upraveného rozpočtu probíhalo téměř se 100% 

přesností. Oproti schválenému rozpočtu došlo k upravení rozpočtu snížením příjmů 

o 10 213 877,44 Kč, tedy na 52 037 422,56 Kč. Jak je patrné z Grafu 3, daňové příjmy 

tvoří částkou 22 576 487,01 Kč celých 43 % celkových příjmů obce. Nedaňové příjmy 

přispívají 9 743 610,25 Kč (19 %) a kapitálové příjmy se podílí na příjmech 1 %, tzn. 

703 430 Kč. 
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Graf 3- Podílové zhodnocení skutečných příjmů obce Dolní Bojanovice v roce 2011. 

 

 

Z přístupného závěrečného účtu roku 2011 je patrné, že také v oblasti dotací došlo 

k markantnímu poklesu skutečně čerpaných dotací oproti schválenému rozpočtu. Pokles 

činil 10 641 604,7 Kč, což je o 35,9 % méně, než bylo původně schváleno. 

 dotace přijaté v rámci finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 

 účelové dotace – 5 550 282,93 Kč 

 dotace z projektů EU – 199 626,03 Kč 

 průtoková dotace od MŠMT pro ZŠ a MŠ – 847 570,20 Kč 

 dotace přijaté v rámci finančních vztahů k rozpočtu kraje – 3 873 715,00 Kč 

 dotace přijaté v rámci finančních vztahů ke státním fondům – 

5 917 000,00 Kč 

 ostatní dotace – 1 452 500,00 Kč 

  

43% 

19% 
1% 

37% daňové

nedaňové

kapitálové

dotace
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Výdaje 

Značná část dotací byla stejně jako v roce 2010 použita na obnovu a doplnění 

kanalizace a vodovodního řádu v obci (celkem 6 310 749,20 Kč). Dalším významným 

počinem bylo vybudování cyklostezky Dolní Bojanovice – Novodvorský rybník, kam 

plynuly finance jak z účelových dotací, tak ze státních fondů v celkové výši 

9 471 160 Kč. Dotace plynoucí od MŠMT pro ZŠ a MŠ byly v plné výši investovány do 

projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost (předpokládané ukončení projektu 

28. 2. 2014). 

Detailní rozpis finančního hospodaření s dotacemi je uveden v příloze Závěrečný účet 

obce za rok 2011. 

Běžné výdaje se na celkové částce 56 270 639,15 Kč podílí celými 48,6 % 

(27 331 179,05 Kč). Zbylé výdaje (28 939 460,10 Kč) byly zařazeny do položky 

kapitálové výdaje. 

 

Saldo 

Plánovaný rozpočtový schodek -3 985 400,00 Kč byl v konečném výsledku navýšen 

o 6,22 % na -4 233 216,59 Kč. Podle prohlášení v závěrečném účtu obce za rok 2011 

byl tento schodek pokryt z uspořených prostředků minulých let.  

 

2.2.3 Analýza obecního rozpočtu za rok 2012 

Rozpočet pro rok 2012 byl také schválen jako schodkový. Předpokládané příjmy 

dosáhly 55 533 000,00 Kč a výdaje 57 833 000,00 Kč. Navržený schodek dosáhl 

-2 300 000,00 Kč. Porovnání schváleného a závěrečného rozpočtu je uvedeno 

v Tabulce 7. 
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Tabulka 7- Porovnání schváleného a skutečného hospodaření obce za rok 2012 

2012 

Schválený 

rozpočet 

[Kč] 

Upravený 

rozpočet 

[Kč] 

Závěrečný 

rozpočet 

[Kč] 

Plnění 

[%] 

Příjmy 55 533 000,00 63 026 400,00 63 441 484,75 100,7 

Výdaje 57 833 000,00 57 118 500,00 57 482 318,01 100,6 

Výsledek plnění 

rozpočtu 
-2 300 000,00 5 907 900,00 5 959 166,74 100,9 

 

Příjmy 

Podle detailního rozpisu v závěrečném účtu obce roku 2012 byly celkové příjmy 

vyšší než původní schválený rozpočet na daný rok. Pro lepší přehlednost jsou data 

zpracována do následujícího schématu: 

 

 schváleno [Kč] skutečnost [Kč] rozdíl [%] 

daňové příjmy 22 311 900,00 23 939 813,49 + 7,30 

nedaňové příjmy 8 347 000,00 9 306 192,04 + 11,49 

kapitálové příjmy 300 000,00 5 351 231,24 + 1 683,74 

dotace 24 574 100,00 24 844 247,98 + 1,10 

 

Ze soupisu je patrné, že veškeré příjmy byly oproti původnímu rozpočtu navýšeny, 

nejvíce potom kapitálové příjmy o 5 051 231,24 Kč. Navýšení kapitálových příjmů bylo 

způsobeno prodejem zasíťovaných stavebních pozemků. Celkové částka příjmů tak byla 

navýšena o 7 908 484,75 Kč, tj. o 14,24 %. 

 dotace přijaté v rámci finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 

 účelové dotace – 178 000,00 Kč 

 dotace z projektů EU – 20 864 232,40 Kč 

 průtoková dotace od MŠMT pro ZŠ a MŠ – 565 046,80 Kč 

 dotace přijaté v rámci finančních vztahů k rozpočtu kraje – 269 388,00 Kč 
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 dotace přijaté v rámci finančních vztahů ke státním fondům – 

1 227 307,78 Kč 

 ostatní dotace – 1 319 300,00 Kč 

 

Výdaje 

Významným investičním záměrem se pro rok 2012 stala rekultivace skládky TKO, na 

kterou byly poskytnuty dotace z EU a také ze státních fondů v celkové výši 

22 091 540,18 Kč. Stejně jako v roce 2011 byly čerpány dotace z MŠMT pro ZŠ a MŠ 

na podporu projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost, a to v částce 565 046,80 Kč. 

Oproti jiným analyzovaným obdobím došlo ke stabilizaci schválených a skutečných 

výdajů. V případě kapitálových výdajů byly dokonce výdaje sníženy z původně 

plánovaných 33 013 800,00 Kč na 30 062 433,81 Kč. U běžných výdajů byla schválená 

částka navýšena o 10,48 % z 24 819 200,00 Kč na 27 411 884,20 Kč. Tímto rozdílem 

došlo k téměř stoprocentnímu plnění schváleného rozpočtu – výdaje byly v konečném 

výsledku sníženy o 350 681,99 Kč. 

Doplňující údaje k hospodaření v roce 2012 jsou shrnuty v příloze Závěrečný účet 

obce za rok 2012. 

 

Saldo 

Původní schodek rozpočtu byl navržen a schválen ve výši -2 300 000,00 Kč. 

Vzhledem k významnému navýšení kapitálových příjmů v průběhu roku došlo 

k obrácení situace a rozpočet obce Dolní Bojanovice se stal přebytkový. Přebytek 

rozpočtu ve výši 5 959 166,74 Kč byl ponechán na běžném účtu a použit k hospodaření 

v následujících letech. 
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2.2.4 Závěrečné shrnutí hospodaření obce v období 2010 - 2012 

Po prostudování závěrečných účtů z let 2010 – 2012 bylo vypozorováno, že rozpočty 

pro obec Dolní Bojanovice jsou vždy v původním návrhu sestaveny jako schodkové. To 

je způsobeno tím, že obec každoročně realizuje spoustu investičních projektů, které jsou 

z části financovány z dotací, ale určité procento hodnoty projektu musí obec zaplatit ze 

svých prostředků. 

Dále jsou schodkové rozpočty zapříčiněny faktem, že některé investiční projekty 

musí obec nejprve realizovat a profinancovat a teprve v průběhu, nebo po ukončení 

projektu je jim dotace přiznána či přislíbená dotace vyplacena. 

V neposlední řadě je rozpočet navrhován a schvalován jako schodkový, protože 

některé dotační tituly jsou vázány na zakotvení investičního projektu v rozpočtu toho 

kalendářního roku, ve kterém budou realizovány, zpravidla v roce následujícím. 

Takovými investičními projekty, které jsou navrhovány na konci kalendářního roku, 

a proto vzniká v rozpočtu obce schodek, mohou být zejména budování nových 

infrastruktur v obci, úspory energií formou fotovoltaiky, výměna oken, zateplení, 

investice do rozšíření stávající tělocvičny ZŠ, renovace kanalizace na obecních 

pozemcích, rekultivace skládky nebo vodovodní nádrže, nákup pracovních strojů pro 

údržbu obce, náklady na nový územní plán obce, vybudování nového zázemí pro 

fotbalisty, ale také výkup pozemků pro vybudování inženýrských sítí s následným 

prodejem pro rodinnou výstavbu. 

Jak je ale patrné z Grafů 4 a 5, schválený schodkový rozpočet nemusí odpovídat 

reálnému hospodaření obce. Grafické porovnání hospodaření v roce 2012 jasně ukazuje, 

že i původně schodkový rozpočet může být ve finálním zhodnocení zakončen jako 

přebytkový s vysokým přebytkem 5,96 mil. Kč. Přebytek byl způsoben navýšením 

kapitálových příjmů, tedy především prodejem obecních pozemků pro výstavbu 

rodinných domů. Tento přebytek bude použit pro dorovnání možného schodku 

v následujících letech. 
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Graf 4- Zhodnocení schváleného hospodaření obce Dolní Bojanovice v letech 2010 - 2012 

 

 

Graf 5 - Zhodnocení skutečného hospodaření obce Dolní Bojanovice v letech 2010 - 2012 
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2.2.5 Analýza obecního rozpočtu pro rok 2013 

Schválený rozpočet obce pro rok 2013 je schodkový se schodkem -6 530 700,00 Kč. 

Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 42 284 000,00 Kč, výdaje jsou potom stanoveny 

a schváleny na 48 814 700,00 Kč. 

 

Příjmy 

Daňové příjmy přispívají do celkových příjmů obce 25 253 000,00 Kč. V minulých 

letech byla tato částka nižší – v roce 2010 byl podíl daňových příjmů do celkového 

schváleného rozpočtu 23 888 800,00 Kč, v roce 2011 byla tato částka 

o 1 049 600,00 Kč nižší, tedy 22 839 200,00 Kč, a v 2012 potom 22 311 900,00 Kč. 

Tento nárůst (1 364 200,00 Kč; rozdíl 2012 a 2013) je spojen se změnou zákona 

o rozpočtovém určení daní (viz kapitola Rozpočtové určení daní obce Dolní 

Bojanovice). 

Nedaňové příjmy částkou 9 458 300,00 Kč tvoří 22,37 % z celkové výše příjmů. 

 

Rozpočtové určení daní obce Dolní Bojanovice 

Pro výpočet RUD obce Dolní Bojanovice byla použita kalkulačka přístupná 

z webových stránek Svazu měst a obcí České republiky www.smocr.cz/kalkulacka-rud/. 

 

Obrázek 3 - Výpočet RUD pro obec Dolní Bojanovice 

http://www.smocr.cz/kalkulacka-rud/
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Svaz měst a obcí České republiky doporučuje výše uvedený výpočet považovat za 

maximální možný a jako více přesný uvádí výsledek o 5 % nižší, tzn. 24 889 392,00 Kč 

(hodnota vypočtená v Obrázku 3 násobená koeficientem 0,95). 

 

Procentní podíl obce Dolní Bojanovice pro rok 2013 

Podle § 4 odstavce 2 zákona č. 243/2000 Sb. a vyhlášky 449/2012 Sb. je „procento, 

kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, (dále jen 

„ostatní obce“) podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle 

odstavce 1 písm. b) až f)“
35

, vypočítáno jako součet 

 

   (           )       ,  

kde: 

 pv je poměr započtené výměry katastrálních území obce k celkové započtené 

výměře katastrálních území všech obcí násobený koeficientem 0,03 (váha 

důležitosti 3 %) 

 

   
                  

                         
      

           

               
                 

 

 po je poměr počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí násobený 

koeficientem 0,10 (váha důležitosti 10 %) 

 

   
                      

                         
     

     

          
                

 

                                                 
35

 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 243/2000 Sb., § 4 odst. 2 
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 pž je poměr počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu 

těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného 

koeficientem 0,07 (váha důležitosti 7 %) 

 

   
                                    

                        
      

   

         
                 

 

 pp je poměr násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí 

koeficientů postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů 

vypočtených za ostatní obce násobený koeficientem 0,80 a dále násobeného 

celkovým procentem, kterým se na části celostátního hrubého výnosu daní 

podle odstavce 1 písm. b) až f) podílejí ostatní obce 

 

   
                                       

                                                  
        

 

 Ko je stanoven ve vyhlášce 449/2012 Sb. jako 54,633 189 % = 0,546 332 

 

   
                   

               
                             

 

   (        
                                      )        

 

               

 

Vzorce byly odvozeny z výše uvedeného zákona s pomocí ekonomického odboru 

Městského úřadu Hodonín a s pomocí legislativně-právního oddělení Svazu měst a obcí 
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České republiky. Výpočet byl ověřen tamtéž. Data byla získána ze souborů 

zveřejněných na webových stránkách Ministerstva financí ČR (ke dni 28. 11. 2012).
36

 

 

Výdaje – Investiční akce na rok 2013 

Investiční akce, které jsou zakotveny v rozpočtu na rok 2013, budou rozděleny do 

pěti skupin. Pro jasnost a přehlednost byla tato data zpracována do Tabulky 8. 

