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Abstrakt

Bakalá�ská práce hodnotí finan�ní situaci obce Ratíškovice v letech 2005 – 2008. První 

�ást práce je zam��ena na teoretické poznatky, druhá �ást obsahuje údaje o obci a 

obecním ú�ad� Ratíškovice, t�etí �ást analyzuje a hodnotí rozpo�ty obce posledních �ty�

let. Poslední �ást obsahuje návrhy na zlepšení hospoda�ení obce.  

Abstract 

The bachelor’s thesis evaluates the municipality economy of Ratíškovice in 2005 – 

2008. The first part of the work is focused on theoretical knowledge. The second part of 

the work comprises the information about municipality and municipal office of 

Ratíškovice. The third part of the work analyses and evaluates the municipal budgets 

last four years. The last part of the work comprises suggestion of economy 

improvement of the municipality.  

Klí�ová slova 

Rozpo�et, rozpo�tová skladba, rozpo�tová soustava, dotace, obec, hospoda�ení obce, 

p�íjmy, výdaje 

Keywords 

Budget, budget structure, budget system, grant, municipality, management of the 

municipality, receipts, expenditures 
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ÚVOD

Obec je základním územním samosprávným spole�enstvím ob�an�. Obec tvo�í územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce.  

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

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

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

též ve�ejný zájem.1

Tato bakalá�ská práce se zabývá zhodnocením hospoda�ení obce Ratíškovice pomocí 

analýzy p�íjm� a výdaj� rozpo�t� obce posledních �ty� let. Na základ� rozboru rozpo�t�

obce jsou definovány návrhy na možná zlepšení hospoda�ení.  

Cílem práce je na základ� teoretických znalostí a analýzy p�íjm� a výdaj� zvolené obce 

zhodnotit její hospoda�ení a navrhnout možné cesty k jejímu zlepšení. Práce má za úkol 

poukázat na potenciální p�íjmy do obecního rozpo�tu a navrhnout optimalizaci výdaj�

obce.  

První �ást práce se zabývá teoretickými poznatky o obcích v �eské republice. Tato �ást 

vymezuje pojem obec, funkce, orgány a hospoda�ení obce a strukturu obecního 

rozpo�tu. Druhá �ást práce obsahuje základní údaje o obci Ratíškovice a jejím obecním 

ú�adu. Ve t�etí �ásti je provedena analýza p�íjmové a výdajové stránky obecního 

rozpo�tu. Tato �ást také zahrnuje zhodnocení hospoda�ení obce. Poslední �ást obsahuje 

návrhy na zlepšení hospoda�ení obce. 

Data pro praktickou �ást této práce byla získána z výkaz� FIN 2 – 12 M, tj. výkaz pro 

hodnocení pln�ní rozpo�tu územních samosprávných celk� a dobrovolných svazk�

obcí. Pro tuto bakalá�skou práci byly výkazy sestavené vždy k 31. 12. roku 2005 – 

2008. 

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

1.1. Obec 

Obec je základním územním samosprávným spole�enstvím ob�an�. Obec tvo�í územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce.  

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

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

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

též ve�ejný zájem.2

Obec je vymezena t�emi základními znaky: 

• území, 

• ob�ané,   

• samospráva ve�ejných záležitostí na katastrálním území obce (tzv. p�sobnost). 

Ob�ané se podílejí na �ízení obce:

• nep�ímo prost�ednictvím volených zástupc� do zastupitelstva obce ve ve�ejných 

komunálních volbách, 

• p�ímo dobrovolnou prací – aktivní ú�astí na ve�ejných zasedáních zastupitelstva 

obce, prací v komisích nebo nap�íklad vyjád�ením v místním referendu.3

Rozlišujeme tyto základní druhy obcí: 

• obce, které nejsou m�sty; 

• m�sta s po�tem obyvatel nad 3 000, která na návrh obce stanoví p�edseda 

Poslanecké sn�movny po vyjád�ení vlády; 

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

zabezpe�ují ve svém správním obvodu výkon státní správy nad rámec p�enosné 

p�sobnosti náležející ostatním obcím; 

                                                
2 Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), v platném zn�ní.  
3 PEKOVÁ, J. Hospoda�ení a finance územní samosprávy. 1. vydání. Praha: Management Press, 2004. 
375 s. ISBN 80-7261-086-4. s. 78 – 80. 
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• statutární m�sta (Kladno, �eské Bud�jovice, Plze
, Karlovy Vary, Ústí nad 

Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, 

P�erov, Chomutov, D��ín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Haví�ov, Most, 

Teplice, Karviná a Mladá Boleslav4); 

• hlavní m�sto Praha.5

Pro �eskou republiku je typická rozdrobenost obcí. Stát se v sou�asné dob� snaží: 

• omezovat další rozd�lování malých obcí na menší útvary. Obce se mohou 

rozd�lit pouze v p�ípad�, že po odd�lení obec i odd�lená �ást obce bude mít 

alespo
 1 000 ob�an� a každá nová obec bude mít hranice svého katastrálního 

území nejmén� se dv�ma r�znými obcemi.6

• motivovat obce k jejich slu�ování. 

V posledních letech se za�íná rozvíjet sdružování obcí. 

Formy spolupráce obcí jsou: 

• dobrovolné svazky obcí založené za ú�elem ochrany a prosazování svých 

spole�ných zájm�. Svazek obcí je právnickou osobou.  

• smlouvy o sdružení. Jedná se o ú�elová sdružení právnických osob. Tato 

sdružení jsou právnickými osobami. 

• jiná seskupení obcí, nap�. Svaz m�st a obcí v �R. Obce mohou být �leny 

mezinárodních sdružení místních orgán�. 

Takovéto spolupráce se rozvíjí i v rámci tzv. mikroregion�.7

1.2. Funkce obce 

Obec plní funkce: 

• vlastní samosprávnou funkci, tzv. samostatná p�sobnost – obec má zákonem 

upravené pravomoci v mnoha oblastech ve�ejné správy, o kterých m�že 

                                                
4 Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), v platném zn�ní.  
5 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M. Ve�ejná správa a finance ve�ejného sektoru. 2. p�epracované  
  vydaní. Praha: ASPI, 2005. 555 s. ISBN 80-7357-052-1. s. 105 – 108.  
6 Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), v platném zn�ní. 
7 PEKOVÁ, J. Hospoda�ení a finance územní samosprávy. 1. vydání. Praha: Management Press, 2004.   
  375 s. ISBN 80-7261-086-4. s. 82 – 83. 
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samostatn� rozhodovat. Do samostatné p�sobnosti obce pat�í záležitosti, které 

jsou v zájmu obce a ob�an� obce. 

• p�enesené funkce, tzv. p�enesená p�sobnost – výkonné orgány obcí vykonávají 

státní správu a jsou v této �innosti pod�ízeny a kontrolovány orgány státní 

správy. 

V rámci samostatné p�sobnosti obec

• je ve�ejnoprávní korporací. Obec je spole�enství ob�an� s trvalým pobytem a 

firem se sídlem v hranicích obce. Zabezpe�uje záležitosti, které jsou v zájmu 

obce a jejích ob�an�. 

• je reprezentantem ve�ejných zájm� (zájm� ob�an� a ostatních subjekt�). 

• pe�uje o sociáln� ekonomický rozvoj, zejména o zabezpe�ování ve�ejných 

statk�, o vytvá�ení podmínek pro rozvoj sociální pé�e a pro uspokojování pot�eb 

ob�an� v oblasti bydlení, zlepšování zdraví, dopravy, vzd�lávání apod. 

• zabezpe�uje ve�ejné služby pro své ob�any. 

• je samostatným ekonomickým subjektem – právnickou osobou, má právní 

subjektivitu. M�že vstupovat do smluvních vztah�. 

• vlastní majetek a m�že s ním nakládat. 

• m�že být �lenem sdružení obcí. 

• m�že zakládat obecní podniky. 

• musí mít finan�ní suverenitu, která jí dovoluje být alespo
 z�ásti finan�n�

nezávislá na státu. Má právo hospoda�it podle vlastního rozpo�tu. 

• je nositelem ve�ejné moci, m�že z�ídit obecní policii, m�že vydávat obecn�

závazné vyhlášky. 

• schvaluje územní plán obce. 

• ovliv	uje r�st ekonomického potenciálu svého území, nap�. investicemi do 

technické infrastruktury. 

Rozsah p�enesené p�sobnosti je u obcí r�zný. P�enesenou p�sobnost vykonává obec ve 

správním obvodu obce. Tuto p�sobnost vykonává: 

• obecní ú�ad (nap�. vedení evidence obyvatel), 

• pov��ený obecní ú�ad (nap�. vydávání stavebního povolení), 
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• obecní ú�ad s rozší�enou p�sobností (nap�. vydávání ob�anských pr�kaz�, 

živnostenské oprávn�ní, vydávání cestovních pas�).8

Obce obdrží ze státního rozpo�tu p�ísp�vek na pln�ní úkol� v p�enesené p�sobnosti. 

Kontrola výkonu samostatné a p�enesené p�sobnosti 

Ministerstvo vnitra kontroluje výkon samostatné p�sobnosti sv��ené orgán�m obcí. 

Krajské ú�ady v p�enesené p�sobnosti kontrolují výkon p�enesené p�sobnosti sv��ené 

orgán�m obcí.  

Kontrolou se rozumí �innost orgán� ve�ejné správy, p�i které se zjiš�uje, zda orgány 

obcí, m�stských obvod� a m�stských �ástí územn� �len�ných statutárních m�st 

dodržují:  

a) p�i výkonu samostatné p�sobnosti zákony a jiné právní p�edpisy,  

b) p�i výkonu p�enesené p�sobnosti zákony, jiné právní p�edpisy a v jejich mezích též 

usnesení vlády, sm�rnice úst�edních správních ú�ad�, jakož i opat�ení p�íslušných 

orgán� ve�ejné správy p�ijatá p�i kontrole výkonu p�enesené p�sobnosti. 

 Kontrolu výkonu samostatné a p�enesené p�sobnosti sv��ené orgán�m obcí, m�stských 

obvod� a m�stských �ástí územn� �len�ných statutárních m�st provád�jí pov��ení 

zam�stnanci, kterými se rozum�jí:  

a) zam�stnanec kraje za�azený do krajského ú�adu,  

b) zam�stnanec územn� �len�ného statutárního m�sta za�azený do magistrátu územn�

�len�ného statutárního m�sta,  

c) zam�stnanec státu za�azený do Ministerstva vnitra.9

                                                
8 PEKOVÁ, J. Hospoda�ení a finance územní samosprávy. 1. vydání. Praha: Management Press, 2004.  
   375 s. ISBN 80-7261-086-4. s. 83 – 86. 
9 Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), v platném zn�ní. 
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1.3. Orgány obce 

Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je kolektivní volený orgán. Zastupitelstvo obce má hlavní 

rozhodovací pravomoci v samostatné p�sobnosti. �leny zastupitelstva obce jsou zvolení 

zástupci jednotlivých politických stran v obci. Jsou voleni v komunálních volbách na 

dobu �ty�letého volebního období. Zvolení �lenové zastupitelstva volí ze svých �len�

�leny rady obce. Jednání zastupitelstva obce jsou ze zákona ve�ejná.  

Po�et �len� zastupitelstva obce je závislý na po�tu obyvatel a velikosti územního 
obvodu obce. 

Tabulka 1. Po�et �len� zastupitelstva obce 

Po�et obyvatel Po�et �len� zastupitelstva 

Do 500 5 – 9 

501 - 3000 7 - 15 

3 001 – 10 000 11 - 25 

10 001 – 50 000 15 - 35 

50 001 – 150 000 25 - 45 

Nad 150 000 35 – 55 

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

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve v�cech pat�ících do samostatné p�sobnosti. 

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno: 

• schvalovat program rozvoje,  

• schvalovat rozpo�et obce a záv�re�ný ú�et, 

• schvalovat rozpo�tová opat�ení, 

• poskytovat p�j�ky, 

• z�izovat a rušit p�ísp�vkové organizace a organiza�ní složky obce, 

• vydávat obecn� závazné vyhlášky obce, 

• rozhodovat o vyhlášení místního referenda. 
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Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné p�sobnosti a za své �innosti 

odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti p�enesené p�sobnosti p�ísluší rad� obce 

rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. 

Radu obce tvo�í starosta, místostarosta (místostarostové) a další �lenové rady volení z 

�ad �len� zastupitelstva obce. Po�et �len� rady obce je lichý a �iní nejmén� 5 a nejvýše 

11 �len�. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má mén� než 15 �len�. 

Rad� obce je vyhrazeno:  

• p�ipravovat návrhy pro jednání zastupitelstva obce, 

• zabezpe�ovat hospoda�ení obce, provád�t rozpo�tová opat�ení, 

• vydávat na�ízení obce, 

• z�izovat a zrušovat podle pot�eby komise rady obce, jmenovat a odvolávat z 

funkce jejich p�edsedy a �leny, 

• schvalovat organiza�ní �ád obecního ú�adu. 

Starosta  

Starosta zastupuje obec navenek. Starostu volí do funkce zastupitelstvo obce z �ad 

svých �len�. Starosta musí být ob�anem �eské republiky. Za výkon své funkce 

odpovídá zastupitelstvu obce.  

Starosta  

• plní úkoly zam�stnavatele (uzavírá a ukon�uje pracovní pom�r se zam�stnanci 

obce), 

• odpovídá za informování ve�ejnosti o �innosti obce, 

• zabezpe�uje výkon p�enesené p�sobnosti v obcích, 

• rozhoduje o záležitostech samostatné p�sobnosti obce, 

• svolává a zpravidla �ídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce. 
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Starostu zastupuje místostarosta. Místostarosta, kterého ur�í zastupitelstvo obce, 

zastupuje starostu v dob� jeho nep�ítomnosti nebo v dob�, kdy starosta nevykonává 

funkci. 

Obecní ú�ad 

Obecní ú�ad tvo�í starosta, místostarosta  a zam�stnanci obce za�azení do obecního 

ú�adu. V �ele obecního ú�adu stojí starosta.

Obecní ú�ad  

a) v oblasti samostatné p�sobnosti  

1. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce,  

2. pomáhá výbor�m a komisím v jejich �innosti;  

b) vykonává p�enesenou p�sobnost. 

Poradní a kontrolní orgány obce 

Výbory 

Výbory jsou iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva obce. P�edsedou každého 

výboru je vždy �len zastupitelstva obce. Výbor plní úkoly, kterými jej pov��í 

zastupitelstvo obce. Musí být vždy z�ízen: 

• finan�ní výbor -  provádí kontrolu hospoda�ení s majetkem a finan�ními 

prost�edky obce a plní další úkoly, jimiž jej pov��ilo zastupitelstvo obce. 

• kontrolní výbor - kontroluje pln�ní usnesení zastupitelstva obce a rady obce, 

kontroluje dodržování právních p�edpis� ostatními výbory a obecním ú�adem na 

úseku samostatné p�sobnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pov��ilo 

zastupitelstvo obce. 

Komise 

Komise jsou iniciativními a poradními orgány rady obce. Svá stanoviska a nám�ty 

p�edkládají rad� obce. Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl sv��en výkon 

p�enesené p�sobnosti. Komise je ze své �innosti odpov�dna rad� obce; ve v�cech 

výkonu p�enesené p�sobnosti na sv��eném úseku odpovídá starostovi.10

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

Obec m�že hospoda�it se svým majetkem. Majetek obce musí být využíván ú�eln� a 

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

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

evidenci svého majetku. Majetek obce musí být chrán�n p�ed zni�ením, poškozením, 

odcizením nebo zneužitím. Obec je povinna chránit sv�j majetek p�ed neoprávn�nými 

zásahy a v�as uplat
ovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezd�vodného 

obohacení. 

Zám�r obce prodat, sm�nit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo 

poskytnout jako výp�j�ku obec zve�ejní po dobu nejmén� 15 dn� p�ed rozhodnutím v 

p�íslušném orgánu obce vyv�šením na ú�ední desce obecního ú�adu, aby se k n�mu 

mohli zájemci vyjád�it a p�edložit své nabídky. Pokud obec zám�r nezve�ejní, je právní 

úkon od po�átku neplatný.  

Obec požádá o p�ezkoumání hospoda�ení obce za uplynulý kalendá�ní rok p�íslušný 

krajský ú�ad, anebo zadá p�ezkoumání auditorovi nebo auditorské spole�nosti. 

P�ezkoumání hospoda�ení obce provádí kraj v p�enesené p�sobnosti. Nepožádá-li obec 

o p�ezkoumání svého hospoda�ení p�íslušný krajský ú�ad, ani nezadá p�ezkoumání 

auditorovi, p�ezkoumá hospoda�ení obce p�íslušný krajský ú�ad. Náklady na 

p�ezkoumání hospoda�ení obce auditorem uhradí obec ze svých rozpo�tových 

prost�edk�. Stát neru�í za hospoda�ení a závazky obce, pokud tento závazek 

nep�evezme stát smluvn�.11

Rozpo�tová soustava 

Rozpo�tovou soustavu tvo�í ve�ejné rozpo�ty a ostatní mimorozpo�tové pen�žní fondy, 

které jsou vytvá�ené, rozd�lované a používané primárn� na principu nenávratnosti, 

neekvivalentnosti a nedobrovolnosti. 

                                                
11 Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), v platném zn�ní. 
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Princip nenávratnosti znamená, že zaplacením daní, poplatk� apod. nevzniká nárok na 

jejich proplacení nebo vrácení. Princip neekvivalence �íká, že není z�ejmý ú�el platby 

(zaplatíme da
 a poplatky, ale v tu chvíli nevíme, na co budou peníze použity). 

Nedobrovolnost ve�ejných financí je daná zákonem.12

Rozpo�tová soustava je: 

• soustava pen�žních fond�, 

• soustava rozpo�tových vztah�, 

• soustava orgán� a institucí.

Do rozpo�tové soustavy pat�í: 

• soustava ve�ejných rozpo�t� (státní rozpo�et, rozpo�ty obcí a m�st, rozpo�ty 

kraj�, rozpo�ty p�ísp�vkových organizací, rozpo�ty organiza�ních složek, 

rozpo�ty dobrovolných svazk� obcí), 

• mimorozpo�tové fondy (státní fondy, mimorozpo�tové fondy m�st a obcí, 

mimorozpo�tové fondy na úrovni kraj�).  

Územní rozpo�et zahrnuje: 

• rozpo�ty m�st a obcí, 

• rozpo�ty dobrovolných svazk� obcí, 

• rozpo�ty kraj�. 

Rozpo�tová skladba 

Rozpo�tová skladba t�ídí p�íjmy a výdaje ve�ejných rozpo�t�. Jedná se o systematické, 

jednotné a p�ehledné t�íd�ní. Toto t�íd�ní umož
uje zabezpe�it jednotnost a p�ehlednost 

rozpo�t�, zajistit pot�ebné informace a analyzovat hospoda�ení p�íslušného ve�ejného 

rozpo�tu.  

                                                
12 LAJTKEPOVÁ, E. Ve�ejné finance. 1. vydání. Brno: CERM, 2007. 151 s. ISBN 978-80-7204-495-5.   
    str. 15. 
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Rozpo�tová skladba v �eské republice využívá t�íd�ní: 

a) Odpov�dnostní  

b) Druhové 

c) Odv�tvové  

d) Konsolida�ní  

Rozpo�tový proces 

Rozpo�tový proces zahrnuje delší období než je rozpo�tové (zpravidla 1,5 – 2 roky). 

Rozpo�tový proces má n�kolik etap: 

• sestavení návrhu rozpo�tu, 

• projednání a schválení rozpo�tu, 

• schvalování úprav rozpo�tu b�hem rozpo�tového období, 

• kontrola pln�ní rozpo�tu (pr�b�žná �i následná) – výsledkem kontroly by m�l 

být návrh na opat�ení, jak v budoucnu zlepšit hospoda�ení s rozpo�tovými 

prost�edky.13

Na úrovni obce p�edstavuje rozpo�tový proces �innost orgán� obce, a to jak orgán�

volených, tak výkonných. Schvalování rozpo�tu se skládá z projednání návrhu a 

vlastního schválení. Projednání rozpo�tu se d�je na zasedání zastupitelstva, které je 

ve�ejné. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla �ídí starosta obce. Schvaluje se jak 

struktura p�íjm� a výdaj�, tak i celková výše rozpo�tu. K platnému usnesení 

zastupitelstva je t�eba souhlasu nadpolovi�ní v�tšiny všech jeho �len�.  

Nebude-li rozpo�et schválen p�ed 1. lednem rozpo�tového roku, �ídí se jeho rozpo�tové 

hospoda�ení v dob� do schválení rozpo�tu pravidly rozpo�tového provizoria. Pravidla 

rozpo�tového provizoria pot�ebná k zajišt�ní plynulosti hospoda�ení obce stanoví 

zastupitelstvo obce.  Rozpo�tové p�íjmy a výdaje uskute�n�né v dob� rozpo�tového 

provizoria se stávají p�íjmy a výdaji rozpo�tu po jeho schválení.  

                                                
13 PEKOVÁ, J. Ve�ejné finance, úvod do problematiky. 3. p�epracované vydání. Praha: ASPI, 2005.  
    527 s. ISBN 80-7357-049-1. s. 89 – 132. 
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Rozpo�et m�že být po svém schválení zm�n�n z d�vodu: 

• organiza�ní zm�ny, 

• zm�ny právních p�edpis� ovliv
ujících výši rozpo�tovaných p�íjm� nebo 

výdaj�, 

• v�cné zm�ny. 

Kontrolu hospoda�ení obce provádí orgány obce. Významné postavení má rada obce 

coby výkonný orgán obce. Zastupitelstvo obce má povinnost z�ídit kontrolní výbor a 

finan�ní výbor, které mají kontrolní funkce.  Finan�ní výbor kontroluje hospoda�ení 

s majetkem a finan�ními prost�edky obce. Kontrolní výbor kontroluje pln�ní usnesení 

zastupitelstva a rady obce, dodržování právních p�edpis� ostatními výbory a obecním 

ú�adem na úseku samostatné p�sobnosti obce.  