Jednotlivé kategorie budou jednotlivě rozebrány a komentovány. 

 

Tabulka 8 - Návrh investičních akcí zakotvených v rozpočtu na rok 2013 

 

vlastní 

prostředky 

[Kč] 

plánované 

dotace 

[Kč] 

1 úspora energií OD + ZUŠ 

neuznatelné 

vlastní zdroje 
1 476 100,00 

 

vlastní zdroje 

(10 %) 
719 100,00 

 

podíl SFŽP 

(5 %)  
359600,00 

FS (85 %) 
 

6 112700,00 

2 

ulice Myslivecká 
vodovod 500 000,00 

 
kanalizace 1 500 000,00 žádáno 700 tis. 

ulice V Zahradách 
vodovod 500 000,00 

 
kanalizace 1 500 000,00 

 

3 ZŠ a MŠ 

tělocvična 

ZŠ 
5 000 000,00 žádáno 10 mil. 

fotovoltaika 600 000,00 
 

nové třídy 

MŠ 
200 000,00 

 

4 územní plán obce - změna 378 900,00 112100,00 

5 

DPS zateplení + výměna oken 600 000,00 žádáno 1,575 mil. 

rekonstrukce VO ul. Hlavní 800 000,00 
 

výkup pozemků 500 000,00 
 

komunikace ulice Rýnská 2 000 000,00 
 

 

 
investice celkem 16 283 100,00 

 

                                                 
36

 tabulka dostupná z www2012.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Teoreticky_propocet_RUD_1.1.2013-

dane_28112012.xls 
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1. úspora energií na komplexu budov obecního domu a ZUŠ 

Projekt je financován jak z vlastních prostředků obce, tak z dotačních fondů -  ze 

Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a Fondu solidarity EU (FS). Procentuální 

zastoupení jednotlivých podílů (z vlastních i dotačních zdrojů)na realizaci projektu je 

znázorněno v Grafu 6. 

Konečná částka, která je potřebná k realizaci projektu (včetně vlastních 

neuznatelných zdrojů), činí 8 667 500,00 Kč. Obec Dolní Bojanovice vyčlenila na tento 

projekt celkovou částku 2 195 200,00 Kč, což činí 25,33% z investic. Tato částka je 

dále rozdělena na vlastní neuznatelné zdroje (1 476 100,00 Kč) a vlastní zdroje 

(719 100,00 Kč), které budou použity pro samotnou realizaci projektu (zateplení budov, 

tepelné čerpadlo, výměna oken). 

Dotace v celkové výši 6 472 300,00 Kč potom činí 74,67 % investic včetně 

neuznatelných vlastních zdrojů. Pokud tuto částku vztáhneme pouze k nákladům 

spojeným s vlastním provedení, tj. k 7 191 400,00 Kč, bude ze SFŽP přispěno celkově 

5 % (359 600,00 Kč) a FS EU poskytne zbylých 85 % (6 112 700,00 Kč) – viz 

Tabulka 8. 

 

Graf 6 - Procentuální rozložení veškerých investic do projektu Úspora energií OD + ZUŠ 

 

17,03% 

8,30% 

4,15% 

70,52% 

neuznatelné vlastní zdroje

vlastní zdroje

podíl SFŽP

podíl FS EU
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2. projekt Vodovody a kanalizace 

Projekt je zaměřen na vytvoření, resp. doplnění a renovaci kanalizací a vodovodního 

řadu v ulicích Myslivecká a V Zahradách. Tento projekt je zatím financován pouze 

z vlastních zdrojů obce. Je požádáno o dotaci 700 000,00 Kč, která zatím nebyla 

přislíbena. 

Celkem budou investovány 4 000 000,00 Kč – děleno přesně na poloviny pro dvě 

ulice. Jak je patrné z Tabulky 8, do kanalizací bude investováno 2 x 1 500 000,00 Kč, do 

vodovodů potom 2 x 500 000,00 Kč. 

Jak již bylo zmíněno při analýze hospodaření minulých let, kanalizace a vodovodní 

řad obce je neustále vylepšován a budován. Celkem už se do doplnění a renovace 

kanalizací a vodovodního řadu v obci od roku 2010 investovalo téměř 25 mil. Kč. 

 

3. investice spojené se základní a mateřskou školou 

Dalším investičním záměrem zakotveným v rozpočtu obce na rok 2013 je soubor 

investic do základní a mateřské školy. Tato skupina byla vytvořena pro účely bakalářské 

práce; v návrhu jsou uvedeny jako samostatné investiční záměry. 

Do této skupiny byly zařazeny tři investiční záměry, a to rozšíření tělocvičny základní 

školy, vznik nové třídy v mateřské škole a pořízení fotovoltaického systému pro obě 

tyto instituce. Celková částka, kterou se obec rozhodla investovat, činí 5 800 000,00 Kč. 

Stejně jako v případě investic do kanalizace, bylo i zde požádáno o dotaci pro rozšíření 

tělocvičny, ta ale zatím nebyla přislíbena. Výše požadavku je 10 000 000,00 Kč. 

Tato nákladná investice by měla do budoucna přinést úsporu do pokladny obce, 

protože v případě instalace fotovoltaického systému dojde ke snížení nákladů za 

energie. 

 

4. změna územního plánu obce 

Podle posledních pokynů pro ÚSC musí mít všechny obce do roku 2015 vypracovaný 

nový územní plán nebo vypracovanou a schválenou jeho změnu. Obec Dolní 

Bojanovice, po schválení zastupitelstvem, zadala k vypracování změnu územního plánu 
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(UP) v pořadí třetí, tedy v roce 2013 bude uvedena v platnost Změna ÚP Dolních 

Bojanovic č. 3. 

Tento investiční záměr je v plné výši 112 100,00 Kč hrazen z dotací Jihomoravského 

kraje. 

 

5. ostatní investice 

Do této kategorie byly zařazeny investiční záměry, které nemají žádný společný 

prvek, pouze snad to, že vedou ke zlepšení životní úrovně a okolí, v němž žijí občané 

Dolních Bojanovic. 

Patří sem: 

 zateplení a výměna oken u Domu s pečovatelskou službou (DPS) 

 rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) ulice Hlavní 

 výkup pozemků, které budou zasíťovány inženýrskými sítěmi a poté 

nabídnuty k odkoupení pro stavbu rodinných domků 

 vytvoření komunikace na nově vzniklé ulici Rýnská 

 

Celková částka, která byla pro tyto investiční záměry vymezena, je rovna 

3 900 000,00 Kč. Procentuální rozdělení jednotlivých investičních záměrů je uvedeno 

v Grafu 7. 

 

Dům s pečovatelskou službou 

Zateplení objektu a výměna oken na DPS vyžaduje investici od obce ve výši 

600 000,00 Kč. Na tento investiční záměr bylo zažádáno o dotaci 1 575 000,00 Kč. 

Dotace byla obci přislíbena ve výši 1 487 522 Kč. 

DPS bude zrekonstruován díky dotacím z Operačního programu životního prostředí.
37

 

                                                 
37

 www.opzp.cz/sekce/526/0/17517353/dps-dolni-bojanovice---zatepleni-a-vymena-oken/ 

 

http://www.opzp.cz/sekce/526/0/17517353/dps-dolni-bojanovice---zatepleni-a-vymena-oken/
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dotační titul DPS Dolní Bojanovice - zateplení a výměna oken 

celkové náklady 2 217 532 Kč 

celkově uznatelné náklady 1 750 026 Kč 

celková výše podpory 1 487 522 Kč 

 

Ostatní 

Zbylé investice této kategorie jsou zcela v kompetenci obce, tzn., jsou v plné výši 

hrazeny z jejího rozpočtu. 

 

rekonstrukce VO 800 000,00 Kč 

výkup pozemků 500 000,00 Kč 

komunikace – Rýnská 2 000 000,00 Kč 

 

 

 

Graf 7 - Procentuální rozložení investic do ostatních investičních záměrů 

15% 

21% 

13% 

51% 

DPS zateplení + výměna oken
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2.2.6 Rozpočtový výhled do roku 2015 

Rozpočtový výhled na rozmezí let 2013 – 2015 je shrnut v Tabulce 9. 

 

Tabulka 9 - Rozpočtový výhled obce do roku 2013 

 2013 2014 2015 

PŘÍJMY [tis. Kč] 

daňové 23 587,00 23 590,00 23 600,00 

dotace 7 591,00 1 113,00 1 113,00 

nedaňové vlastní  11 106,00 11 110,00 11 200,00 

PŘÍJMY CELKEM 42 284,00 35 813,00 35 913,00 

VÝDAJE [tis. Kč] 

VÝDAJE CELKEM 48 815,00 35 813,00 35 913,00 

ROZPOČTOVÝ SCHODEK [tis. Kč] 

 - 6 532,00 0,00 0,00 
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

Hospodaření obce Dolní Bojanovice v letech 2010 - 2012, respektive 2010 - 2013 

bylo z pohledu autora velmi dobré jak z pohledu zajištění přílivu příjmů, tak ze strany 

snižování odlivu výdajů. 

Nicméně zde budou popsány návrhy, které autor, také jako zároveň nejmladší člen 

zastupitelstva obce Dolní Bojanovice v historii, považuje za přínosné a prosazuje je na 

jednáních zastupitelstva obce v reálném životě a přináší inovativní metodu, jak zlepšit 

hospodaření obce, než takzvaným utahováním opasků. 

 

3.1 Primární návrhy 

Jako základní myšlenka zlepšení hospodaření obce v rámci zvýšení příjmů bývá 

navrhováno, jak ze strany vedení municipalit, tak ze strany veřejnosti, která není 

seznámena s tématem nebo se jí nedotýkají nastávající změny, zvýšení daňových 

příjmů. Jako hlavní spásné zvýšení příjmů navrhují zvýšení daně z nemovitostí, 

pozemků či daně ze staveb. V pořadí druhé jmenované bývá zvýšení místních poplatků, 

kterými jsou poplatky ze psů, z výherních automatů či hracích strojů, poplatky ze 

vstupného nebo také příjmy z užívání veřejného prostranství a krátkodobého pronájmů 

obecních prostor (kulturní domy, přednáškové sály, atd.). 

Toto řešení se ale nesetká s kladným ohlasem široké veřejnosti, ba naopak 

s negativním přijetím tohoto zvýšení poplatků, které se dotýkají občanů v té konkrétní 

obci a je to pro ně demotivující. 

Jediný poplatek, který by měl být, dle mého názoru, zvýšen, a to na maximum, je 

poplatek z výherních hracích přístrojů, protože by tento nešvar, který decimuje úspory 

a rodiny hráčů, měl být postupně omezen a nakonec zakázán.  
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Je zde ale také alternativa, která nezatěžuje obyvatele obce nadměrnými platbami 

a dalšími poplatky. Touto alternativou je realizace nových možností generování příjmů 

a snižování výdajů, které neomezí stávající fungování a obce a jí poskytovaných služeb. 

 

3.2 Snížení nákladů na telekomunikační služby 

Jako první krok by mělo být realizováno snižování výdajů a to formou elektronických 

aukcí na výběr poskytovatele telekomunikačních služeb, díky kterým může být ušetřeno 

až 56 %. Pro obec Dolní Bojanovice to znamená úspora z navrhovaných 148 000,00 Kč 

v rozpočtu až 82 880,00 Kč za jeden kalendářní rok jen za telekomunikační služby (viz 

Graf 8). 

 

 

Graf 8- Náklady na telekomunikační služby při úspoře 56 % 

 

Není ovšem zaručeno, že výsledná úspora bude opravdu v tak vysoké míře a při 

realistickém odhadu z praxe můžeme počítat s úsporou alespoň 40 %, která je 

znázorněna na následujícím Grafu 9 a činí z celkových navrhovaných nákladů 
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Graf 9- Náklady na telekomunikační služby při úspoře 40 % 

 

3.3 Snížení nákladů na elektřinu a plyn 

Další na pořadu by mělo být snížení cen za nákup plynu a elektřiny. Zde by se nákup 

za nižší cenu realizoval prostřednictvím burzy komodit, kde je garantovaná úspora 

15 %, ale v praxi je dosahováno reálných úspor až 20 %, což v celkovém objemu 

navrhovaných nákladů na nákupy elektřiny a plynu 3 148 900,00 Kč za rok, tvoří pro 

obec úsporu 472 335,00 Kč při snížení ceny jen o 15 % (viz Graf 11), a až 

629 780,00 Kč při snížení ceny o 20 % (viz Graf 10). 
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Graf 10- Náklady na elektřinu a plyn při úspoře 20 % 

 

 

Graf 11- Náklady na elektřinu a plyn při úspoře 15 % 

 

Při optimistickém výhledu budeme uvažovat úspory 56 % u telekomunikačních 

služeb, čímž generujeme výši úspor 82 880,00 Kč, a u plynu a elektřiny budeme 

uvažovat úsporu 20 %, což je 629 780,00 Kč. Při součtu těchto hodnot nám celková 

úspora činí 712 660,00 Kč. 
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Za okolností, že budeme realisté a zůstaneme u úspory 40 % u telekomunikací, kde 

generujeme částku 59 200,00 Kč, a u plynu a elektřiny budeme uvažovat úsporu 15 %, 

což je 472 335,00 Kč, se při součtu těchto hodnot dostaneme na částku 531 535,00 Kč. 

 

3.4 Snížení nákladů na veřejné osvětlení 

Dalším opatřením, které dokáže přinést úsporu, aniž by výrazně omezilo život v obci, 

je vypínání (dosavadního, nepřestavěného na technologii „Led diod“) veřejného 

osvětlení v noční době a to od 00:00 – 04:00, během které je v obci minimální provoz 

a pohyb chodců. 

Budeme uvažovat, že je svícení VO během roku rozděleno na dva, stejně dlouhé 

cykly svícení, kterými budou zimní a letní. V zimním cyklu, se bude VO zapínat 

v 19:00 a vypínat v 07:00 oproti letnímu, který se bude zapínat až ve 21:00 a vypínat již 

v 05:00. 

 Z výše uvedených údajů dostaneme hodnotu svícení pro zimní cyklus 12 hodin 

denně a pro letní cyklus 8 hodin denně, což je v průměru 10 hodin denně. Při 

vynásobení každé hodnoty zaokrouhleným polovičním počtem dnů v roce, tj. 183, nám 

zimní cyklus svícení trvá 2 196 hodin a letní 1 464 hodin, dohromady tedy 3 660 hodin 

svícení. 

Z celkových nákladů na veřejné osvětlení, které byly pro rok 2012, 1 275 000,00 Kč, 

je na elektrickou energii VO vyčleněno 600 000,00 Kč. Při rozložení částky na hodiny 

vychází částka na jednu hodinu svícení 163,93 Kč. Pro zimní cyklus je tedy celková 

spotřebovaná částka 359 990,28 Kč. Pro letní cyklus 239 993,52 Kč (viz Graf 12). 
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Graf 12- Poměr cyklů svícení VO v obci 

 

Při vypínání VO na 4 hodiny v noci po celý rok, kromě dvou nocí během víkendů 

(z pátku na sobotu a ze soboty na neděli, kdy je v noci zvýšená frekvence chodců 

v obci), kterých je v roce 52, bude uspořená částka ve výši 171 798,64 Kč (viz Graf 13). 

Ta odpovídá výpočtu:  
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Graf 13Poměr úspor z VO k plánovaným nákladům 

 

 

Graf 14 – Náklady na VO před úsporou a po úspoře 
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pokud s nimi bude naloženo správně, tak se objem, těchto ušetřených financí dá velmi 

dobře zhodnotit. 

Zde se nám hned naskytuje možnost, kam vložit ušetřené prostředky tak, aby nám 

ušetřené prostředky zase generovaly další úsporu a tou možností je postupná renovace 

veřejného osvětlení (VO) za „Led diodové“, které má oproti stávajícímu VO minimální 

spotřebu elektrické energie. 

 

3.5 Zvýšení příjmů 

3.5.1 Výstavba fotovoltaické elektrárny 

Jednou z možností zvýšení příjmů obce je novodobá varianta investice a to do 

fotovoltaiky. Formou fotovoltaiky budou solární panely na střechu obecní budovy. Pro 

zabudování sluneční elektrárny na střechu některé budovy v majetku obce byla vybrána 

nově vybudovaná sedlová střecha Základní a mateřské školy. 

 

Kalkulace na výstavbu fotovoltaické elektrárny na šikmou střechu o výkonu 30 kWp 

Proč zrovna fotovoltaická elektrárna (FVE)? V dnešní době všudypřítomně slyšíme 

o potřebě snižování emisí skleníkových plynů a nutnosti realizace ekologických 

způsobů získávání tzn. čisté energie. 

Fotovoltaické systémy pracují na principu přeměny sluneční energie v energii 

elektrickou a jsou dnes nejčistější formou získávání ekologicky nezávadné energie. 

Doba, kdy solární panel nebyl schopen za svou životnost vyprodukovat více energie, 

než tu, která byla do něj vložena při jeho výrobě, je daleko za námi. Masově 

produkované moderní panely dosahuji výkonu až 300 Wp s 19 % účinností přeměny 

světelné energie v energii elektrickou a jsou schopny vyprodukovat energii vloženou na 

jejich výrobu již po prvních několika letech provozu. 

Pro období 1. 1. – 30. 6. 2013 je systém výkupních cen a zelených bonusů pro 

systémy od 5 do 30 kWp stanoven za následujících podmínek: 
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 při přímém prodeji energie je stanovena výkupní cena na 2,83 Kč/kWh 

 při vlastním spotřebě energie získává zákazník elektřinu zdarma a tzv. zelený 

bonus 2,28 Kč/kWh. Při přičtení součastné ceny energie (o níž víme, že bude 

do budoucna rok od roku stoupat) se dostáváme na cenu alespoň 7 Kč/kWh ve 

vysokém tarifu NN. Vyprodukovaná energie musí být spotřebovaná 

výrobcem, nebo si musí výrobce sám zajistit odběratele 

 

Tyto ceny jsou garantovány podle vyhlášky 364/2007 a 150/2007 po dobu dvaceti let 

s inflačním navýšením 2% ročně. Při těchto podmínkách se pohybuje návratnost 

systému mezi 8-12 lety v závislosti na způsobu financování projektu a způsobu výkupu 

energie. 

Umístnění FVE bude na sedlové střeše, na kterou bude umístěna speciální závěsná 

hliníková konstrukce. 
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Finanční kalkulace 

Tabulka 10 - Finanční kalkulace FVE 

Výkon 

celkem 
30 000 Wp 

Typ 

panelů 

  

AUO 

  

Plocha 

celkem 
198 m

2
 

Výkon 

panelu 

  

250 Wp 

 

 

 
Název položky 

 
Kč/ks 

Částka 

[Kč] 

1 Projektová dokumentace 
 

  35 900 

2 Polykrystalický panel AUO 250 Wp 120 ks 4 416 529 895 

3 3fázový střídač 
 

156 439 156 439 

4 Střešní systém pro šikmou střechu 
 

  103 429 

5 Rozvaděče NN AC, DC 
 

  38 600 

6 Elektroinstalační materiál, kabely 
 

  21 000 

7 Práce mechanická a elektroinstalační 
 

  108 000 

8 Napojení na distribuční soustavu 
 

dle PD   

9 Dálkový dohled Meteocontrol (Danfoss, Delta) 
 

dle PD   

10 PPP a licence 
 

  7 900 

11 Doprava km 30   

 Celkem 1 001 163 

  Celkem s DPH 21% 1 211 407 

  Kč/kWp bez DPH 33 372 

*Tyto kalkulace jsou indikativní a vycházejí z předcházejících instalací. Skutečnou 

možnost připojení a cenu lze určit až na základě realizační dokumentace. 

 

Z Tabulky 10 je patrné, že celková investice obce do vybudování FVE bude 

1 001 163,- Kč 

Následující Tabulka 11 kalkuluje výnosnost FVE z pohledu ročních tržeb, ročních 

nákladů, celkových nákladů, celkových tržeb, ročních a celkových zisků. Stabilní roční 

příjem z FVE bude v průměru 157 000,- Kč. Návratnost investované částky bude 

v osmém roce užívání FVE.   
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Tabulka 11 - Kalkulace výnosu FVE 
R

o
k

 

Roční 

výroba 

[kWh/rok] 

Cena 

ZB + 

Inflační 

nav. 

Úspora za Energii 

spotřebovanou 90% 

vyrobené energie 

[3 Kč/kWh] 

Výnos z en. 

dodané do sítě 

10% vyr.en. 

[0,4 Kč/kWh] 

Tržby bez 

nákladů 

[Kč] 

Náklady bez 

DPH 

[Kč] 

Výsledná 

roční tržba 

[Kč] 

Zisk 

[Kč] 

1 31 400 2,28 84 780 1 256 157 628 1 001 163 -843 535 -843 535 

2 31 086 2,33 83 932 1 243 157 469 12 000 145 469 -698 065 

3 30 775 2,37 83 093 1 231 157 326 12 000 145 326 -552 740 

4 30 467 2,42 82 262 1 219 157 198 12 000 145 198 -407 541 

5 30 163 2,47 81 439 1 207 157 086 12 000 145 086 -262 456 

6 29 861 2,52 80 625 1 194 156 989 12 000 144 989 -117 467 

7 29 562 2,57 79 819 1 182 156 907 12 000 144 907 27 441 

8 29 267 2,62 79 021 1 171 156 841 12 000 144 841 172 282 

9 28 974 2,67 78 230 1 159 156 790 12 000 144 790 317 072 

10 28 684 2,72 77 448 1 147 156 755 12 000 144 755 461 827 

11 28 398 2,78 76 674 1 136 156 735 12 000 144 735 606 562 

12 28 114 2,83 75 907 1 125 156 730 12 000 144 730 751 293 

13 27 832 2,89 75 148 1 113 156 741 12 000 144 741 896 034 

14 27 554 2,95 74 396 1 102 156 767 12 000 144 767 1 040 801 

15 27 279 3,01 73 652 1 091 156 809 12 000 144 809 1 185 610 

16 27 006 3,07 72 916 1 080 156 866 12 000 144 866 1 330 475 

17 26 736 3,13 72 187 1 069 156 938 12 000 144 938 1 475 413 

18 26 468 3,19 71 465 1 059 157 025 12 000 145 025 1 620 438 

19 26 204 3,26 70 750 1 048 157 128 12 000 145 128 1 765 566 

20 25 942 3,32 70 043 1 038 157 246 12 000 145 246 1 910 813 

  571 772       3 139 975 1 229 163   1 910 813 
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3.5.2 Zhodnocení 

Takto navržená elektrárna za 20 let provozu vyprodukuje 571 MWh. Návratnost 

investice pro plátce DPH činí 6 let a zisk z této investice dosáhne 1 910 000,00 Kč 

z celkových tržeb 3 139 000,00 Kč. Životnost systému je však až 25 let. 

Zdroj: firma ENERG-SERVIS a.s. 

 

3.6 Shrnutí návrhové části 

Z výdajů, ze kterých je uspořená suma z nákupu telekomunikačních služeb 

59 200,00 Kč, z nákupu elektřiny a plynu 472 335,00 Kč a úspory za veřejné osvětlení 

171 798,64 Kč dostaneme celkovou uspořenou částku z výdajů 703 333,64 Kč  

Příjmy získané z fotovoltaiky budou v průměru 157 000,00 Kč na jeden kalendářní 

rok. 

Tedy celková částka na jeden kalendářní rok, kterou obec získá snížením výdajů 

a zvýšením příjmů, bude 860 333,64 Kč. 

Celkovým výsledkem návrhové části je tedy suma 860 333,64 Kč pro obecní 

rozpočet. 
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4 ZÁVĚR 

Cílem předložené bakalářské práce bylo na základě analýzy hospodaření obce Dolní 

Bojanovice navrhnout taková opatření, která by vedla ke zvýšení rozpočtových příjmů 

a regulaci výdajů. 

V analytické části této práce byly uvedeny informace o hospodaření obce Dolní 

Bojanovice. Byla použita data z finančních výkazů obce a dobrovolných svazků obcí. 

Analýza rozpočtů obce byla provedena za roky 2010 – 2013. 

Bakalářská práce byla rozdělena na tři části. První část práce se zabývala teoretickými 

poznatky a informacemi o obcích v České republice a jejich rozpočty. 