Obec má povinnost nechat si p�ezkoumat své hospoda�ení za uplynulý rok 

prost�ednictvím auditora. Formou záv�re�né kontroly hospoda�ení za uplynulý rok je 

zastupitelstvem schvalovaný záv�re�ný ú�et obce. 14

1.5. Struktura obecního rozpo�tu 

Rozpo�et obce je finan�ním plánem, jímž se �ídí financování �innosti obce. Rozpo�tový 

rok je shodný s rokem kalendá�ním. P�i zpracování ro�ního rozpo�tu se vychází 

z rozpo�tového výhledu obce. Rozpo�et se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. M�že 

být schválen jako p�ebytkový, jestliže n�které p�íjmy daného roku jsou ur�eny k využití 

až v následujících letech nebo jsou-li ur�eny ke splácení jistiny úv�ru z p�edchozích let. 

Rozpo�et m�že být schválen jako schodkový jen v p�ípad�, že schodek bude možné 

uhradit finan�ními prost�edky z minulých let, nebo smluvn� zabezpe�enou p�j�kou, 

úv�rem, návratnou finan�ní výpomocí nebo výnosem z prodeje vlastních dluhopis�. 

Rozpo�et se zpracovává v t�íd�ní podle rozpo�tové skladby.15  

                                                
14 MARKOVÁ, H. Finance obcí, m�st a kraj�. 1. vydání. Praha: Orac, 2000. 190 s. ISBN 80-86199-23-1.  
    s. 142 – 149. 
15 ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. Slovník ve�ejných financí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004.  
   67 s. ISBN 80-210-3614-1. s. 38. 
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Rozpo�et obce v �eské republice vypadá v sou�asné dob� následovn�: 

Tabulka 2. Rozpo�et obce v �R 

P�íjmy Výdaje 
B�žné:
da�ové 

- sv��ené (da
 z nemovitostí) 
- sdílené (DPFO, DPPO, DPH) 
- místní poplatky 
- správní poplatky 
neda�ové 

- poplatky za služby 
- p�íjmy z pronájmu majetku 
- p�íjmy od OS, PO 
zisk obecních podnik�

dividendy z akcií, p�ijaté úroky 

transfery b�žné neinvesti�ní 

- neú�elové dotace 
- ú�elové dotace 

B�žné – neinvesti�ní:
- mzdy a platy 
- povinné pojistné za zam�stnance 
- materiálové  
- energie 
- nájemné  
- sociální dávky 
- výdaje na municipální podniky 
- sankce za porušení rozpo�tové kázn�
- placené pokuty 
- placené úroky 
- ostatní (poskytnuté dary apod.) 
- dotace vlastním OS a jiným subjekt�m 
- neinvesti�ní p�ísp�vky PO 
- výdaje na sdružování finan�ních 

prost�edk�
Kapitálové:
- z prodeje majetku  
- z prodeje akcií a majetkových podíl�
- transfery kapitálové investi�ní – ú�elové 
                                                     - neú�elové 
- p�ijaté st�edn�dobé a dlouhodobé úv�ry 
- p�íjmy z emise komunálních obligací 
- p�ijaté splátky p�j�ek 

Kapitálové – investi�ní:
- na po�ízení dlouhodobého majetku 
- na nákup cenných papír�
- na kapitálové investi�ní poskytnuté 

dotace OS a r�zným subjekt�m 
- na investi�ní p�ísp�vky PO 
- na investi�ní p�j�ky poskytnuté 

r�zným subjekt�m 
- splátky úv�ru 

Ostatní:
- dopl
kové 
- p�ijaté sank�ní pokuty 

Ostatní

Pozn.: OS = organiza�ní složka; PO = p�ísp�vkové organizace; DPFO = da
 z p�íjm�
fyzických osob; DPPO = da
 z p�íjm� právnických osob; DPH = da
 z p�idané hodnoty. 
Pramen: PEKOVÁ, J. Ve�ejné finance, úvod do problematiky. 3. p�epracované vydání. 
Praha: ASPI, 2005. 527 s. ISBN 80-7357-049-1.s. 171. 

1.5.1. P�íjmy obecního rozpo�tu 

Ve�ejné p�íjmy m�žeme �lenit z r�zných hledisek. Z �asového hlediska lze p�íjmy �lenit 

na: 

• b�žné, 

• kapitálové. 
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B�žné p�íjmy se každoro�n� opakují, i když v nestejné výši. Jsou ur�eny k financování 

každoro�n� se opakujících výdaj�. Tvo�í nejv�tší skupinu ve�ejných p�íjm�.  

B�žné p�íjmy se dále �lení podle charakteru na: 

• da�ové – jsou typickým nenávratným p�íjmem, 

• neda�ové – p�i�emž m�že jít o: 

o nenávratné p�íjmy b�žného rozpo�tu (p�íjmy z pronájmu majetku, dary 

apod.), 

o návratné p�íjmy, tzn. krátkodobé úv�ry a p�j�ky, 

o dotace na financování provozních pot�eb. 

Da	ové p�íjmy m�žeme t�ídit podle da
ového ur�ení (rozpo�tového ur�ení daní), kdy 

je zákonem stanoveno, do jakého rozpo�tu která da
 plyne. Jedná se o: 

• sv��ené dan� – jejichž celý výnos plyne do rozpo�tu obce, 

• sdílené dan� – jejichž výnos se rozd�luje p�edem zákonem stanoveným 

zp�sobem mezi rozpo�ty na jednotlivých vládních úrovních.16  

Sv��ené dan�

Sv��enou daní je v �eské republice da
 z nemovitostí. P�íjemcem dan� z nemovitostí je 

ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází.  

Sdílené dan�

Podle aktuáln� platného zn�ní zákona o rozpo�tovém ur�ení daní se rozd�luje obcím 

21,4 % z celostátního hrubého výnosu sdílených daní, kterými jsou : 

• Da
 z p�idané hodnoty, 

• Da
 z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti a funk�ních požitk�, 

• Da
 z p�íjm� fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, 

• Da
 z p�íjm� fyzických osob, 

• Da
 z p�íjm� právnických osob. 

                                                
16 PEKOVÁ, J. Hospoda�ení a finance územní samosprávy. 1. vydání. Praha: Management Press, 2004.  
    375 s.  ISBN 80-7261-086-4. s. 251 - 252. 
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Celostátním hrubým výnosem dan� se rozumí pen�žní prost�edky vybrané v pr�b�hu 

rozpo�tového roku správcem dan�, snížené o vrácené prost�edky. Do celostátního 

hrubého výnosu dan� se nezahrnují �ástky vybrané na pokutách a �ástky použité na 

úhradu náklad� da
ového �ízení.17

U obcí je vypo�tená �ástka vynásobena procentem (v p�ípad� ostatních obcí tzn. Prahy, 

Plzn�, Ostravy a Brna je vypo�tená �ástka vynásobena celkovým procentem), které je 

pro každou obec uvedené ve vyhlášce MF. 

Základem pro výpo�et nároku obce nebo kraje je 100 % celostátního hrubého výnosu 

jednotlivých typ� daní s výjimkou dan� z p�íjmu fyzických osob (mimo da
 ze závislé 

�innosti a vybírané srážkou podle zvláštní sazby), kde je základem 60 % celostátního 

hrubého výnosu dan� a dan� z p�íjm� právnických osob, u které je základ snížen o da
 z 

p�íjm� právnických osob, kdy je poplatníkem sama obec nebo kraj.18

Mezi další da
ové p�íjmy rozpo�tu obce pat�í: 

• 30 % z výnosu záloh na da
 z p�íjm� fyzických osob ze samostatn� výd�le�né 

�innosti (z podnikání), které mají na území obce bydlišt� ke dni jejich splatnosti, 

a výnosu dan� (vyrovnání a dodate�n� p�iznaná nebo dodate�n� vym��ená da
) 

z p�íjm� fyzických osob, které m�ly na území obce bydlišt� k poslednímu dni 

zda
ovacího období, k n�muž se da
ová povinnost vztahuje, s výjimkou dan�

vybírané srážkou podle zvláštní sazby a s výjimkou dan� (záloh na da
) z p�íjm�

ze závislé �innosti a z funk�ních požitk� srážených a odvád�ných plátcem dan�. 

Bydlišt�m se rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby.  

• da
 z p�íjm� právnických osob v p�ípadech, kdy poplatníkem je p�íslušná obec, 

s výjimkou dan� vybírané srážkou podle zvláštní sazby, 

• podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu dan� (záloh na da
) z p�íjm�

fyzických osob ze závislé �innosti a z funk�ních požitk�, odvád�né 

                                                
17 Zákon �. 243/2000 Sb. o rozpo�tovém ur�ení daní, v platném zn�ní.  
18
�ESKÁ DA�OVÁ SPRÁVA. [online] Dostupné z: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846C-

7F5D5DB7/cds/xsl/dane_poplatky_381.html?year. Poslední aktualizace 4.2.2009.  
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zam�stnavatelem jako plátcem dan� z p�íjm�, s výjimkou dan� z p�íjm�

fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby. 19

Mezi da
ové p�íjmy obce pat�í také místní poplatky. Tyto poplatky si na rozdíl od daní 

(které spravuje a vybírá místn� p�íslušný finan�ní ú�ad) spravují a vybírají obecní ú�ady 

samy. Místní poplatky mají fakultativní charakter. To znamená, že obecní zastupitelstvo 

rozhoduje o tom, zda obec bude vybírat od fyzických �i právnických osob místní 

poplatky a jaké. Obce mají p�i stanovení konkrétní sazby poplatku omezenou da
ovou 

pravomoc, nebo� v zákon� o místních poplatních jsou upraveny maximáln� možné 

sazby nebo rozp�tí sazeb. Místní poplatky nep�edstavují velký p�íjem rozpo�tu obcí, 

v pr�m�ru nep�esahují 2 % z celkových p�íjm� rozpo�t� obcí v �R. 20

Obce mohou vybírat tyto místní poplatky: 

• poplatek ze ps�, 

• poplatek za láze
ský nebo rekrea�ní pobyt, 

• poplatek za užívání ve�ejného prostranství, 

• poplatek ze vstupného, 

• poplatek z ubytovací kapacity, 

• poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a �ástí 

m�st, 

• poplatek za provozovaný výherní hrací p�ístroj, 

• poplatek za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání 

a odstra
ování komunálních odpad�, 

• poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho p�ipojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace. 21

Dalším da
ovým p�íjmem jsou p�íjmy z vlastní správní �innosti. Jedná se o správní 

poplatky za správní úkony, které obce vykonávají v rámci p�enesené p�sobnosti.22

                                                
19 Zákon �. 243/2000 Sb. o rozpo�tovém ur�ení daní, v platném zn�ní.  
20 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M. Ve�ejná správa a finance ve�ejného sektoru. 2. p�epracované  
    vydaní. Praha: ASPI, 2005. 555 s. ISBN 80-7357-052-1.. s. 238 - 239. 
21 Zákon �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném zn�ní. 
22 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M. Ve�ejná správa a finance ve�ejného sektoru. 2. p�epracované 
    vydaní. Praha: ASPI, 2005. 555 s. ISBN 80-7357-052-1.. s. 238 - 239. 



25

Podle p�vodu lze  b�žné p�íjmy �lenit na: 

• p�íjmy vlastní – místní dan�, sv��ené dan�, sdílené dan�, správní poplatky, 

vlastní neda
ové p�íjmy (nap�. z pronájmu majetku obce a z podnikání obce), 

uživatelské poplatky, apod.   