Druhá část práce byla věnována charakteristice obce Dolní Bojanovice, popsání 

základních informací o obci a analýz příjmů, výdajů a rozpočtů pro roky 2010 – 2013. 

Dále bylo vypočteno procento, kterým se obec Dolní Bojanovice podílí na procentní 

části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odstavce 1 písmene b) až f) zákona 

č. 243/2000 Sb. 

Třetí a poslední část obsahuje návrhy řešení, které by vedly k efektivnějšímu 

hospodaření obce. Tato část popisuje především to, jak by obec mohla snížit své výdaje 

a zároveň zvýšit příjmy, a tak zefektivnit hospodaření. 
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Příloha č. 1  

 Obec Dolní Bojanovice 

 IČ: 00284858 

Závěrečný účet obce za rok 2010 

 

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

zveřejňuje Obec Dolní Bojanovice návrh na závěrečný účet obce za rok 2010 

 

1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za kalendářní rok 2010  

2. Tvorba a použití fondů 

3. Hodnocení hospodářské činnosti 

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 

5. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje 

6. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům 

7. Ostatní přijaté dotace 

8. Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu ÚSC 

9. Hodnocení majetku a závazků obce 

10. Zpráva o hospodaření zřízené příspěvkové organizace – Základní školy a mateř. 

školy 

11. Výsledek přezkoumání hospodaření ÚSC za účetní období roku 2010 

12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Regionu Podluží za účetní období 

roku 2010 

13. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO  Mikroregionu Hodonínsko za 

účetní období roku 2010. 

 

S celým obsahem závěrečného účtu obce za rok 2010 je možné se seznámit v kanceláři 

účetní Obecního úřadu Dolní Bojanovice, a to v úřední dny: Po:  8.00 – 17.00 hod. 

         St:  8.00 – 16.30 hod. 

 

Vyvěšeno:  

Sňato:       

Schváleno zastupitelstvem obce dne:  

       Mgr. Vlastimil Jansa   

        Starosta 
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Obec Dolní Bojanovice  

 

1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2010 v Kč 
 

 

 
Příjmy: 

Schválený rozpočet Schválený rozpočet po 
úpravách 

Skutečnost 

 52 383 300,- 71 705 500,- 71 705 407,96 
 

Výdaje: 67 191 000,- 79 841 300,- 79 831 924,26 
 

Výsledek plnění 
rozpočtu-schodek 

-14 807 700,- -8 135 800,- -8 126 516,30 

 

  Rozpočtový schodek ve výši 8 126 516,30 Kč byl pokryt z uspořených prostředků 
minulých let. 

Podrobný výkaz příjmů a výdajů rozpočtu hospodaření dle rozpočtové skladby je uveden ve výkazu 
obce Dolní Bojanovice Fin 2-12 M ke dni 31.12.2010 

 
 Schválený rozpočet na rok 2010: 
 
 Příjmy: 52 383 300,- 
 Výdaje: 67 191 000,- 
 Rozpočtový schodek:                            -    14 807 700,- 
 
Příjmy: 
 

Třída Skutečnost Rozpočet 
schválený 

% Rozpočet 
upravený 

% 

1-daňové 
příjmy 

22 972 533,88 23 888 800,- 96,16 22 972 400,- 100 

2-nedaňové 
příjmy 

 9 491 920,17  8 837 000,- 107,41  9 492 200,- 100 

3-kapitálové 
příjmy 

 1 690 146,-     585 000,- 288,91 1 690 200,- 100 

4-přijaté 
dotace 

37 550 807,91  19 072 500,- 196,88 37 550 700,- 100 

Celkem 
příjmy: 

71 705 407,96 52 383 300,- 136,89 71 705 500,- 100 

 
 
 
 
 
Výdaje: 
 

třída skutečnost Rozpočet 
schválený 

% Rozpočet 
upravený 

% 

5-běžné 
výdaje 

28 298 069,04 27 042 900,- 104,64 28 307 400,-  99,97 

6-kapitálové 
výdaje 

51 533 855,22 40 148 100,- 128,36 51 533 900,-,- 100 

Celkem 
výdaje 

79 831 924,26 67 191 000,- 118,81 79 841 300,- 99,99 
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2) TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ 
 

Obec Dolní Bojanovice má pouze fond sociální 

Sociální fond 

 
Tvorba a čerpání sociálního fondu (dále jen SF) se řídí Vnitřní směrnicí k používání SF, 

zákonem č. 114/2002 Sb a zákonem č. 100/2006 Sb 

 

 

419 xxx – Fond sociální   krycí účet   236 100 

 

 

 

 

Přehled příjmů a výdajů SF: 

 

Příjmy:  

 

Tvorba SF   320 000,- Kč 

Úrok z účtu:            1 043,49 Kč 
Celkem příjmy:   321 043,49 Kč 

 

Výdaje:   rozpočet:  skutečnost: 

 

Životní jubilea:    11 000,-    11 000,- 

Příspěvek na rekreaci: 130 000,-  129 585,- 

Příspěvek na ošatné   70 000,-   70 000,- 

Příspěvek na stravné   40 000,-    69 628,- 

Vitamínové balíčky   15 000,-   11 614,75 

Přísp. na penzijní připojištění  46 000,-   75 700,- 

Poplatek KB za vedení účtu     2 100,-     3 191,70 

 

Celkem výdaje:  314 100,- Kč  370 719,45 Kč 

 

Rozdíl (saldo) příjmů a výdajů:   - 49 675,96 Kč 

 

 

 

Prostředky sociálního fondu na bankovním účtu (236 10) 

 

Zůstatek BÚ  k 1. 1. 2010  134 230,21 Kč 

Zůstatek BÚ k 31. 12. 2010     84 554,25 Kč   

účet 419         84 554,25Kč 

rozdíl:                      0,-- Kč 

  

Sociální fond  je plně kryt peněžními prostředky na běžném účtu, v okruhu SF nejsou 

evidovány žádné závazky ani pohledávky. 
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3) Hodnocení   hospodářské  činnosti 
 

Obec provozuje hospodářskou činnost pouze na úseku LESY 

 
NÁKLADY 

 

Druh       Plnění v Kč    

            

501010 zalesnění – sazenice      56 880,-- 

501 020 ochrana lesa, postřiky, oplocení       4 603,19             

501030 ochranné oděvy         1 656,70 

501 040 spotřeba materiálu        22 264,05 

501060 spotřeba PHM          6 400,38 

511 030 opravy a udržování          2 106,58 

518 005 ostatní služby          2 191,-  

518 010  služby-přibližování dříví       85 600 ,- 

518 020  služby-těžba dříví        64 065,89      

518 040 odvoz, vagónování dříví       26 603,57   

518 050 služby, náhrada – pila, tel.karta    17 424,-    

518 060 likvidace klestu – drcení       5 219,87 

521030 mzda /OLH, THP, lesní dělník/              369 286,-- 

524 030 zákonné SP a ZP náklady               125 558,-- 

549 030 jiné ostatní náklady       16 400,-- 

569 030 ostatní finanční náklady        3 409,-  

591030 záloha na daň z příjmu               130 000,-- 

 

celkem                939 668,23 Kč             

 
VÝNOSY 

 

Druh       Plnění v Kč    

 

601030 prodej dříví + klestí              569 748,13 

601 031 prodej dříví-kalamita   979 580,- 

602 100 výnosy z prod. služeb                  1 348,28  

649 030 Jiné ostatní výnosy               1,45    

662 030 úrok KB             2 283,60 

672 030  dotace na provoz       80 660,--     

 

 

celkem        Kč  1 633 621,46 

 

 
Výsledek hospodaření – Lesy: 

Výnosy             1 633 621,46    

Náklady      939 668,23    

Výsledek hospodaření    693 953,23     Kč      
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Výsledek hospodaření za HČ lesy byl schválen na ZO 24.2.2010 č. usnesení č. 22 s tím, že 

bude převeden do rozpočtu obce. 

 

 

 

 

 

4.  Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 

 

 

4. 1.  Přijaté dotace  

 
Přijaté dotace - účelové 

 

 
ÚZ Poskytovatel: Účel:    Poskytnuto Čerpáno  Vypořádáno 

  
            

34002 MKČR   Obnova výklepové kapličky 

    J. Nepomuckého          96 000,-        96 000,- 

98527 MFČR    Kanalizace a vodovod – doplnění    10 000 000,- 10 000 000,- 

14907 MVČR   Cisternová automobilová stříkačka     2 000 000,-   2 000 000,- 

17720    MMR      Sportovní zázemí pro TJ-tenis. klub   2 900 000,-        2 900 000,- 

90877    MŽP-SFŽP  Sběr. dvůr odpadů        808 795,84       808 795,84 

98005    MFČR   Sčítání lidu, domů a bytů             9 341,-  0 9 341,- 

98187 MFČR  Volby do ZO a Senátu PČR         60 000,-      58 043,48 1 956,52 

98071 MFČR  Volby do PS PČR          36 600,-        41 640,- -5 040,- 

17007 MMR  Turistické okénko ČR x SR           9 221,60      v r. 2009 

            

Celkem:      15 919 958,44  15 904 479,32   6 257,52  
 

 
 
 

 Přijaté dotace z projektů EU 

 
 

00000 Záj. zdr. Hrušovansko  Turistické okénko ČR x SR       230 015,76     v r. 2009 

15839    MŽP-FS  Sběrný dvůr odpadů  13 749 529,49   13 749 529,49 

Celkem:      13 979 545,25 13 749 529,49 
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5. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje 
 
 
Přijaté dotace 
 
UZ Poskytovatel: Účel:    Poskytnuto: Čerpáno: Vypořádáno: 
103  JMK  Podpora na hosp. v lesích  80 660,-  80 660,-   
 
332 JMK  Oprava kapličky J. Nepomuckého 20 000,-  20 000,-   
 
231 JMK   Doplnění míst. úseků kanalizací 338 000,- 338 000,- 
   a vodovodu – stavba vodovodu 
 
232 JMK  Kanalizace jižní č. obce   v r. 2009  4 500 000,-  
 
232 JMK  Doplnění míst. úseků kanalizací 
   a vodovodu – stavba kanalizace 3 795 000,- 2 484 250,80 (zůst. bude čerpán 

                   v r. 2011) 
         

372 JMK  Sběrný dvůr odpadů  v r. 2009     808 795,87 161 204,13       
                 
14004 JMK  Zabezpečení akceschop. SDH* 18 138,-  18 138,- 
 

551 JMK  Cisternová aut. stříkačka SDH 1 000 000,- 1 000 000,- 
 
 
Přijaté dotace celkem:     5 251 798,- 9 249 844,67   

 
 
*Sbor dobrovolných hasičů 

 

 

 

 

 

 



 7 

6. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům 

 

Obci Dolní Bojanovice v zúčtovacím období r. 2010 nebyly poskytnuty prostředky ze státních fondů. 