• p�íjmy z p�erozd�lovacích proces�  

o nenávratné transfery – dotace z rozpo�tové soustavy, p�íjmy od jiných 

subjekt�, 

o návratné transfery – krátkodobé a p�eklenovací úv�ry neinvesti�ního 

charakteru se splatností v rozpo�tovém roce, pop�. jiné krátkodobé 

p�j�ky a finan�ní výpomoci.23

Kapitálové p�íjmy se každoro�n� neopakují. Jsou spíše jednorázové. Mají neda
ový 

charakter. Jsou to: 

• nenávratné p�íjmy (p�íjmy z prodeje obecního nemovitého majetku, dary, dotace 

na investice, apod.), 

• návratné p�íjmy – p�i �erpání st�edn�dobého a dlouhodobého investi�ního úv�ru 

nebo p�íjm� z emise st�edn�dobých a dlouhodobých cenných papír�.24

Dotace 

Obce jsou finan�n� nesob�sta�né a pot�ebují dodate�né finan�ní prost�edky 

z rozpo�tové soustavy, zejména ze státního rozpo�tu. Dotace tvo�í významnou �ást 

p�íjm� rozpo�tu obce. Obce mohou získávat také ú�elové dotace ze státních fond�, a to 

zpravidla kapitálové povahy (nap�. ú�elová dotace ze Státního fondu životního 

prost�edí).  

Dotace mohou být podmín�né, což znamená, že poskytnutí dotace je podmín�no 

využitím i vlastních finan�ních prost�edk� na financování investice.25

                                                
23 PEKOVÁ, J. Hospoda�ení a finance územní samosprávy. 1. vydání. Praha: Management Press, 2004.  
    375 s. ISBN 80-7261-086-4. s. 251 - 252. 
24 PEKOVÁ, J. Ve�ejné finance, úvod do problematiky. 3. p�epracované vydání. Praha: ASPI, 2005.  
    527 s. ISBN 80-7357-049-1. s. 270 – 274. 
25 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M. Ve�ejná správa a finance ve�ejného sektoru. 2. p�epracované  
    vydaní. Praha: ASPI, 2005. 555 s. ISBN 80-7357-052-1.s. 242-243. 
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Nenávratné dotace mohou být do územních rozpo�t� poskytnuty jako ú�elové nebo 

neú�elové. Dotace jsou poskytovány na financování b�žných, pravideln� se opakujících 

(neinvesti�ních) pot�eb v rozpo�tovém období, tzn. b�žné dotace, a kapitálových, 

jednorázových, pravideln� se neopakujících (investi�ních) dlouhodobých pot�eb, tzn. 

kapitálové dotace. 

Míra ú�elovosti m�že být u jednotlivých druh� dotací r�zná. Poskytnutí ú�elové dotace 

je vázáno na spln�ní podmínek použití. Proto nesprávn� použitá, pop�. nevyužitá �ást 

ú�elové dotace, se zpravidla vrací do toho rozpo�tu, který ú�elovou dotaci poskytl.  

Ú�elové dotace jsou poskytovány obcím nej�ast�ji na financování vzd�lání, na zlepšení 

bydlení, výstavbu komunálních byt�, na údržbu komunikací, na zabezpe�ení 

municipální policie apod.  

Obce mohou získávat do svých rozpo�t� i dotace z rozpo�tu nadnárodní vládní úrovn�, 

tzn. ze strukturálních fond� Evropské unie. Evropská unie poskytuje podmín�né dotace 

p�i respektování principu spolufinancování na rozvojové projekty.26

1.5.2. Výdaje obecního rozpo�tu 

Z rozpo�tu obce se hradí: 

• závazky vyplývající pro obec z pln�ní povinností uložených jí zákony, 

• výdaje na vlastní �innost obce v její samostatné p�sobnosti, zejména výdaje 

spojené s pé�í o vlastní majetek a jeho rozvoj, 

• výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pov��ena zákonem, 

• závazky vyplývající pro obec z uzav�ených smluvních vztah� v jejím 

hospoda�ení a ze smluvních vztah� vlastních organizací, jestliže k nim 

p�istoupila, 

• závazky p�ijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo s dalšími subjekty, 

v�etn� p�ísp�vk� na spole�nou �innost, 

• úhrada úrok� z p�ijatých p�j�ek a úv�r�, 

                                                
26 PEKOVÁ, J. Hospoda�ení a finance územní samosprávy. 1. vydání. Praha: Management Press, 2004.  
    375 s. ISBN 80-7261-086-4. s. 294 - 296  
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• výdaje na emise vlastních dluhopis� a na úhradu výnos� z nich náležejících 

jejich vlastník�m, 

• výdaje na podporu subjekt� provád�jících ve�ejn� prosp�šné �innosti a na 

podporu soukromého podnikání prosp�šného pro obec, 

• jiné výdaje uskute�n�né v rámci p�sobnosti obce, v�etn� dar� a p�ísp�vk� na 

sociální nebo jiné humanitární ú�ely.27

Výdaje je možné klasifikovat z r�zných hledisek. Závazn� t�ídí výdaje rozpo�tová 

skladba. Z hlediska �asového jsou ve�ejné výdaje �len�ny na: 

• b�žné výdaje, 

• kapitálové výdaje. 

Z b�žných výdaj� se financují b�žné, každoro�n� se opakující pot�eby v rozpo�tovém 

roce. Podstatná �ást b�žných výdaj� má charakter tzv. nárokovaných mandatorních 

(obligatorních) výdaj�, které je nutno zabezpe�it, nebo� jsou podloženy zákonnými 

úpravami nebo smlouvami.  

Kapitálové výdaje slouží k financování dlouhodobých, zejména investi�ních pot�eb, 

které p�esahují jedno rozpo�tové období. Jsou zpravidla jednorázové.  

Dále je možné výdaje �lenit na:  

• nenávratné výdaje, 

• návratné výdaje – z toho: 

o návratné poskytované p�j�ky (zpravidla bezúro�né) v rámci rozpo�tové 

soustavy (p�j�ky mezi obcemi), 

o výdaje související s finan�ním investováním (vklady na termínovaných 

ú�tech, apod.). 

Rozhodující �ást ve�ejných výdaj� v rozpo�tové soustav� má charakter nenávratných 

výdaj�. Nenávratnými výdaji se financují netržní �innosti obce. 28

                                                
27 Zákon �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, v platném zn�ní. 
28 PEKOVÁ, J. Ve�ejné finance, úvod do problematiky. 3. p�epracované vydání. Praha: ASPI, 2005.     
527 s. ISBN 80-7357-049-1. s. 193 – 202. 
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2. OBEC RATÍŠKOVICE

2.1. Charakteristika obce 

Úplný oficiální název je Obec Ratíškovice, I�O 285242, se sídlem U Radnice 1300, 

Ratíškovice, PS� 696 02. Obec vznikla nabytím ú�innosti zákona �NR �. 367/1990 Sb., 

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

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

pozd�jších p�edpis�. 

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

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

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

spravuje své záležitosti samostatn� (samostatná p�sobnost). P�i výkonu samostatné 

p�sobnosti se obec �ídí zákony a obecn� závaznými právními p�edpisy vydanými 

úst�edními orgány k jejich provedení. Obec v samostatné p�sobnosti zajiš�uje ve svém 

územním obvodu hospodá�ský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého 

životního prost�edí, s výjimkou t�ch �inností, které jsou zvláštními zákony sv��eny 

jiným orgán�m jako výkon státní správy. Obec dále vykonává státní správu v rozsahu 

stanoveném zvláštními zákony (p�enesená p�sobnost). 

Obec Ratíškovice se nachází na jižní Morav� zhruba 8 km od m�sta Hodonín a 60 km 

od Brna. Právní formou je územn� samosprávný celek, obec. P�edm�t �innosti je 

stanoven v zákon� �. 128/2000 Sb., o obcích. 

První písemná zpráva o obci je uvedena ve velmi významném dokumentu – v listin�

Jind�icha Zdíka, syna prvního �eského kroniká�e Kosmy. Datum jejího zhotovení je rok 

1131. 

Obec má katastrální vým�ru 1260 ha a 4082 obyvatel (stav k 31.12.2008). Ratíškovice 

pat�í mezi nejpo�etn�jší obce – vesnice v �eské republice. Obec, která má alespo
        

3 000 obyvatel, je m�stem, pokud tak na návrh obce stanoví p�edseda Poslanecké 
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sn�movny po vyjád�ení vlády.29 Obec Ratíškovice však nikdy netoužila být m�stem. 

Dle slov pana starosty Uhlíka by zm�na titulu na m�sto nem�la pro ob�any ani chod 

obce žádný vliv. Dotace, p�íjmy ani výdaje rozpo�tu obce by se transformací na m�sto 

nezm�nily. Ani ze strany ob�an� se nikdy nevyskytl požadavek na to být m�stem, a 

proto o této zm�n� obec neuvažovala. 

Ob�anská vybavenost  

To, že Ratíškovice nejsou m�stem, by mohlo p�ekvapit také kv�li své velké kulturní a 

sportovní �innosti. Do dnešní doby ob�ané obce zachovávají mnoho lidových zvyk� a 

ob�ad�, které jsou udržovány zejména folklorními p�veckými, tane�ními a hudebními 

skupinami. Ratíškovice mají také sv�j kroj, na který jsou velmi pyšní a proto  je možné 

ratíškovský kroj �asto zahlédnout na r�zných folklórních akcích, jako jsou nap�íklad 

hody nebo oslavy svátku svatého Cyrila a Metod�je.  

Ratíškovice jsou známy také jako centrum sportu. Vedle fotbalu (oddíl kopané byl 

n�kolikráte ú�astníkem 2. fotbalové ligy) se zde hraje stolní  tenis, odbíjená, košíková, 

kuželky, florbal a další. Dobré sportovní tradici odpovídá i zázemí - sportovní areál s 

antukovými kurty, kuželnou se �ty�mi automatickými dráhami a plaveckým bazénem. 

Bohaté sportovní vyžití je ur�eno jak pro d�ti tak pro dosp�lé.  

Ratíškovice jsou taktéž vina�skou obcí. Na kraji obce se nachází rozlehlé vinohrady a 

soubor vinných sklep�. První vinné sklepy zde byly postaveny v roce 1966 a v 

sou�asnosti je jich tém�� 100. 

P�es 1300 dom� užívá vysokého stupn� ob�anské vybavenosti. Ke stávající plynofikaci 

p�ibyla v za�átku 90. let �istírna odpadních vod a kanalizace, jejíž poslední etapa byla 

dokon�ena v roce 2004. Následn� po kanalizaci se postupn� rekonstruují komunikace. 

V druhé polovin� 90. byla spole�n� položena telefonní a kabelová sí�. V obci je 

možnost p�ipojení bezdrátového internetu.  

                                                
29 Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích, v platném zn�ní.  
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V obci se nachází zdravotní st�edisko, lékárna, knihovna s bezplatným internetem, dv�

mate�ské školy, základní škola, um�lecká škola, pošta, kostel se h�bitovem, �erpací 

stanice, n�kolik obchod� a restaurací. Pro seniory byl zbudován v roce 2002 D�m 

pe�ovatelské služby s dvaceti byty, kde zajiš�uje pe�ovatelskou službu Charita. 