 

 

7. Ostatní přijaté dotace 

 

ÚZ Poskytovatel  Účel   Poskytnuto Čerpáno Vypořádáno 

13101 Úřad práce                Dotace na mzdy VPP* 134 259,- 134 259,- 0 
 
13234 ÚP – prostř. EU  Dotace na mzdy VPP 520 211,05 520 211,05 0 
 
13234 ÚP- prostř. SR  Dotace na mzdy VPP  91 801,95  91 801,95 0 

00000 JMK   Neinvestiční dotace se SR na VPS* 

       1 125 700,- 1 125 700,- 0 

00000 MěÚ Hodonín  Dotace na prov. knihovny   50 000,--   50 000,- 0 

00000   Obec Starý Poddvorov Příspěvek na žáka   57 000,-   57 000,- 0 

00000 Obec Josefov  Příspěvek na žáka    7 000,-    7 000,- 0 

 

Přijaté dotace celkem            1 985 972,- 1 985 972,- 0 

 

*všeobecná pokladní správa 

*veřejně prospěšné práce 
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8. Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu ÚSC 

 

 

8.1. Poskytnuté neinvestiční dotace  z rozpočtu Obce Dolní Bojanovice  

 
 
Organizace  Účel   schváleno poskytnuto čerpáno       vráceno 
 

 
Modelářský kroužek provoz dílny  10 000,-  10 000,-  0,-       10 000,- 
  
Český svaz včelařů ozdrav včelstva  8 000,-  8 000,--  8000,- 

OREL Jednota  činnost   170 000,- 169 941,-         169 941,-   

TJ   provoz-činnost  270 000,-- 270 000,-         270 000,-  

Charita Hodonín  zajištění provozu DPS 320 000,- 320 000,-         320 000,- 

Tenisový klub  nákup skříněk   49 000,-- 49 000,--            49 000,- 

HBC-Snipers Hokejbal činnost   30 000,-- 30 000,--            30 000,- 

Svaz zdrav. postižených masáže   15 300,-- 15 300,-- 15 300,- 

DCH-Rod. centrum Sluníčko činnost  29 200,-  29 200,-  29 200,- 

Centrum pro rodinu osobní asistence   20 000,- 20  000,- 20 000,-    

Diakonie   činnost      5 000,-   5 000,-   5 000,- 

Pedagog. psychol. poradna  činnost     2 000,-   2 000,-  2 000,- 

 

Poskytnuté dotace celkem:   928 500,- 928 441,- 918 441,-    10 000,-
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8. 2. Poskytnuté neinvestiční dotace na provoz DSO 

 

      schváleno: poskytnuto: čerpáno: 

Region Podluží provoz neinv. příspěvek  111 300,- 111 300,- 111 300,- 

Region Podluží    investiční příspěvek       9 000,-      9 000,-      9 000,- 

Mikroregion Hodonínsko provoz      58 700,-    58 700,-    58 700,-  

Poskytnuté dotace DSO celkem    179 000,-  179 000,-  179 000,-  

 

 

8. 3. Ostatní příspěvky 

      Schváleno:     poskytnuto: čerpáno: 

Svaz měst a obcí ČR člen. příspěvek  7 414,60      7 414,60 7 414,60 

MAS Dolní Morava přísp. na činnost  2 000,-      2 000,- 2 000,- 

Ostatní příspěvky celkem:   9 414,60          9 414,60 9 414,60 

 

 

 

 

 

8. 4. Poskytnuté dary 

       Schváleno: poskytnuto: čerpáno: 

Maláníková Markéta činnost  divadelního spolku 10 000,-  10 000,-  10 000,- 
 
Maláníková Markéta repr. obce – MFF Strážnice  10 000,-  10 000,-  10 000,- 
 
Anna Řezáčová  činnost ženského pěvec. sboru  10 000,-  10 000,-  10 000,- 
 
Zdena Krupicová  podpora činnosti Klubu seniorů    4 000,-    4 000,-     4 000,- 
 
Ing. Josef Salajka činnost Svatováclavského sboru 20 000,-  20 000,-  20 000,- 
   jednotný oděv 
Mgr. Lucie Škrháková činnost Svatováclavského sboru 10 000,-  10 000,-  10 000,- 
    
Mgr. Vítězslav Navrátil vydání CD skupina Šroti     5 000,-   5 000,-                 5 000,- 
 
Růžena Červenková rozvoj území lokalita Díly p. Vin.    8 000,-   8 000,-   8 000,- 
 
Mgr. Josef Červenka rozvoj území lokalita Díly p. Vin.    8 000,-   8 000,-   8 000,- 
 
Celkem poskytnuté dary Kč:    85 000,-   85 000,-  85 000,- 
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9) Hodnocení majetku a závazků obce 
 
 

Stav majetku na majetkových účtech: 
 
 

Účet Název Zůstatek v Kč 
k 1. 1. 2010 

Zůstatek v Kč 
K 31. 12. 2010 

013 Software 84 640,80 84 640,80 
 

018 Drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek 

218 316,20 238 908,20 

019 Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek 

461 856,30 461 856,30 

021 Stavby 293 671 777,54 338 385 339,76 
 

022 Samostatné movité 
věci 

10 656 455,15 19 241 733,15 

028 Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek 

5 720 105,76 5 782 757,06 

031 Pozemky 86 620 564,91 88 072 872,37 
 

 

032 Umělecká díla a 
předměty 

79 794,- 79 795,- 

041 Nedokončený 
dlouhodobý 
nehmotný majetek 

499 621,- 521 121,00 

042 Nedokončený 
dlouhodobý hmotný 
majetek 

20 992 166,10 17 988 172,10 

069 Ostatní dlouhodobý 
finanční majetek 

15 324 000,- 15 324 000,- 

Celkem:  434 668 352,76 486 181 195,74 
 

 
 
 
 
Zůstatek na běžném účtu u Komerční banky a.s. Hodonín č. 6025671/0100 k 31. 12. 2010: 
 
        16 335 945,72  Kč 
 
Zůstatek na účtu v cizí měně EUR u KB a.s. pob. Hodonín č. 43-3520450287/0100 k 31. 12. 2010: 
 
              36,81 EUR, 922,45 Kč 
 
Zůstatek na běžném účtu sociálního fondu u KB. a.s. Hodonín č. 1784620287/0100 k 31.12.2010 
 
        84 554,25  Kč 
 
Zůstatek účtu hospodářské činnosti – Lesy  u KB a.s. Hodonín č. 1754110227/0100 k 31. 12. 2010 
 
        754 434,94  Kč 
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Výsledek hospodaření před zdaněním:  9 058 953,39 Kč 
 
Výsledek hospodaření po zdanění:   8 478 953,99 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohledávky v Kč:       rok 2009 rok 2010 

 

        1. Dlouhodobé pohledávky:      27 676,-        1 621,- 

        2. Krátkodobé pohledávky:          2 698 512,40 8 082 486,06 

Z toho:  

           Odběratelé:               657 569,40    648 248,- 

           Ostatní pohledávky:         2 520,-              4 092,- 

           Krátkodobé poskytnuté  zálohy:           1 836 876,-       2 043 456,- 

            Jiné pohledávky z hlav. činnosti:              183 500,-        2 450,-        

            Pohledávky za zaměstnanci:                 10 838,-             10 429,- 

            Pohledávky za SR:                0,-  5 005 040,-             

Náklady příštích období:                   7 209,-   170 700,50 

 Dohadné účty aktivní:    198 070,56            0,- 

  

 

Závazky v Kč: 
 Dlouhodobé závazky :      238 360,40        326 464,- 

 Krátkodobé závazky:      3 161 839,12    5 230 117,71  
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10) Zpráva o hospodaření Základní školy a mateřské školy 

 Dolní Bojanovice, příspěvkové  organizace 

 

Obec Dolní Bojanovice je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní školy v Dolních Bojanovicích, 
která vykazuje následující hospodaření s finančními prostředky: 

Hlavní činnost 

Výnosy:       Rozpočet:  Plnění: 
 
Příspěvek na provoz od zřizovatele     3 200 000,-    3 200 000,- 
JMK-mzdy,odvody,uč.pomůcky,vzdělávání             13 602 000,-  13 602 000,-  
Příjmy z vlastní činnosti       2 146 278,01    2 146 278,01 

 
Celkem výnosy:     18 948 278,01,-  18 948 278,01 

 

 
Náklady: 

 
Celkové náklady     19 153 647,18  19 153 647,18 

 
Hospodářský výsledek za hlavní činnost:        - 205 369,17 
 
Hospodářská činnost 
 
Výnosy:         1 911 966,51     1 911 966,51  
  
 
Náklady:      1 706 597,34,-  1 706 597,34  
 
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost:        205 369,17 
   
 
 
Výsledek hospodaření celkem:                      0,- 
 
 

 Celkový výsledek hospodaření ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace, Dolní Bojanovice za hlavní  
a hospodářskou činnost za rok 2010 činil 0,- Kč.  
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11) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 
 

Obec si nechala provést přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 auditorskou společností KAMA-
AUDIT, spol. s r. o. se sídlem ve Vnorovech.  

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání      -    nebyly zjištěny chyby a nedostatky                                                        

 

 

Finanční výbor konstatuje, že závěrečný účet obsahuje potřebné údaje a náležitosti a po jeho projednání 
doporučuje schválit hospodaření Obce Dolní Bojanovice za rok 2010 bez výhrad. 
 

 

 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2010 
Příloha č. 2 – Rozvaha k 31.12.2010 
Příloha č. 3 – Příloha k účetní závěrce 
Příloha č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2010 
 
Přílohy jsou uloženy na účtárně obecního úřadu a je možné se s nimi seznámit v úřední dny: 
Pondělí: 8,00 – 17,00 hod. 
Středa:   8,00 – 17,00 hod. 

 

 
Vypracovala: Štěpánka Pavková 
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Příloha č. 2 

Obec Dolní Bojanovice 

IČ: 00284858 

Závěrečný účet obce za rok 2011 

 

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

zveřejňuje Obec Dolní Bojanovice návrh na závěrečný účet obce za rok 2011 

 

1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za kalendářní rok 2011  

2. Tvorba a použití fondů 

3. Hodnocení hospodářské činnosti 

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 

5. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje 

6. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům 

7. Ostatní přijaté dotace 

8. Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu ÚSC 

9. Hodnocení majetku a závazků obce 

10. Zpráva o hospodaření zřízené příspěvkové organizace – Základní školy a mateř. 

školy 

11. Výsledek přezkoumání hospodaření ÚSC za účetní období roku 2011 

12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Regionu Podluží za účetní období 

roku 2011 

13. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO  Mikroregionu Hodonínsko za 

účetní období roku 2011. 

 

S celým obsahem závěrečného účtu obce za rok 2011 je možné se seznámit v kanceláři 

účetní Obecního úřadu Dolní Bojanovice, a to v úřední dny: Po:  8.00 – 16.30 hod. 

         St:  8.00 – 16.30 hod. 

 

Vyvěšeno:  

Sňato:       

Schváleno zastupitelstvem obce dne:  

       Mgr. Vlastimil Jansa   

        Starosta 
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Obec Dolní Bojanovice  

 

1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2011 v Kč 
 

 

 
Příjmy: 

Schválený rozpočet Schválený rozpočet po 
úpravách 

Skutečnost 

 62 251 300,- 51 414 500,-  52 037 422,56 
 

Výdaje: 66 236 700,- 55 682 900,- 56 270 639,15 
 

Výsledek plnění 
rozpočtu-schodek 

- 3 985 400,- - 4 268 400,- - 4 233 216,59 

 

  Rozpočtový schodek ve výši 4 233 216,59 Kč byl pokryt z uspořených prostředků 
minulých let. 

Podrobný výkaz příjmů a výdajů rozpočtu hospodaření dle rozpočtové skladby je uveden ve výkazu 
obce Dolní Bojanovice Fin 2-12 M ke dni 31.12.2011 

 
 Schválený rozpočet na rok 2011: 
 
 Příjmy: 62 251 300,- 
 Výdaje: 66 236 700,- 
 Rozpočtový schodek:                            -      3 985 400,- 
 
Příjmy: 
 

Třída Skutečnost Rozpočet 
schválený 

% Rozpočet 
upravený 

% 

1-daňové 
příjmy 

22 576 487,01 22 839 200,- 98,85 22 576 500,- 100 

2-nedaňové 
příjmy 

 9 743 610,25  8 986 600,- 108,42  9 743 500,- 100 

3-kapitálové 
příjmy 

    703 430,-     770 000,- 91,35     703 400,- 100 

4-přijaté 
dotace 

19 013 895,30  29 655 500,- 64,12 18 391 100,- 103,39 

Celkem 
příjmy: 

52 037 422,56 62 251 300,- 83,59 51 414 500,- 101,21 

 
 
 
 
 
Výdaje: 
 

třída skutečnost Rozpočet 
schválený 

% Rozpočet 
upravený 

% 

5-běžné 
výdaje 

27 331 179,05 24 227 900,- 112,81 26 743 500,-  102,20 

6-kapitálové 
výdaje 

28 939 460,10 42 008 800,- 68,89 28 939 400,- 100 

Celkem 
výdaje 

56 270 639,15 66 236 700,- 84,85 55 682 900,- 101,06 
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2.  TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ 
 

Obec Dolní Bojanovice má pouze fond sociální 

Sociální fond 

 
Tvorba a čerpání sociálního fondu (dále jen SF) se řídí Vnitřní směrnicí k používání SF, 

zákonem č. 114/2002 Sb a zákonem č. 100/2006 Sb 

 

 

419 xxx – Fond sociální   krycí účet   236 100 

 

 

 

 

Přehled příjmů a výdajů SF: 

 

Příjmy:  

 

Tvorba SF   340 000,- Kč 

Úrok z účtu:                874,54 Kč 
Celkem příjmy:   340 874,54 Kč 

 

Výdaje:   rozpočet:  skutečnost: 

 

Životní jubilea:    11 000,-    16 500,- 

Příspěvek na rekreaci: 135 000,-  120 610,02 

Příspěvek na ošatné   70 000,-   70 000,- 

Příspěvek na stravné   79 000,-    63 612,- 

Vitamínové balíčky   15 000,-   12 000,- 

Přísp. na penzijní připojištění  79 000,-   88 700,- 

Poplatek KB za vedení účtu     2 100,-     3 210,60 

 

Celkem výdaje:  391 100,- Kč  374 632,62 Kč 

 

Rozdíl (saldo) příjmů a výdajů:   - 33 758,08 Kč 

 

 

 

Prostředky sociálního fondu na bankovním účtu (236 100) 

 

Zůstatek BÚ  k 1. 1. 2011    84 554,25 Kč 

Zůstatek BÚ k 31. 12. 2011     50 796,17 Kč   

účet 419         50 796,17Kč 

rozdíl:                      0,-- Kč 

  

Sociální fond  je plně kryt peněžními prostředky na běžném účtu, v okruhu SF nejsou 

evidovány žádné závazky ani pohledávky. 
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3) Hodnocení   hospodářské  činnosti 
 

Obec provozuje hospodářskou činnost pouze na úseku LESY 

 
NÁKLADY 

 

Druh       Plnění v Kč    

            

501010 zalesnění – sazenice      61 470,-- 

501 020 ochrana lesa, postřiky, oplocení       6 838,36             

501030 ochranné oděvy         2 535,81 

501 040 spotřeba materiálu        27 606,- 

501 041 spotřeba materiálu             246,65 

501060 spotřeba PHM          4 317,90 

511 030 opravy a udržování           6 709,60 

518 010  služby-přibližování dříví       122 235,- 

518 020  služby-těžba dříví          21 570,- 

518 030 poplatky KB                690,39      

518 040 odvoz, vagónování dříví         10 153,77   

518 050 služby, náhrada – pila, tel.karta         24 538,-    

518 060 likvidace klestu – drcení           6 102,83 

518 070 ošetřování kultur          26 400,- 

521030 mzda /OLH, THP, lesní dělník/                 370 239,- 

524 030 zákonné SP a ZP náklady                  113 924,- 

569 030 ostatní finanční náklady           3 420,10  

591030 záloha na daň z příjmu                  181 370,- 

 

celkem                    990 367,41 Kč             

 
VÝNOSY 

 

Druh       Plnění v Kč    

 

601030 prodej dříví + klestí              757 638,41 

621 030 aktivace materiálu a zboží   153 509,- 

662 030 úrok KB             1 430,16   

672 030 výnosy z územních rozp. a transferů 109 000,--     

 

 

celkem        Kč  1 021 577,57 

 

 
Výsledek hospodaření – Lesy: 

Výnosy             1 021 577,57    

Náklady      990 367,41    

Výsledek hospodaření       31 210,16     Kč      
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Výsledek hospodaření za HČ lesy byl schválen na ZO 23.2.2012 č. usnesení č. 8 s tím, že 

vzhledem k výši VH, budou finanční prostředky ponechány ve VHČ. 

 

 

 

 

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 

 

 

  Přijaté dotace  

 
Přijaté dotace - účelové 

 

 
ÚZ Poskytovatel: Účel:    Poskytnuto Čerpáno  Vypořádáno 

  
            

34002 MKČR   Obnova venkov. domu        123 000,-      123 000,- 

98527 MFČR    Kanalizace a vodovod – doplnění       5 000 000,-    5  000 000,- 

17928    MMR      Sportovní zázemí pro TJ-kopaná        400 000,-           400 000,- 

98005    MFČR   Sčítání lidu, domů a bytů            15 707,-  0 15 707,- 

17007 MMR  Turistické okénko ČR x SR           11 575,93      v r. 2010 

     

Celkem:         5 550 282,93   5 523 000,- 

 
 
 

 Přijaté dotace z projektů EU 

 

00000 Záj. sdr. Hrušovansko Turistické okénko ČRxSR  199 626,03         v r. 2010 

Celkem:        199 626,03 v r. 2010 

     

 
 

Průtoková dotace od MŠMT pro Základní a mateřskou školu 
 
 

33123 N 32 Z5    Vzdělávání pro konkurenceschpnost 720 434,67 Kč 
33123 N 32 Z1  Vzdělávání pro konkurenceschpnost 127 135,53 Kč 

Celkem:       847 570,20 Kč 
 
Předpokládané datum ukončení projektu: 28. 2. 2014 
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5. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje 
 
 
Přijaté dotace 
 
UZ Poskytovatel: Účel:    Poskytnuto: Čerpáno: Vypořádáno: 
103  JMK  Podpora na hosp. v lesích  109 000,- 109 000,- 0 
 
221 JMK  Cyklostezka Dol. Boj. – N. rabník 3 554 160,- 3 554 160,- 0 
 
232 JMK  Doplnění místních ús. kanalizací v r. 2010  1 310 749,20 0 
 
390 JMK  Stavba pro hist. stroje    200 000,-    200 000,- 0 
 
                 
14004 JMK  Zabezpečení akceschop. SDH*     10 555,-       10 555,- 0 
 

 
 
Přijaté dotace celkem:     3 873 715,- 5 184 464,20 0  
 
 
*Sbor dobrovolných hasičů 
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6. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům 

91628 SFDI   Cyklostezka-Dol. Bojanovice 

Novodvorský rybník      5 917 000,- 5 917 000,- 

 

 

 

 

7. Ostatní přijaté dotace 

 

ÚZ Poskytovatel  Účel   Poskytnuto Čerpáno Vypořádáno 

13101 Úřad práce                Dotace na mzdy VPP* 120 000,- 120 000,- 0 
 
13234 ÚP – prostř. EU  Dotace na mzdy VPP   68 000,-    68 000,- 0 
 
13234 ÚP- prostř. SR  Dotace na mzdy VPP  12 000,-   12 000,- 0 

00000 JMK   Neinvestiční dotace se SR na VPS* 

       1 106 200,- 1 106 200,- 0 

00000 MěÚ Hodonín  Dotace na prov. knihovny   50 000,--   50 000,- 0 

00000   Obec Starý Poddvorov Příspěvek na žáka   66 000,-   66 000,- 0 

00000 Obec Josefov  Příspěvek na žáka    12 000,-    12 000,- 0 

00000     Obec Nový Poddvorov Zabezpečení pož. ochrany    18 300,-     18 300,- 

 

Přijaté dotace celkem            1 452 500,- 1 452 500,- 0 

*všeobecná pokladní správa 

*veřejně prospěšné práce 
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8. Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu ÚSC 

 

 

 Poskytnuté neinvestiční dotace  z rozpočtu Obce Dolní Bojanovice  

 
 
Organizace  Účel   schváleno poskytnuto čerpáno       vráceno 
 

Římskokatolická farnost  
Dolní Bojanovice  opr. teplovzduš. vytápění 100 000,- 100 000,-           100 000,- 
 
Svaz zdrav. postižených masáže   14 100,-- 14 100,-- 14 100,- 
 
DCH-Rod. centrum Sluníčko činnost  15 000,-  15 000,-  15 000,- 

OREL Jednota  činnost   230 000,- 230 000,-            230 000,-  

Český svaz chovatelů uspořádání výstavy 5 000,-  0  0   

Český svaz včelařů ozdrav včelstva  8 000,-  8 000,--   8000,- 

Tenisový klub  nákup antuky   20 000,-- 20 000,--             20 000,- 

TJ – O pohár starosty fot. turnaj přípravky 10 000,-  7 261,-   7 261,- 

TJ   provoz-činnost  230 000,-- 230 000,-           230 000,- 

Centrum pro rodinu osobní asistence   15 000,- 15  000,- 15 000,-    

Obl. charita Hodonín zajištění provozu DPS 320 000,- 320 000,-           320 000,- 

Charitní poradna OCH provoz     11 000,-  11 000,- 11 000,- 

Diakonie   činnost      5 000,-   5 000,-   5 000,- 

Šachový klub  nákup šachů, hodin    4 000,-   4 000,-   4 000,- 

HBC-Snipers Hokejbal činnost   10 000,-- 10 000,--            10 000,- 

Malovaný kraj  vydavatel. činnost    2 500,-   2 500,-  2 500,- 

 

Poskytnuté dotace celkem:   999 600,- 991 861,- 991 861,-      

 

 

 

 

 

 

 Poskytnuté neinvestiční dotace na provoz DSO 

 

      schváleno: poskytnuto: čerpáno: 

Region Podluží provoz neinv. příspěvek  137 800,- 137 800,- 137 800,- 

Mikroregion Hodonínsko provoz      71 432,-    71 432,-    71 432,-  
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Poskytnuté dotace DSO celkem    209 232,-  209 232,-  209 232,-  

 

 

 Ostatní příspěvky 

      Schváleno:     poskytnuto: čerpáno: 

Svaz měst a obcí ČR člen. příspěvek  7 465,-      7 465,- 7 465,- 

 

 

 

 

 

 Poskytnuté dary 

       Schváleno: poskytnuto: čerpáno: 

Zdena Krupicová  podpora činnosti Klubu seniorů    3 000,-    3 000,-     3 000,- 
 
Antonín Bábík  Burčáková šestka   12 500,- 12 500,-  12 500,- 
 
Jana Tomčalová  kroje, hud. nástroje, cestovné  15 000,- 15 000,-  15 000,- 
 

Maláníková Markéta činnost  divadelního spolku 15 000,-  15 000,-  15 000,- 
 
Anna Řezáčová  činnost ženského pěvec. sboru   7 000,-   7 000,-   7 000,- 
 
Římskokatolická farnost zádušní mše     2 000,-   2 000,-  2 000,- 
 
 
 
Celkem poskytnuté dary Kč:    54 500,-   54 500,-  54 500,- 
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9) Hodnocení majetku a závazků obce 
 
 

Stav majetku na majetkových účtech: 
 
 

Účet Název Zůstatek v Kč 
k 1. 1. 2011 

Zůstatek 
v Kč 
K 31. 12. 2011 

013 Software 84 640,80 61 374,30 
 

018 Drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek 

238 908,20 257 613,70 

019 Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek 

461 856,30 584 931,- 

021 Stavby 338 385 339,76 
 

364 131 153,30 

022 Samostatné movité věci 19 241 733,15 18 584 169,85 

028 Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek 

5 782 757,06 6 147 871,44 

031 Pozemky 88 072 872,37 
 

88 027 119,87 

 

032 Umělecká díla a předměty 79 795,- 79 795,- 

041 Nedokončený 
dlouhodobý nehmotný 
majetek 

521 121,00 0 

042 Nedokončený 
dlouhodobý hmotný 
majetek 

17 988 172,10 27 609 022,11 

069 Ostatní dlouhodobý 
finanční majetek 

15 324 000,- 15 324 000,- 

Celkem:  486 181 195,74 
 

520 807 050,57 

 
 
K 31. 12. 2011 proběhlo dooprávkování dlouhodobého majetku dle ČÚS č. 708.  
 
 
 

Účet Název Dooprávkování Rozpuštění 
dotace 

013 Software 58 305,59  

019 Ost. dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

25 321,-  

021 Stavby 91 863 056,- 17 282 227,- 

022 Samost. movité 
věci 

3 802 699,- 330 807,- 

Celkem:  95 749 381,59 17 613 034,- 
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Zůstatek na běžném účtu u Komerční banky a.s. Hodonín č. 6025671/0100 k 31. 12. 2011: 
 
        12 136 409,19  Kč 
 
Zůstatek na investičním účtu u Čes. spořitelny, a.s. pob. Hodonín č.2285856329/0800 
31. 12. 2011: 
 
                            1 000,47 Kč 
 
Zůstatek na běžném účtu sociálního fondu u KB. a.s. Hodonín č. 1784620287/0100 k 31.12.2011 
 
               50 796,17  Kč 
 
Zůstatek účtu hospodářské činnosti – Lesy  u KB a.s. Hodonín č. 1754110227/0100 k 31. 12. 2011 
 
            293 367,39  Kč 

 
 
 
 
Výsledek hospodaření před zdaněním:  7 922 861,78 Kč 
 
Výsledek hospodaření po zdanění:   7 253 821,78 Kč 

 
 
 
 
 
Pohledávky v Kč:      rok 2010 rok 2011 

 

        1. Dlouhodobé pohledávky:             1 621,-  2 000,- 

        2. Krátkodobé pohledávky:               8 082 486,06    4 169 995,70 

Z toho:  

           Odběratelé:                   648 248,-      529 590,- 

           Ostatní pohledávky:            4 092,-               4 356,- 

           Krátkodobé poskytnuté  zálohy:              2 043 456,-   2 193 395,- 

            Jiné pohledávky z hlav. činnosti:                     2 450,-              6 750,- 

            Pohledávky za zaměstnanci:                    10 429,-              9 099,- 

            Poskytnuté zálohy na transfery    0         11 000,- 

            Pohledávky za SR:     5 005 040,-                0 

 Náklady příštích období:                  170 700,50         99 842,30 

 Dohadné účty aktivní:        198 070,56        1 315 963,40 

  