V obci je z�ízen projekt Czech POINT - �eský Podací Ov��ovací Informa�ní Národní 

Terminál. Tento projekt by m�l zjednodušit byrokracii ve vztahu ob�an – ve�ejná 

správa. Obecní ú�ad, který má z�ízený projekt Czech POINT, poskytuje tyto služby: 

výpis z obchodního rejst�íku, ze živnostenského rejst�íku, z katastru nemovitostí a 

z rejst�íku trest�. Takovéto služby neposkytuje každý obecní ú�ad. V sou�asnosti 

kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby: 

Výpisy z evidencí: 

• Obchodní rejst�ík  

• Živnostenský rejst�ík  

• Rejst�ík trest�  

• Katastr nemovitostí  

• Registr živnostenského podnikání – pro právnickou osobu  

• Registr živnostenského podnikání – pro fyzickou osobu  

• Seznam kvalifikovaných dodavatel� (Informa�ní systém o ve�ejných zakázkách)  

• Výpis bodového hodnocení osoby (Centrální registr �idi��)  

• Registr ú�astník� provozu modulu autovrak� ISOH (Informa�ní systém 

odpadového hospodá�ství)  

Infrastruktura 

Mnoho obyvatel Ratíškovic denn� využívá služeb blízkého Hodonína, proto je mezi 

obcemi Ratíškovice a Hodonín zajišt�ná pravidelná autobusová doprava. Autobus do 

Hodonína jezdí i n�kolikrát do hodiny. Do Hodonína lidé jezdí nejen kv�li nemocnici, 

školám, obchod�m, ú�ad�m, ale také sem jezdí za prací, jelikož podstatn� v�tší Hodonín 

nabízí r�zné pracovní pozice. Lidé proto pravidelnou autobusovou dopravu velmi 

oce
ují.  
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Autobusem se lidé mohou dostat také do 12 kilometr� vzdáleného Kyjova, kde se 

nachází další nemocnice a také další pracovní p�íležitosti. Kolem Ratíškovic se nachází 

mnoho menších obcí, kam n�kte�í lidé jezdí taktéž za prací. Do t�chto menších obcí je 

však obtížné se dostat jinak než vlastním automobilem. Autobusové spojení je možné 

p�es m�sto Hodonín; takováto trasa však vždy p�edstavuje zna�nou objíž�ku a je �asov�

náro�ná. 

Železni�ní doprava již �adu let v obci nefunguje. Obcí prochází silnice druhé a t�etí 

t�ídy.  

Podnikatelské a jiné subjekty 

Podnikatelské subjekty 

V obci Ratíškovice se nachází místní �ást zvaná Ba�ovka. V roce 1934 došlo ke 

zprovozn�ní dolu, který byl ve své dob� nejmodern�jším v Evrop� a nesl jméno po 

svém zakladateli a majiteli firmy Ba�a – d�l Tomáš. Výstavba dolu Tomáš p�inesla 

velké zm�ny v život� obyvatel a byla prosp�šná i pro obec. Firma postavila 44 

moderních dvojdomk�, které obývali zam�stnanci dolu. 

V roce 1945 byla znárod
ovacím dekretem od
ata firm� Ba�a všechna bá
ská 

oprávn�ní a p�evedena na národní podnik. T�žba skon�ila koncem roku 1952 a z 

povrchového za�ízení byl pak vytvo�en závod 07 - Pomocné provozy Jihomoravských 

lignitových dol�, který se stal strojírenskou a opravárenskou základnou jihomoravského 

revíru. V sou�asnosti sídlí v budovách bývalého dolu Tomáš n�kolik firem - n�které 

mají ve svém názvu symbolické „T“ a nejv�tší z nich, T-Machinery a. s., se zabývá 

mimo jiné i výrobou d�lních za�ízení. Mezi další podnikatelské subjekty pat�í nap�. 

Agropodnik, a.s., Tomáš Group, s.r.o., Zera, a.s.  

Dále v obci n�kolik osob podniká jako osoby samostatn� výd�le�n� �inné.  

Školská za�ízení 

V obci se nachází dv� mate�ské školy, každá na jiném konci obce. Dále se zde nachází 

základní škola. Na st�ední školu studenti dojížd�jí do nedalekého Hodonína, kde je 
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gymnázium, obchodní akademie a mnoho další st�edních odborných škol a u�iliš�. Díky 

pravidelné autobusové doprav� a blízkosti velkého m�sta mohou studenti st�edních škol 

využívat p�i studiu pohodlí domova a nemusejí vyhledávat internáty a podobná za�ízení, 

jako to bývá �asté u student� bydlících v jiných malých obcích. Dále pak studenti 

využívají vysokých škol zejména ve m�st� Brn�, kam z Hodonína jezdí autobus každou 

hodinu, pop�ípad� využívají univerzity v Ostrav�.  

Zdravotní za�ízení 

V obci se nachází zdravotní st�edisko, kde svou ordinaci mají prakti�tí léka�i (praktický 

léka� pro d�ti a dorost a praktický léka� pro dosp�lé) a gynekolog. Krom� zdravotního 

st�ediska je v obci také lékárna. Možnost navštívit místního léka�e vítají zejména starší 

obyvatelé obce, kterých je v Ratíškovicích mnoho. 

2.2. Obecní ú�ad 

Organiza�ní struktura 

Radnice byla postavena v roce 1993. Touto stavbou vznikla nová dominanta obce a 

zárove
 nové centrum. Obecní ú�ad Ratíškovice tvo�í starosta, místostarosta a 

zam�stnanci obce Ratíškovice za�azení do struktury Obecního ú�adu. V �ele Obecního 

ú�adu je starosta  Ing. Josef Uhlík. Místostarostou obce je PhDr. Radim Š�astný. 

Obec Ratíškovice z�izuje tyto orgány: zastupitelstvo obce, radu obce, komise (komise 

výstavby a životního prost�edí, komise sociální, komise informa�ní, komise pro 

projednání p�estupk�), výbory (kontrolní výbor, finan�ní výbor), obecní policii. 

Kontrolní výbor má 5 �len� a finan�ní výbor má 7 �len�. V zastupitelstvu obce je 15 

�len�. V rad� obce je 5 �len�. 

Mezi organiza�ní složky obce pat�í místní knihovna a Jednotka sboru dobrovolných 

hasi�� obce. Z�izované p�ísp�vkové organizace obce jsou Osv�tová beseda Ratíškovice,  

Základní škola a Mate�ská škola  Ratíškovice. 
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Informovanost ob�an�

Co se týká komunikace obecního ú�adu sm�rem k ob�an�m obce, spravuje obecní ú�ad 

ú�ední desku, která je jednak p�ed obecním ú�adem, jednak na webových stránkách 

obce. Na webových stránkách ob�ané naleznou také e-podatelnu, informace o d�ní 

v obci (kulturní a sportovní akce, absence léka�e, …), rozpo�et obce, informace o 

jednotlivých sdruženích, o historii obce a mnoho dalšího. 

Obec vydává obecní noviny Zvon, které vycházejí jedenkrát za dva m�síce a informují 

ob�any o d�ní v obci.  Hlavním úkolem je informovat ob�any o všech zám�rech a 

jednáních obecní rady a obecního zastupitelstva - ty jsou také uvedeny hned v úvodu. 

Redakce zárove
 nabízí prostor všem ob�an�m, organizacím a firmám, které mají zájem 

o zve�ejn�ní své �innosti a svých názor�. 

Další zp�sob, jak informovat své ob�any, obec našla prost�ednictvím kabelové televize. 

Zde ob�ané také naleznou d�ležité informace o d�ní v obci. Taktéž zde mohou sami 

ob�ané inzerovat r�zné v�ci k prodeji, firmy zde mohou umístit svoji reklamu, atd.  

Vztah k jiným územn� správním jednotkám 

Obec je jedním ze zakladatel� mikroregionu Nový Dv�r, spolu s obcemi Milotice, 

Vlkoš, Vacenovice a Skoronice. Mikroregion Nový Dv�r byl založen na ja�e roku 2002. 

Krátce po založení p�istoupila obec Svatobo�ice-Mist�ín. Celkový po�et obyvatel 

svazku je 13 112. Název „Nový Dv�r“ se váže k d�jinám Milotického panství. D�vod k 

založení byl rozvoj celého území, spolupráce a koordinace p�i akcích zam��ených na 

oblasti rozvoje infrastruktury (kanalizace, �isti�ky, skládky, komunikace, ve�ejná 

prostranství, zdravotní a sociální za�ízení, bydlení), ochrany životního prost�edí (využití 

alternativních zdroj� energie, pozemkové úpravy, vodní nádrže, biokoridory), ochrany 

kulturního d�dictví (udržování tradic, folklór, �emesla), rozvoje venkovské turistiky 

(cyklostezky, služby pro turisty – penziony, ubytovny) a rozvoje podnikání (zlepšování 

podmínek pro drobné podnikání, seminá�e pro vina�e). 
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2.3. SWOT analýza obce 

SWOT analýza je metoda, která umož
uje identifikovat silné (Strenghts) a slabé 

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

firmou (obcí). SWOT analýza umož
uje vyhodnotit fungování obce, nalézt problém 

nebo nové možnosti r�stu. Je sou�ástí strategického plánování spole�nosti. 

Základem metody je hodnocení jednotlivých faktor�, které jsou rozd�leny do 4 

základních skupin. Vzájemným p�sobením silných a slabých stránek v��i p�íležitostem 

a hrozbám lze získat nové informace, které mohou sloužit jako podklad pro další 

rozhodování firmy. 