 

Závazky v Kč: 
 Dlouhodobé závazky :      326 464,-          346 000,- 

 Krátkodobé závazky:               5 230 117,71     14 374 163,49 

 
Výše krátkodobých závazků je ovlivněno nárůstem  neuhrazených faktur, které jsou splatné v r. 2012  

ve výši 8 879 023,20 Kč a přijatými zálohami od nájemníků ve výši 1 349 223,40 Kč, které budou vyúčtovány 

v r. 2012 po obdržení vyúčtování energií od dodavatelů. 
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10) Zpráva o hospodaření Základní školy a mateřské školy 

 Dolní Bojanovice, příspěvkové  organizace 

 

Obec Dolní Bojanovice je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní školy v Dolních Bojanovicích, 
která vykazuje následující hospodaření s finančními prostředky: 

Hlavní činnost 

Výnosy:       Rozpočet:  Plnění: 
 
Příspěvek na provoz od zřizovatele     3 200 000,-    3 200 000,- 
JMK-mzdy,odvody,uč.pomůcky,vzdělávání              13 952 749,-  13 952 749-  
Příjmy z vlastní činnosti        1 695 764,36    1 695 764,36 

 
Celkem výnosy:     18 848 513,36  18 848 513,36 

 

 
Náklady: 

 
Celkové náklady     19 069 387,35  19 069 387,35 

 
Hospodářský výsledek za hlavní činnost:        - 220 873,99 
 
Hospodářská činnost 
 
Výnosy:         1 831 313,69      1 831 313,69  
  
 
Náklady:      1 610 439,70,-  1 610 439,70  
 
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost:        220 873,99 
   
 
 
Výsledek hospodaření celkem:                     0,-  
           
 

 Celkový výsledek hospodaření ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace, Dolní Bojanovice za hlavní  
a hospodářskou činnost za rok 2011 činil 0,- Kč 
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11) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 
 

Obec si nechala provést přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 auditorskou společností KAMA-
AUDIT, spol. s r. o. se sídlem ve Vnorovech.  

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání      -    nebyly zjištěny chyby a nedostatky                                                        

 

 

Finanční výbor konstatuje, že závěrečný účet obsahuje potřebné údaje a náležitosti a po jeho projednání 
doporučuje schválit hospodaření Obce Dolní Bojanovice za rok 2011 bez výhrad. 
 

 

 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2011 
Příloha č. 2 – Rozvaha k 31.12.2011 
Příloha č. 3 – Příloha k účetní závěrce 
Příloha č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2011 
 
Přílohy jsou uloženy na účtárně obecního úřadu a je možné se s nimi seznámit v úřední dny: 
Pondělí: 8,00 – 16,30 hod. 
Středa:   8,00 – 16,30 hod. 

 

 
Vypracovala: Štěpánka Pavková 
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Příloha č. 3 

Obec Dolní Bojanovice 

IČ: 00284858 

Závěrečný účet obce za rok 2012 

 

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

zveřejňuje Obec Dolní Bojanovice návrh na závěrečný účet obce za rok 2012 

 

1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za kalendářní rok 2012  

2. Tvorba a použití fondů 

3. Hodnocení hospodářské činnosti 

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 

5. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje 

6. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům 

7. Ostatní přijaté dotace 

8. Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu ÚSC 

9. Hodnocení majetku a závazků obce 

10. Zpráva o hospodaření zřízené příspěvkové organizace – Základní školy a mateř. 

školy 

11. Výsledek přezkoumání hospodaření ÚSC za účetní období roku 2012 

12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Regionu Podluží za účetní období 

roku 2012 

13. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO  Mikroregionu Hodonínsko za 

účetní období roku 2012. 

 

S celým obsahem závěrečného účtu obce za rok 2012 je možné se seznámit v kanceláři 

účetní Obecního úřadu Dolní Bojanovice, a to v úřední dny: Po:  8.00 – 16.30 hod. 

         St:  8.00 – 16.30 hod. 

 

Vyvěšeno:  

Sňato:       

Schváleno zastupitelstvem obce dne:  

       Mgr. Vlastimil Jansa   

        Starosta 
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Obec Dolní Bojanovice  

 

1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012 v Kč 
 

 

 
 

Schválený rozpočet Schválený rozpočet po 
úpravách 

Skutečnost 

Příjmy: 55 533 000,- 63 026 400,- 63 441 484,75 
 

Výdaje: 57 833 000,- 57 118 500,- 57 482 318,01 
 

Výsledek plnění 
rozpočtu-schodek 

- 2 300 000,- 5 907 900,- 5 959 166,74 

 

Přebytek rozpočtu 5 959 166,74 Kč bude ponechán na běžném účtu a použit k hospodaření 
v následujících letech. 

Podrobný výkaz příjmů a výdajů rozpočtu hospodaření dle rozpočtové skladby je uveden ve výkazu 
obce Dolní Bojanovice Fin 2-12 M ke dni 31.12.2012 

 
 Schválený rozpočet na rok 2012: 
 
 Příjmy: 55 533 000,- 
 Výdaje: 57 833 000,- 
 Rozpočtový schodek:                            -      2 300 000,- 
 
Příjmy: 
 

Třída Skutečnost Rozpočet 
schválený 

% Rozpočet 
upravený 

% 

1-daňové 
příjmy 

23 939 813,49 22 311 900,- 107,30 23 939 800,- 
 

100 

2-nedaňové 
příjmy 

 9 306 192,04  8 347 000,- 1111,49  9 306 300,- 100 

3-kapitálové 
příjmy 

5 351 231,24 300 000,- 1 783,74 5 351 200,- 100 

4-přijaté 
dotace 

24 844 247,98  24 574 100,- 101,10 24 429 100,- 101,7 

Celkem 
příjmy: 

63 441 484,75 55 533 000,- 114,24 63 026 400,- 100,66 

 
 
 
 
 
Výdaje: 
 

třída skutečnost Rozpočet 
schválený 

% Rozpočet 
upravený 

% 

5-běžné 
výdaje 

27 411 884,20 24 819 200,- 110,48 27 056 000,- 101,34 

6-kapitálové 
výdaje 

30 062 433,81 33 013 800,- 91,06 30 062 500,- 100 

Celkem 
výdaje 

57 482 318,01 57 833 000,- 99,39 57 118 500,- 100,64 
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2.  TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ 
 

Obec Dolní Bojanovice má pouze fond sociální 

Sociální fond 

 
Tvorba a čerpání sociálního fondu (dále jen SF) se řídí Vnitřní směrnicí k používání SF, 

zákonem č. 114/2002 Sb a zákonem č. 100/2006 Sb 

 

 

419 xxx – Fond sociální   krycí účet   236 100 

 

 

 

 

Přehled příjmů a výdajů SF: 

 

Příjmy:  

 

Tvorba SF   340 000,- Kč 

Úrok z účtu:                874,54 Kč 
Celkem příjmy:   340 874,54 Kč 

 

Výdaje:   rozpočet:  skutečnost: 

 

Životní jubilea:    11 000,-    16 500,- 

Příspěvek na rekreaci: 135 000,-  120 610,02 

Příspěvek na ošatné   70 000,-   70 000,- 

Příspěvek na stravné   79 000,-    63 612,- 

Vitamínové balíčky   15 000,-   12 000,- 

Přísp. na penzijní připojištění  79 000,-   88 700,- 

Poplatek KB za vedení účtu     2 100,-     3 210,60 

 

Celkem výdaje:  391 100,- Kč  374 632,62 Kč 

 

Rozdíl (saldo) příjmů a výdajů:   - 33 758,08 Kč 

 

 

 

Prostředky sociálního fondu na bankovním účtu (236 100) 

 

Zůstatek BÚ  k 1. 1. 2011    84 554,25 Kč 

Zůstatek BÚ k 31. 12. 2011     50 796,17 Kč   

účet 419         50 796,17Kč 

rozdíl:                      0,-- Kč 

  

Sociální fond  je plně kryt peněžními prostředky na běžném účtu, v okruhu SF nejsou 

evidovány žádné závazky ani pohledávky. 
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3. Hodnocení hospodářské  činnosti za rok 2012 
 

Obec provozuje hospodářskou činnost  na úseku LESY 

 
NÁKLADY 

 

Druh       Plnění v Kč    

            

501010 zalesnění – sazenice      48 179,80 

501 020 ochrana lesa, postřiky, oplocení     12 060,-             

501030 ochranné oděvy         3 086,98 

501 040 spotřeba materiálu        26 786,72 

501 041 spotřeba materiálu         10 000,-     

501060  spotřeba PHM          1 860,41 

508 030 změna stavu zásob vl. výroby        36 411,- 

511 030 opravy a udržování            4 146,54 

518 010  služby-přibližování dříví       122 258,- 

518 020  služby-těžba dříví          40 216,- 

518 030 poplatky KB              9 220,80      

518 040 odvoz, vagónování dříví         17 997,56   

518 050 služby, náhrada – pila, tel.karta         13 168,-    

518 060 likvidace klestu – drcení            3 655,88 

518 070 ošetřování kultur          45 540,- 

521030 mzda /OLH, THP, lesní dělník/                 436 673,- 

524 030 zákonné SP a ZP náklady                  130 021,- 

591030 záloha na daň z příjmu                    74 000,- 

 

celkem                    1 035 281,69 Kč             

 
VÝNOSY 

 

Druh       Plnění v Kč    

 

601030 prodej dříví + klestí              1 099 338,32 

662 030 úrok KB                1 481,61  

672 030 výnosy z územních rozp. a transferů   249 200,--     

 

 

celkem        Kč  1 350 019,93 

 

 
Výsledek hospodaření – Lesy: 

Výnosy             1 035 281,69    

Náklady             1 350 019,93     

Výsledek hospodaření      314 738,24     Kč      
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Výsledek hospodaření za HČ lesy byl schválen na ZO 28.2.2013 č. usnesení č. 20 a převeden 

na účet 432-Nerozdělený zisk a následně bude převeden na účet hlavní činnosti a  použit pro 

hlavní činnost. 

 

 

 

 

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 

 

 

  Přijaté dotace  

 
Přijaté dotace - účelové 

 

 
ÚZ Poskytovatel: Účel:    Poskytnuto Čerpáno  Vypořádáno 

  
            

34002 MKČR   Obnova venkov. domu č.p. 217       131 000,-      131 000,- 

98008 MFČR  Volba prezidenta ČR             1 000,-  0   1 000,- 

98193 MFČR  Volby do JMK a Senátu PČR          46 000,-         46 000,-  

     

Celkem:              178 000,-       177 000,-         1 000,- 

 

 
 
 

 Přijaté dotace z projektů EU    Poskytnuto Čerpáno v letech 2008-2012 

 
 

15839 Rekultivace skládky TKO     20 864 232,40 20 864 232,40 

 
Celkem:         20 864 232,40 20 864 232,40   

 
 

Průtoková dotace od MŠMT pro Základní a mateřskou školu 
 
 

33123 N 32 Z5    Vzdělávání pro konkurenceschpnost 480 289,78 Kč 
33123 N 32 Z1  Vzdělávání pro konkurenceschpnost   84 757,02 Kč 

Celkem:       565 046,80 Kč 
 
Předpokládané datum ukončení projektu: 28. 2. 2014 
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5. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje 
 
 
Přijaté dotace 
 
UZ Poskytovatel: Účel:    Poskytnuto: Čerpáno: Vypořádáno: 
103  JMK  Podpora na hosp. v lesích  109 000,- 109 000,- 0 
 
98008 JMK  Pomoc při likvidaci požárů SDH   18 268,-   18 268,- 
                 
14004 JMK  Zabezpečení akceschop. SDH*       1 928,-      1 928,- 0 
 

 
 
Přijaté dotace celkem:     269 388,- 269 388,- 0 
*Sbor dobrovolných hasičů 

 

 

 

 

6. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům 

                            Poskytnuto:     Čerpáno: 

90877 SFŽP  Rekultivace skládky TKO  1 227 307,78 1 227 308,78 

        čerp. v letech 2008-2012 
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7. Ostatní přijaté dotace 

 

ÚZ Poskytovatel  Účel   Poskytnuto Čerpáno Vypořádáno 

13101 Úřad práce                Dotace na mzdy VPP* 40 000,-    65 000,-       25tis. posk.01/2013 

 
13234 ÚP – prostř. EU  Dotace na mzdy VPP   15 300,-    15 300,- 0 
 
13234 ÚP- prostř. SR  Dotace na mzdy VPP     2 700,-      2 700,- 0 

00000 JMK   Neinvestiční dotace se SR na VPS* 

       1 112 200,- 1 112 200,- 0 

00000 MěÚ Hodonín  Dotace na prov. knihovny   50 000,--   50 000,- 0 

00000   Obec Starý Poddvorov Příspěvek na žáka   66 000,-    66 000,- 0 

00000 Obec Josefov  Příspěvek na žáka    12 000,-    12 000,- 0 

00000     Obec Nový Poddvorov Zabezpečení pož. ochrany    18 100,-     18 100,- 0 

00000 Obec Nový Poddvorov Příspěvek na žáka       3 000,-       3 000,- 0 

 

Přijaté dotace celkem            1 319 300,- 1 344 300,- 0 

*všeobecná pokladní správa 

*veřejně prospěšné práce 

 

Veškeré přijaté dotace byly bez problémů vyčerpány. 
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8. Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu ÚSC 

 

 

 Poskytnuté neinvestiční dotace  z rozpočtu Obce Dolní Bojanovice  

 
 
Organizace  Účel   schváleno poskytnuto čerpáno       vráceno 
 

 
Svaz zdrav. postižených masáže   13 800,-- 13 800,--             13 800,- 
 
DCH-Rod. centrum Sluníčko činnost  15 000,-  15 000,-               15 000,- 

OREL Jednota  činnost   275 000,-           275 000,-              275 000,-  

Divadelní spolek činnost    10 000,- 10 000,- 10 000,-  

Český svaz včelařů ozdrav včelstva    10 000,-  10 000,--  10 000,- 

Tenisový klub  nákup antuky    30 000,--  30 000,--              30 000,- 

TJ   provoz-činnost  275 000,-- 275 000,-             275 000,- 

Centrum pro rodinu osobní asistence    10 000,-  10  000,-   10 000,-    

Obl. charita Hodonín zajištění provozu DPS       350 000,- 350 000,-              350 000,- 

Diakonie   činnost      5 000,-     5 000,-      5 000,- 

HBC-Snipers Hokejbal činnost    15 000,--   15 000,--               15 000,- 

Malovaný kraj  vydavatel. činnost    3 000,-      3 000,-      3 000,- 

Roska Kyjov  činnost      2 000,-      2 000,-      2 000,- 

Střelci z praku  činnost      3 000,-      3 000,-      3 000,- 

DNS Slunéčko  činnost    10 000,-      9 938,-      9 938,- 

Svaz důchodců ČR činnost       6 000,-       6 000,-       6 000,- 

DH Šohajka  mikrofon     15 000,-     14 984,-     14 984,- 

Jan Jůva-chov koní nájem, krmino      6 000,-       6 000,-       6 000,- 

Parkinson Slovácko činnost       1 000,-              0              0 

Svatováclavský sbor činnost       5 000,-        5 000,-       5 000,- 

Burčáková šestka uspořádání běhu    13 000,-      13 000,-     13 000,- 

Ženský sbor  činnost       7 000,-        7 000,-       7 000,- 

 

Poskytnuté dotace celkem:   1 079 800,- 1 053 562,- 1 053 262,-      
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Poskytnuté neinvestiční dotace na provoz DSO 

 

      schváleno: poskytnuto: čerpáno: 

Region Podluží provoz neinv. příspěvek  105 400,- 105 400,- 105 400,- 

Region Podluží    inv. příspěvek zázemí rozhledny      4 900,-     4 900,-     4 900,- 

Mikroregion Hodonínsko provoz neinv. příspěvek    71 432,-   71 432,-   71 432,- 

Mikroregion Hodonínsko inv. příspěvek cykloodpočivadla 

          47 192,10   47 192,10   47 192,10 

 

Poskytnuté dotace DSO celkem   228 724,71 228 724,71 228 724,71 

  

 

 

 Ostatní příspěvky 

      Schváleno:     poskytnuto: čerpáno: 

Svaz měst a obcí ČR člen. příspěvek  7 529,80      7 529,80 7 529,80 
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9) Hodnocení majetku a závazků obce 
Hospodaření s majetkem (Rozvaha, Komentář k rozvaze, 
Inventarizace 

 
 

Rozvaha Obce Dolní Bojanovice  k 31. 12. 2012 
 

Název položky 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 435 360 096,76 458 559 478,45 

A. Stálá aktiva 418 652 183,84 435 503 945,64 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 562 678,71 583 822,71 
Software 3 068,71 3 068,71 

Ostatní dlouhodobý NM 559 610,- 530 354,- 

Nedok. dlouhodobý NM 0 50 400,- 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 402 765 505,13 419 350 322,93 

Pozemky 88 027 119,87 91 456 795,39 

Kulturní předměty 79 795,- 76 295,- 

Stavby 272 268 097,30 310 988 734,99 

Samostat. movité věci a soubory 14 781 470,85 13 691 900,85 

Nedokončený DHM 27 609 022,11 3 136 596,70 

III. Dlouhodobý finanční majetek 15 324 000,- 15 324 000,- 

Ostatní dlouhodobý fin. majtek 15 324 000,- 15 324 000,- 

IV. Dlouhodobé pohledávky 0 245 800,- 

Poskytnuté návrat. fin. výpomoci dlouhodobé 0 228 000,- 

Ostatní dlouhodobé pohledávky 0 17 000,- 

B. Oběžná aktiva 16 707 912,92 23 055 532,81 
I. Zásoby 164 609,- 128 198,- 

Materiál na skladě 11 100,- 11 100,- 

Nedokončená výroba 153 509,- 117 098,- 

II. Krátkodobé pohledávky 4 047 120,70 3 998 909,10 

Odběratelé 406 715,- 619 012,- 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 193 395,- 2 001 920,- 

Jiné pohledávky z hlavní činnosti 6 750,- 9 960,- 

Pohledávky za zaměstnanci 9 099,- 11 800,- 

Pohledávky za vybranými ústř. vlád. instit. 0 25 000,- 

Krátkodobé poskyt. zálohy na transfery 11 000,- 0 

Náklady příštích období 99 842,30 28 984,10 

Dohadné účty aktivní 1 315 963,40 1 297 853,- 

Ostatní krátkodobé pohledávky 4 356,- 4 380,- 

III. Krátkodobý finanční majetek 12 496 183,22 18 928 425,71 

Běžný účet 293 367,39 729 896,94 

Základní běžný účet ÚSC 12 137 409,66 18 097 802,71 

Běžné účty fondů ÚSC 50 796,17 56 406,06 

Ceniny 14 610,- 44 320,- 

   

PASIVA CELKEM 420 639 933,27 452 151 690,97 
C. Vlastní kapitál 420 639 933,27 452 151 690,97 

I. Jmění úč. jednotky a upravující položky 404 131 198,54  426 740 184,63 

Jmění účetní jednotky 398 957 369,87 398 957 369,87 

Transfery na pořízení DM 112 533 172,70 132 295 507,16 

Oceňovací rozdíly při prvot. použití metody -107 359 344,03 -107 217 950,03 

Jiné oceňovací rozdíly 0 3 191 036,63 

Opravy minulých období 0 -485 779,- 

II. Fondy účetní jednotky 50 796,- 56 406,06 

Ostatní fondy 50 796,- 56 406,06 

III. Výsledek hospodaření 16 457 938,56 25 355 100,28 

Výsledek hospodaření běžného účet. období 7 285 031,94 8 897 161,72 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 9 172 906,62 16 457 938,56 

D. Cizí zdroje 6 407 787,48 14 720 163,49 

II. Dlouhodobé závazky 346 000,- 681 000,- 

Dlouhodobé přijaté zálohy 0 350 000,- 

Ostatní dlouhodobé závazky 346 000,- 331 000,- 

III. Krátkodobé závazky 14 374 163,49 5 726 787,48 

Dodavatelé 8 879 023,20 267 524,91 

Krátkodobé přijaté zálohy 1 349 223,40 1 621 458,- 
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Zaměstnanci 428 300,- 480 803,- 

Zúčtování s institucemi SZ a ZP 216 718,- 226 188,- 

Daň z příjmů 780 000,- 1 024 000,- 

Jiné přímé daně 48 540,- 58 547,- 

Daň z přidané hodnoty 91 808,- 113 743,57 

Závazky k vybraným vlád. institucím 4 800,- 0 

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 15 707,- 1 000,- 

Výdaje příštích období 32 153,89 0 

Výnosy příštích období 0 14 000,- 

Dohadné účty pasívní 2 510 420,- 1 883 650,- 

Ostatní krátkodobé závazky 17 470,- 35 873,- 

 
 
 

 
 
 
Zůstatek na běžném účtu u Komerční banky a.s. Hodonín č. 6025671/0100 k 31. 12. 2012: 
 
        18 097 439,88  Kč 
 
Zůstatek na investičním účtu u Čes. spořitelny, a.s. pob. Hodonín č.2285856329/0800 
31. 12. 2012: 
 
                            362,83 Kč 
 
Zůstatek na běžném účtu sociálního fondu u KB. a.s. Hodonín č. 1784620287/0100 k 31.12.2012 
 
               56 406,06  Kč 
 
Zůstatek účtu hospodářské činnosti – Lesy  u KB a.s. Hodonín č. 1754110227/0100 k 31. 12. 2012 
 
            729 896,94  Kč 
 
Obec Dolní Bojanovice v r. 2012 nepřijala žádný úvěr. 
 
 
 
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti za rok 2012 činí:  +  8 582 423,48  Kč 
Zastupitelstvo schválilo výsledek hospodaření z hlavní činnosti na svém zasedání dne 28. 2. 2013 
usnesením č. 19 a jeho převod na účet 432 – Nerozdělený zisk, kde zůstane evidován a nebude 
převáděn do fondů. 
 
 
 
Účetní závěrka Obce Dolní Bojanovice za rok 2012 byla projednána na Finančním výboru obce dne 
25. 4. 2013. Byly zkontrolovány závěrečné výkazy za rok 2012, porovnány náklady a výnosy a 
Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu Obce Dolní Bojanovice schválit účetní závěrku za rok 2012.  
 
Účetní závěrka byla schválena na Zastupitelstvu obce dne 25. 4. 2013 usnesením č. 77 a to bez 
výhrad. 
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10) Zpráva o hospodaření Základní školy a mateřské školy 

 Dolní Bojanovice, příspěvkové  organizace 

 

Obec Dolní Bojanovice je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní školy v Dolních Bojanovicích, 
která vykazuje následující hospodaření s finančními prostředky: 

Hlavní činnost 

Výnosy:       Rozpočet:  Plnění: 
 
Příspěvek na provoz od zřizovatele     3 200 000,-    3 200 000,- 
JMK-mzdy,odvody,uč.pomůcky,vzdělávání              14 365 000,-  14 365 000,-  
 EU – peníze školám-dotace          975 100,-       975 114,- 
Příjmy z vlastní činnosti        2 233 700,-                2 233 786,68 

Celkem výnosy:     20 773 800,-  20 773 900,68 

 

 
Náklady: 

 
Celkové náklady     20 861 600,-  20 861 702,18 

 
Hospodářský výsledek za hlavní činnost:        -  87 801,50 
 
Hospodářská činnost 
 
Výnosy:         1 922 600,-       1 922 629,90  
  
 
Náklady:      1 657 500,-  1 657 492,38  
 
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost:        265 137,52 
   
 
 
Výsledek hospodaření celkem:                    177 336,02 
           
 

 Celkový výsledek hospodaření ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace, Dolní Bojanovice za hlavní  
a hospodářskou činnost za rok 2012  ve výši 177 336,02 Kč byl schválen na Zastupitelstvu 
Obce Dolní Bojanovice dne 28. 2. 2013 usnesením č. 18. Zároveň byl schválen  jeho převod   
do rezervního fondu. 
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11) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 
 

Obec si nechala provést přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 auditorskou společností KAMA-
AUDIT, spol. s r. o. se sídlem ve Vnorovech.  

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání      -    nebyly zjištěny chyby a nedostatky                                                        

 

 

Finanční výbor konstatuje, že závěrečný účet obsahuje potřebné údaje a náležitosti a po jeho projednání 
doporučuje schválit hospodaření Obce Dolní Bojanovice za rok 2012 bez výhrad. 
 

 

 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2012 
Příloha č. 2 – Rozvaha k 31.12.2012 
Příloha č. 3 – Příloha k účetní závěrce 
Příloha č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2012 
 
Přílohy jsou uloženy na účtárně obecního úřadu a je možné se s nimi seznámit v úřední dny: 
Pondělí: 8,00 – 16,30 hod. 
Středa:   8,00 – 16,30 hod. 

 

 
Vypracovala: Štěpánka Pavková 