Tabulka 3. SWOT analýza 

Interní analýza 
SWOT analýza 

S - Silné W - Slabé 

O - P�íležitosti 
S – O strategie 
Využít silné stránky 
na získání výhody 

W – O strategie 
P�ekonat slabiny 
využitím p�íležitostí 

Externí analýza 

T - Hrozby 

S – T strategie 
Využít silné stránky 
na �elení hrozbám 

W – T strategie 
Minimalizovat 
náklady a �elit 
hrozbám 

Zdroj: Vlastní zpracování na základ� znalostí získaných p�i studiu na VUT v Brn�

Silné stránky 

• P�ítomnost silných ekonomických subjekt�

• Zájem obecního ú�adu na rozvoji ob�an� (podpora sportu a kultury) 

• Existence sportoviš� a krytého plaveckého bazénu  

• Existence zdravotního st�ediska a lékárny 

• Existence základní školy v obci a st�edních škol vzdálených 8 km 

• Bezproblémový chod obecního ú�adu zp�sobený stálými zam�stnanci 

• Pravidelné sledování dota�ních titul�

• Zkušenosti se získáváním finan�ních prost�edk� z dota�ních titul�

• Existence obecní policie 

• Z�ízení bezplatného p�ístupu na internet v Obecní knihovn�  

• Existence n�kolika informa�ních systém� pro informování ve�ejnosti 
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• Z�ízení kabelové televize v obci – v�etn� infokanálu Ratíškovice 

• Vydávání obecních novin 

• Zájem ob�an� o dlouhodobé bydlení v obci – zájem o stavbu rodinných domk�

v obci 

• Zájem ob�an� o kulturní a folklórní d�dictví obce 

• Spolupráce obcí v mikroregionu 

• Blízkost velkého m�sta – možné pracovní pozice 

• Dobrá technická infrastruktura a telekomunika�ní sít�

• Existence sb�rného dvoru odpad�

Slabé stránky 

• Málo disponibilních pozemk� k prodeji ob�an�m 

• Neochota vlastník� pozemk� ur�ených k bytové výstavb� k jejich odprodeji 

• Absence kulturního za�ízení 

• Špatný stav komunikací 

• Omezené finan�ní prost�edky 

• Extern� vedené webové stránky – nejsou vždy aktuální a neposkytují veškeré 

informace, které by ob�ané vyžadovali  

P�íležitosti 

• Rozvoj podnikání 

• Pronájem pozemk� pro fotovoltaickou elektrárnu  

• Pobídka podnikatel� k podnikání v obci 

• Získání nových dota�ních titul� (nap�. na výstavbu kulturního za�ízení) 

• Další spolupráce s okolními obcemi a mikroregiony  

• Napojení obce na sí� cyklostezek 

Hrozby 

• Nár�st zadluženosti  

• Zvyšování cen na trhu práce a materiálu 

• Nár�st automobilové dopravy 



36

3. ANALÝZA ROZPO�TU OBCE RATÍŠKOVICE V LETECH 2005 – 2008 

Tato �ást bakalá�ské práce se zabývá analýzou p�íjm� a výdaj� obce Ratíškovice 

v letech 2005 – 2008. Data pro analýzu hospoda�ení obce byla získána z výkaz� FIN 2 – 

12 M, tj. výkaz pro hodnocení pln�ní rozpo�tu územních samosprávných celk� a 

dobrovolných svazk� obcí. Pro tuto bakalá�skou práci byly výkazy sestavené vždy k   

31. 12. roku 2005 – 2008. 

3.1. Porovnání schváleného a skute�ného rozpo�tu obce 

Obec hospoda�í dle schváleného ro�ního rozpo�tu p�íjm� a výdaj�. Pro sestavení 

návrhu rozpo�tu pro daný rok se vychází z rozpo�tu za minulý kalendá�ní rok, který se 

upraví o o�ekávané události. Ke schválení rozpo�tu dochází až v únoru daného roku. 

Obec je tedy nucena na po�átku každého roku hospoda�it dle rozpo�tového provizoria, 

jehož pravidla stanoví zastupitelstvo obce. Rozpo�tové p�íjmy a výdaje uskute�n�né 

v dob� rozpo�tového provizoria se stávají p�íjmy a výdaji rozpo�tu po jeho schválení. 

B�hem roku dochází ke zm�nám schváleného rozpo�tu obce. Rozpo�et je nutné zm�nit 

ve chvíli, kdy se zjistí, že realita neodpovídá schválenému rozpo�tu.  Jedním z d�vod�, 

pro� dochází ke zm�nám schváleného rozpo�tu, je povinnost zapo�ítat dotace do 

rozpo�tu až po jejich schválení a sepsání smlouvy o dotaci. Ke zm�nám rozpo�tu m�že 

také docházet z d�vodu pot�eby vyšších �i jiných výdaj�. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že skute�ný rozpo�et za daný rok sestavený k 31.12 

toho roku je zna�n� odlišný od rozpo�tu schváleného. Pro ilustraci je uvedena 

následující tabulka, která ukazuje schválené a skute�né p�íjmy a výdaje roku 2008. 
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Tabulka 4. Schválený a skute�ný rozpo�et za rok 2008 (v K�) 

Schválený rozpo�et 2008  Rozpo�et k 31.12.2008 
Da	ové p�íjmy 31 812 000 32 043 410,97

Neda	ové p�íjmy 3 832 000 4 110 787,33

Kapitálové p�íjmy 89 000 158 136,00

P�ijaté transfery 3 034 500 15 977 121,50

P�ÍJMY CELKEM 38 767 500 52 289 455,80
B�žné výdaje 22 881 500 33 429 093,20

Kapitálové výdaje 20 137 000 27 760 511,55

VÝDAJE CELKEM 43 018 500 61 189 604,75
FINANCOVÁNÍ 4 251 000 8 900 148,95

Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice 

Z uvedené tabulky je patrné, že k nejv�tšímu rozdílu mezi rozpo�tem schváleným a 

skute�ným dochází u položky p�ijaté transfery. Jak už bylo zmín�no, dotace se mohou 

v rozpo�tu objevit až po jejich skute�ném p�id�lení, tedy po sepsání smlouvy 

s poskytovatelem dotace. Ve chvíli, kdy se schvaluje rozpo�et, obec již o mnohých 

vyhlášených dota�ních titulech ví, pop�. má o n� i zažádáno, avšak pro zatím s nimi 

nem�že po�ítat a tedy je ani zahrnovat do rozpo�tu. V roce 2008 se do schvalovaného 

rozpo�tu proto nemohly zapo�ítat investi�ní transfery ze státního rozpo�tu a z rozpo�tu 

kraje v celkové výši 6 215 880 K�, které obec b�hem roku získala.  

V pr�b�hu roku dochází k nár�stu výdaj�, a to jak b�žných tak kapitálových. U 

kapitálových výdaj� b�hem roku plynuly investi�ní transfery a p�j�ené prost�edky 

ve�ejným rozpo�t�m územního samosprávného celku v hodnot� 4 343 000 K�. Tyto 

výdaje byly spojeny se správou, údržbou a výstavbou chodník�, odstavných ploch, 

parkoviš� a cyklistických stezek. S t�mito výdaji se v dob� schvalování rozpo�tu 

nepo�ítalo. Další vysokou �ástku v nezapo�ítaným kapitálových výdajích �iní 

kapitálové výdaje na zateplení základní školy. Prost�edky na rekonstrukci základní 

školy získala obec z transferu Evropské unie.  

Co se týká b�žných výdaj�, dochází k navýšení náklad� na opravy a udržování 

v za�ízeních sloužících k t�lovýchovné �innosti, a to ve výši 2 400 000 K�. B�žné 

výdaje byly dále navýšeny nap�. z d�vodu poskytnutí neinvesti�ních p�j�ených 
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prost�edk� obyvatelstvu na podporu individuální bytové výstavby a také kv�li pot�eb�

stroj�, p�ístroj� a za�ízení p�i nakládání s odpady. Významnou zm�nu v b�žných 

výdajích p�ináší navýšení úrok� tém�� o 500 000 K�. Toto navýšení je spojené 

s pot�ebou vyššího úv�ru. Obec p�i schvalování rozpo�tu po�ítala s úv�rem 7 629 000 

K�, avšak b�hem roku byl tento úv�r navýšen na 14 046 553 K�. Tento rozdíl se objeví 

ve financování.  

Naopak da
ové p�íjmy se tém�� nem�ní a to z toho d�vodu, že tyto p�íjmy lze dop�edu 

propo�ítat �í kvalifikovan� odhadnout na základ� roku p�edešlého.  

Schválený a skute�ný rozpo�et za rok 2008

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

P�ÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM

P�íjmy a výdaje roku 2008

K
� Schválený rozpo�et 2008 

Rozpo�et k 31.12.2008

Graf 1. Schválený a skute�ný rozpo�et za rok 2008 (v K�) 

(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice) 

Z grafu je patrné, že skute�né výdaje vzrostly oproti plánovaným výdaj�m rychleji, než 

vzrostly skute�né p�íjmy ku p�íjm�m plánovaným. Z tohoto vyplývá nutnost v�tšího 

financování, než se p�vodn� plánovalo, které je �ešeno již zmín�ným úv�rem. 

Skute�né rozpo�ty mají o obci lepší vypovídací hodnotu, proto se tato bakalá�ská práce 

bude nadále zabývat pouze skute�nými rozpo�ty obce, tedy rozpo�ty sestavenými 

k 31.12. daného roku. 
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3.2. Vývoj skute�ných p�íjm� a výdaj� v letech 2005 – 2008 

 Skute�né p�íjmy a výdaje ve sledovaném období jsou obsaženy v následující tabulce. 

Tabulka 5. P�íjmy a výdaje v letech 2005 - 2008 (v K�) 

2005 2006 2007 2008 
P�íjmy 36 665 515,33 62 682 050,66 61 920 291,52 52 289 455,80
Výdaje  31 289 053,09 58 556 783,53 75 476 563,30 61 189 604,75
Rozdíl 5 376 462,24  4 125 267,13 -13 556 271,78 -8 900 148,95

Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice 

V roce 2005 byly p�íjmy o 5 376 462,24 K� vyšší než výdaje. Tento kladný rozdíl byl 

použit na úhradu splátek dlouhodobých d�íve p�ijatých p�j�ených prost�edk� (3 256 500 

K�). O �ástku 2 119 962,24 K� byly navýšeny krátkodobé prost�edky na bankovních 

ú�tech.  

Též v roce 2006 byly p�íjmy vyšší než výdaje, a to o 4 125 267,13 K�. �ástkou 

2 564 900 K� byly splaceny d�íve p�ijaté dlouhodobé p�j�ené prost�edky. �ástka 

1 560 367,13 byla ponechána na b�žném ú�tu. 

K p�evýšení výdaj� nad p�íjmy dochází v roce 2007 �ástkou 13 556 271,78 K�. Obec 

rozdíl financovala dlouhodobými p�ijatými p�j�enými prost�edky. Obec za�ala v tomto 

roce �erpat dlouhodobý bankovní úv�r ve výši 15 953 447 K�. D�vodem �erpání úv�ru 

byly vysoké kapitálové výdaje ve výši 50 mil. K� (p�itom v roce p�edcházejícím 

kapitálové výdaje �inili p�ibližn� 30 mil. K�). Obec v tomto roce financovala 

rekonstrukci základní školy ve výši 32 401 806,30 K�. Na základní školu dostala obec 

dotaci ze státního rozpo�tu v celkové výši 22 700 000 K�. Zbylou �ást pot�ebnou 

k rekonstrukci základní školy obec financovala práv� z dlouhodobého úv�ru.   

I v roce 2008 jsou výdaje vyšší než p�íjmy, tentokrát o �ástku 8 900 148,95 K�. Rozdíl 

je financován navýšením dlouhodobého úv�ru o 14 046 553 K�. Obec i v tomto roce 

pokra�ovala v rekonstrukci základní školy, která si vyžádala kapitálové výdaje ve výši 

15 319 684 K�. Na základní školu dostala obec i tento rok dotaci ze státního rozpo�tu, 

která však �inila již pouze 2 mil. K�. Zbylou �ást rekonstrukce obec hradila 
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z bankovního úv�ru. K 31.12.2008 obec �erpala již dlouhodobý bankovní úv�r ve výši 

30 mil. K�.  

P�íjmy a výdaje v letech 2005 - 2008
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Graf 2. P�íjmy a výdaje v letech 2005 - 2008 (v K�) 

(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice) 

Z grafu je znatelné, že p�íjmy v roce 2005 a 2006 byly v�tší než výdaje. Naopak 

v letech 2007 a 2008 pozorujeme p�evýšení výdaj� nad p�íjmy, které je zp�sobené 

pot�ebou rekonstrukce základní školy.  

3.3. Struktura p�íjm� obce v letech 2005 - 2008 

Výše p�íjm� se v jednotlivých letech dosti m�ní v závislosti na zm�nách jednotlivých 

druh� p�íjm�. 
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Vývoj p�íjm� v letech 2005 - 2008
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Graf 3. Vývoj p�íjm� v letech 2005 - 2008 (v K�) 

(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice) 

Nejvyšších p�íjm� dosahovala obec v roce 2006. V tomto roce se p�íjmy zvýšily oproti 

roku p�edešlému o 60 %. V roce 2005 obec dosahovala nejnižších p�íjm�. Od roku 2006 

za�aly celkové p�íjmy pozvolna klesat. Abychom zjistili, pro� p�íjmy ve sledovaných 

letech vzrostly, resp. klesly, je t�eba zam��it se na jednotlivé druhy p�íjm�. 

P�íjmy obce se d�lí na da
ové, neda
ové, kapitálové p�íjmy a p�ijaté transfery.  

Tabulka 6. P�íjmy obce v letech 2005 - 2008 (v K�) 

2005 2006 2007 2008 

Da	ové p�íjmy 27 550 899,00 27 219 997,10 30 198 301,62 32 043 410,97

Neda	ové p�íjmy 3 738 973,33 5 125 196,27 5 357 283,90 4 110 787,33

Kapitálové p�íjmy 6 000,00 2 928 762,00 637 550,00 158 136,00

P�ijaté transfery 5 369 643,00 27 408 095,29 25 727 156,00 15 977 121,50

Celkem 36 665 515,33 62 682 050,66 61 920 291,52 52 289 455,80
Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice 

Nejstabiln�jší jsou da
ové p�íjmy, které se v jednotlivých letech nijak výrazn� nem�ní. 

Neda
ové p�íjmy jsou nejv�tší v letech 2006 a 2007, nejnižší jsou pak v roce 2005. 

Kapitálové p�íjmy skokov� vzrostly v roce 2006 oproti roku p�edešlému, kde byly 
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zanedbatelné (pouze  6 000 K�). V roce 2006 byly kapitálové p�íjmy již tém�� 3 mil. 

K�.  

Položkou, která je nejmén� stabilní, jsou p�ijaté transfery. Jedná se zejména o dotace ze 

státního rozpo�tu, dále pak z rozpo�tu kraj� a z rozpo�tu Evropské unie. Obec dostala 

nejvíce dotací v roce 2006 a 2007. V t�chto letech obec pracovala na rekonstrukci 

základní školy, která pokra�ovala i v roce 2008. 
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Graf 4. Struktura p�íjm� v letech 2005 - 2008 (v K�) 

(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice) 

Nejvýznamn�jší položkou v rozpo�tu obce jsou da
ové p�íjmy, které v roce 2005 

p�edstavují v�tšinu p�íjm�; v letech 2006 a 2007 tvo�í da
ové p�íjmy polovinu 

celkových p�íjm�. Da
ové p�íjmy mají tu výhodu, že jsou v �ase relativn� stálé a obce 

s nimi mohou po�ítat pro každý rok.  

Významnou položkou jsou p�ijaté dotace; v letech 2006 a 2007 tvo�í polovinu 

celkových p�íjm�. Nejmenší váhu v rozpo�tu mají kapitálové p�íjmy.  
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3.3.1. Da�ové p�íjmy 

Da
ové p�íjmy jsou významnou položkou v p�íjmové stránce rozpo�tu obce. Mezi 

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

da
 z p�idané hodnoty, da
 z nemovitostí, místní poplatky a správní poplatky.  

V�tšinu da
ových p�íjm� obec nem�že ovlivnit. Podíl dan� z p�íjm� fyzických a 

právnických osob a dan� z p�idané hodnoty, který p�ipadá na danou obec, ur�í zákon o 

rozpo�tovém ur�ení daní.  

Obec má 100% podíl na dani z nemovitostí, které se nachází na katastrálním území 

obce. Jedná se o sv��enou da
, kterou m�že obec ovlivnit snížením �i zvýšením 

koeficientu (viz kapitola 4.1.).  

Obec rozhoduje o tom, jaké místní poplatky bude od fyzických �i právnických osob 

vybírat. Jejich výše je však omezena zákonem o místních poplatcích, v n�mž jsou 

upraveny maximální možné sazby �i rozp�tí sazeb. 

Tabulka 7. Struktura da	ových p�íjm� v letech 2005 - 2008 (v K�) 

Da	ové p�íjmy 2005 2006 2007 2008 
DPFO ze záv. �innosti 5 695 772 5 406 068 6 379 918 5 664 602
DPFO ze SV� 1 777 177 1 047 218 667 590 1 160 319
DPFO z kapitál. výnos� 309 523 361 591 407 572 503 234
Da
 z p�íjm� právnických osob 6 391 243 6 581 087 7 400 169 8 745 348
DPPO za obec 510 720 278 980 991 200 345 600
Da
 z p�idané hodnoty 9 939 478 10 623 734 11 209 483 12 507 731
Odvody za odn�tí p�dy ze ZPF 0 874 1 187 0
Poplatek za likv. kom.odpadu  1 402 515 1 376 175 1 373 100 1 377 800
Poplatek ze ps� 49 100 46 950 46 600 46 200
Poplatek za už. ve�. prostranství 63 090 54 975 87 621 46 970
Poplatek ze vstupného 1 100 200 1 000 200
Poplatek za výher. p�ístroje 180 000 180 000 246 958 207 048
Odvod výt�žk� z provoz. loterií 70 478 92 932 130 458 181 690
Správní poplatky 218 150 248 060 290 110 278 900
Da
 z nemovitostí 942 553 921 153 965 336 977 769
Celkem 27 550 899 27 219 997 30 198 302 32 043 411
Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice 
Pozn.: DPFO = da
 z p�íjm� fyzických osob, DPPO = da
 z p�íjm� právnických osob, 
SV� = samostatn� výd�le�ná �innost, ZPF = zem�d�lský p�dní fond 
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Nejvýznamn�jší položkou da
ových p�íjm� je p�íjem z dan� z p�idané hodnoty, který 

tvo�í 36 % - 39 % celkových da
ových p�íjm�. P�íjem z dan� z p�idané hodnoty má 

vzr�stající charakter. D�ležitou �ástku p�ináší též p�íjem z dan� z p�íjm� právnických i 

fyzických osob. Co se týká p�íjmu z dan� z p�íjm� fyzických osob, velmi podstatná je 

da
 ze závislé �innosti, která tvo�í 20 % z celkových da
ových p�íjm�. Zanedbatelná 

není ani �ástka, kterou p�ináší da
 z nemovitostí, v pr�m�ru se jedná o hodnotu okolo 

950 000 K� ro�n�. Svou váhu v p�íjmové stránce rozpo�tu mají také místní poplatky, 

zejména pak poplatek za likvidaci komunálního odpadu. Správní poplatky p�ináší 

relativn� nižší hodnotu, za to však pom�rn� stálou. 
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(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice) 

Z grafu lze vy�íst relativní stálost p�íjm� z dan� z nemovitostí, místních i správních 

poplatk�. P�íjem z dan� z p�íjm� fyzických osob má kolísající charakter. Tento p�íjem 

se pohybuje v rozmezí od 6,8 do 7,8 mil. K�. P�íjem z dan� z p�íjm� právnických osob 

zaznamenává pozvolný r�st. V roce 2005 p�íjem z dan� z p�íjm� právnických osob �inil 

6,9 mil. K�, v roce 2008 to bylo již 9,1 mil. K�. Pravidelný nár�st lze sledovat u p�íjmu 
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z dan� z p�idané hodnoty. Ve sledovaném období tento p�íjem vzrostl z 9,9 mil. K� na 

12,5 mil. K�.  

Místní poplatky

Místní poplatky v roce 2005 �inily 1 766 283 K�; v roce 2008 pak 1 859 908 K�. Místní 

poplatky mají spíše konstantní charakter. 

Obec Ratíškovice vybírá následující poplatky: 

• Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 

• Poplatek ze ps�

• Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 

• Poplatek ze vstupného 

• Poplatek za výherní p�ístroje 
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Pro obec je nejd�ležit�jší poplatek za likvidaci komunálního odpadu. P�íjem z výb�ru 

tohoto poplatku tvo�í podstatnou �ást p�íjmu z místních poplatk�. Za zmínku také stojí 

poplatek za provoz výherních p�ístroj�, díky kterému obec v letech 2005 a 2006 vybrala 

do obecního rozpo�tu 180 000 K� ro�n�. V roce 2007 byl p�íjem z tohoto poplatku 
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nejvyšší; dosahoval tém�� 250 000 K�. Poplatek ze ps� p�edstavuje konstantní p�íjem ve 

výši 46 000 - 49 000 K� ro�n�. Poplatek za užívání ve�ejného prostranství p�ináší 

nejvyšší �ástku v roce 2007 ve výši tém�� 88 000 K�. O rok pozd�ji p�íjem z tohoto 

poplatku �inil již pouze 47 000 K�.  

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 

Poplatek za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání 

a odstra
ování komunálních odpad� platí 

a)  fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt;  

b)  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur�enou nebo sloužící k individuální 

rekreaci. 

Sazbu poplatku tvo�í 

a)  �ástka až 250 K� za osobu a kalendá�ní rok, a 

b)  �ástka stanovená na základ� skute�ných náklad� obce p�edchozího roku na sb�r 

a svoz net�íd�ného komunálního odpadu až 250 K� za osobu a kalendá�ní rok. 

Náklady na sb�r a svoz net�íd�ného komunálního odpadu za rok 2008 v obci 

Ratíškovice �inily 1 960 700 K�; skute�né náklady p�epo�ítané na osobu jsou 480 K�. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2009 

ve výši 480 K�. Tato �ástka je stanovená z �ástky: 

a) 230 K� za osobu a kalendá�ní rok, a  

b) 250 K� za osobu a  kalendá�ní rok, stanovené na základ� skute�ných náklad�

obce p�edchozího roku.  

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu tak byl navýšen o 120 K� na osobu oproti 

roku 2008, kdy tento poplatek �inil �ástku 360 K� na osobu za kalendá�ní rok. Obec tak 

využívá tém�� maximální sazby dané zákonem. V budoucnu se p�emýšlí o novele 

zákona o místních poplatcích, která by stanovila maximální možnou sazbu nap�. 1 000 

K� za osobu a rok, pop�. i vyšší. Tato novela by umožnila obcím vybírat vyšší poplatky 

za likvidaci komunálního odpadu. P�edpokládá se, že mnoho obcí by vyšší sazby 

využilo, jelikož do te� je v�tšina obcí p�i zprost�edkování této služby ve ztrát�.  
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Poplatek ze ps�

Poplatek ze ps� platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má 

trvalý pobyt nebo sídlo v katastrálním území obce Ratíškovice. Poplatek ze ps� se platí 

ze ps� starších 3 m�síc�. Dle zákona o místních poplatcích m�že sazba poplatku ze ps�

�init až 1 500 K� za kalendá�ní rok a jednoho psa. U druhého a každého dalšího psa 

m�že obec horní hranici sazby zvýšit až o 50 %. 

Sazby poplatku v obci Ratíškovice �iní ro�n�: 

a) sazba poplatku za prvého psa 100 K�, 

b) sazba poplatku za každého dalšího psa téhož vlastníka 100 K�. 

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 

V obci Ratíškovice dochází k použití ve�ejného prostranství k umíst�ní stánk�, pult� a 

kiosk� k prodejním ú�el�m. K t�mto ú�el�m je stanovena sazba pro trvalé umíst�ní ve 

výši 1,50 K�/m2/den; pro krátkodobé užívání pak sazba 20 K�/m2/den. K použití 

ve�ejného prostranství k umíst�ní reklamního za�ízení se použije sazba 42 K�/m2/m�síc. 

V obci dochází také k používání ve�ejného prostranství pro provoz lunapark�, cirkus� a 

podobných atrakcí. Pro tyto atrakce má obec stanovený ceník, ve kterém je nap�. sazba 

za st�elnici 10 K� za den; u cirkusového za�ízení je cena 150 K� na den.  

Poplatek ze vstupného  

Poplatek ze vstupného v p�ípad� konání ples�, tane�ních zábav a lidových veselic �iní 

v obci Ratíškovice 100 K� na jednu akci. V p�ípad� konání diskoték je poplatek ve výši 

200 K� na jednu akci. U ostatních kulturních, sportovních, prodejních nebo reklamních 

akcí �iní sazby poplatku 10 % z úhrnné �ástky vybraného vstupného, sníženého o da


z p�idané hodnoty, je-li v cen� vstupného obsažena. Poplatek ze vstupného platí fyzické 

a právnické osoby, které akci po�ádají.  

Poplatek za provozované výherní hrací p�ístroje 

Sazba poplatku v obci Ratíškovice �iní 5 000 K� na t�i m�síce za každý výherní hrací 

p�ístroj. Poplatníkem poplatku za provozované výherní hrací p�ístroje je provozovatel 

výherního hracího p�ístroje. 
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3.3.2. Neda�ové p�íjmy 

Neda
ové p�íjmy tvo�í 8 - 10 % celkových p�íjm� obce. I p�esto, že podíl není nikterak 

vysoký, není možné neda
ové p�íjmy zanedbávat. P�inášejí do obecního rozpo�tu ve 

sledovaném období od 3,7 mil. K� (v roce 2005) do 5,3 mil. K� (v roce 2007).  

Vývoj neda�ových p�íjm� v letech 2005 - 2008
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Graf 7. Vývoj neda	ových p�íjm� (v K�) 

(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice) 

Neda
ové p�íjmy byly nejvyšší v roce 2007, nejnižší pak byly v roce 2005. V roce 2008 

neda
ové p�íjmy zaznamenaly pokles o 1,2 mil. K�. Pro zjišt�ní d�vodu vzr�stu, resp. 

poklesu neda
ových p�íjm�, je t�eba zam��it se na jednotlivé druhy p�íjm�.  

Tabulka 8. Struktura neda	ových p�íjm� v letech 2005 - 2008 (v K�) 

  2005 2006 2007 2008 
P�íjmy z poskytování služeb  1 546 249 1 449 364 1 164 288 1 272 986
P�íjmy z pronájmu majetku 1 315 456 1 267 165 1 192 129 1 283 797
P�íjmy z úrok� 90 337 174 676 165 060 237 537
Splátky p�j�ených prost�edk� 650 259 1 121 157 2 308 603 715 335
P�ijaté nekap. p�ísp�vky a náhrady 34 481 409 560 383 113 423 018
Ostatní neda
ové p�íjmy 102 191 703 274 144 091 178 115
CELKEM 3 738 973 5 125 196 5 357 284 4 110 787

Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice 

Nejd�ležit�jšími položkami ve struktu�e neda
ových p�íjm� jsou p�íjmy z poskytnutých 

služeb a výrobk� a p�íjmy z pronájmu majetku. P�íjmy z poskytnutých služeb a výrobk�
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reprezentují vlastní �innost obce a pohybují se v rozmezí od 1,2 do 1,5 mil. K� ro�n�. 

Mezi �innosti obce pat�í nap�. knihovnické �innosti, �innosti muzeí a galerií, rozvoj 

bydlení a bytového hospodá�ství, poh�ebnictví, rozhlas a kabelová televize, sb�r a svoz 

komunálních odpad� a pe�ovatelská služba. Práv� poslední t�i zmi
ované �innosti 

p�ináší obci nejvyšší p�íjmy. Mezi p�íjmy z pronájmu majetku pat�í zejména p�íjmy z 

pronájmu pozemk� ur�ených pro lesnické a zem�d�lské ú�ely, p�íjmy z pronájmu 

ostatních nemovitostí a jejich �ástí ur�ené  nap�. pro t�lovýchovou �innost, pro bydlení 

nebo pro pe�ovatelskou službu, dále p�íjmy z pronájmu movitých v�cí.  

P�íjmy z úrok� zaznamenávají tém�� každoro�ní nár�st. Jedná se zejména o p�íjmy 

z úrok� vyplývajících z finan�ních operací nebo úrokové dotace ke stavebním p�j�kám, 

státní p�ísp�vky stavebník�, podporu stavebního spo�ení, podporu hypoté�ních úv�ru, to 

vše ve vztahu k individuální bytové výstavb�. 

Mezi splátky p�j�ených prost�edk� pat�í splátky od podnikatelských nefinan�ních 

subjekt� - právnických osob (Baník, s.r.o.), od obyvatelstva a od obecn� prosp�šných 

spole�ností a podobných subjekt�. P�j�enými prost�edky se rozum�jí finan�ní 

prost�edky p�ijaté jakožto návratné finan�ní výpomoci, p�j�ky a úv�ry. Splátky 

p�j�ených prost�edk� vzrostly v roce 2007, kdy došlo ke splátkám finan�ních 

prost�edk� od obecn� prosp�šných spole�ností, a to ve výši 1,5 mil. K�.  
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(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice) 
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3.3.3. Kapitálové p�íjmy 

V roce 2005 byly kapitálové p�íjmy zanedbatelné, �inily pouze 6 000 K�. V roce 2006 

došlo k významnému nár�stu kapitálových p�íjm� na �ástku 2 928 762 K�.  V dalších 

letech byly tyto p�íjmy op�t nižší, avšak stále m�ly v�tší váhu oproti roku 2005.  

Kapitálové p�íjmy i p�es výkyv v roce 2006 p�edstavují malou �ást na celkových 

p�íjmech obce. V roce 2006 tyto p�íjmy tvo�ily tém�� 5  %; v letech 2007 a 2008 to bylo 

již pouze 0,3 - 1 % celkových p�íjm�.  

Vývoj kapitálových p�íjm� v letech 2005 - 2008
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Graf  9. Vývoj kapitálových p�íjm� v letech 2005 - 2008 (v K�) 

(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice) 

Hlavními kapitálovými p�íjmy jsou p�íjmy z prodeje pozemk�, p�íjmy z prodeje 

ostatních nemovitostí a jejich �ástí, p�íjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého 

majetku a ostatní p�íjmy z prodeje dlouhodobého majetku.  

Tabulka 9. Struktura kapitálových p�íjm� v letech 2005 - 2008 (v K�) 

2005 2006 2007 2008 
P�íjmy z prodeje pozemk� 0 758 705 265 760 158 136
P�íjmy z prodeje ostat. nemovitostí 0  2 027 052 111 690 0
P�íjmy z prodeje ostatního DHM 0 42 500 260 100 0
Ostatní p�íjmy z prodeje DM 6 000 500 0 0
Celkem 6 000 2 928 762 637 550 158 136
Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice 
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V letech 2006 - 2008 p�ichází do obecního rozpo�tu p�íjmy z prodeje pozemk� spjaté se 

zem�d�lství. V roce 2007 je d�ležitý p�íjem z prodeje ostatního hmotného 

dlouhodobého majetku. Nejd�ležit�jší z kapitálových p�íjm� je p�íjem z prodeje 

ostatních nemovitostí a jejich �ástí v roce 2006, který pochází z prodeje nemovitosti 

za�azené v bytovém hospodá�ství obce.  

3.3.4. P�ijaté transfery 

Obecní ú�ad dostává dotace neinvesti�ní ur�ené na b�žný provoz obce a dotace 

investi�ní, ze kterých je financována p�evážná �ást investi�ních projekt�. Jednotlivé 

dotace m�že obec žádat ze státního rozpo�tu, z rozpo�tu kraj�, ale také z rozpo�tu 

Evropské unie.  

Tabulka 10. P�ijaté transfery v letech 2005 - 2008 (v K�) 

  2005 2006 2007 2008
Neinvesti�ní PT 3 176 018 7 318 403 2 819 756 7 761 242
Investi�ní PT 2 193 625 20 089 692 22 907 400 8 215 880
Celkem 5 369 643 27 408 095 25 727 156 15 977 122

Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice 

Nejvíce dotací obdržela obec v letech 2006 a 2007. V t�chto letech za�ala obec 

s rekonstrukcí základní školy, na kterou se jí poda�ilo  získat velké investi�ní dotace. 
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Graf  10. P�ijaté transfery v letech 2005 - 2008 (v K�) 

(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice) 
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Z grafu lze vy�íst jistou kolísavost neinvesti�ních dotací, které se pohybují 

v jednotlivých letech od 2,8 do 7,7 mil. K�. Investi�ní dotace jsou závislé na po�tu a 

druhu vyhlášených dotací za daný rok státem �i krajem. Taktéž samoz�ejm� záleží, zda 

obec o danou dotaci zažádá a zda ji také získá. Investi�ní dotace jsou zna�n� nestálé. 

V roce 2005 byly ve výši 2,2 mil. K�. V roce 2007 tyto dotace již dosahovaly tém�� 30 

mil. K�. 

Tabulka 11. Struktura p�ijatých dotací v letech 2005 - 2008 (v K�) 

  2005 2006 2007 2008 
NPT od ve�. rozp. úst�ední úrovn� 824 600 1 346 410 1 139 381 1 611 511
NPT od obcí 74 571 96 560 100 080 110 950
NPT od kraj� 249 222 62 428 110 295 305 318
P�evody z vlastních fond� 2 027 625 5 813 005 1 470 000 5 733 463
IPT od ve�. rozp. úst�ední úrovn� 1 303 625 17 601 383 18 827 400 7 156 380
IPT od obcí 0 53 309 0 0
IPT od kraj� 890 000 2 435 000 80 000 1 059 500
IPT ze státních finan�ních aktiv 0 0 4 000 000 0
CELKEM 5 369 643 27 408 095 25 727 156 15 977 122

Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice 

Pozn.: NPT = neinvesti�ní p�ijaté transfery, IPT = investi�ní p�ijaté transfery 

V roce 2006 za�ala obec s rekonstrukcí základní školy. Na tuto rekonstrukci dostala 

obec investi�ní dotaci z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpo�tu, která je 

ve správ� Ministerstva financí, ve výši 15 mil. K�. Z kapitoly Všeobecná pokladní 

správa obdržela obec také neinvesti�ní dotaci ve výši 61 215 K� na výdaje p�i volbách 

do Parlamentu a dále pak 60 000 K� na volby do zastupitelstva obce. V témže roce obec 

získala investi�ní dotaci ve výši 2 601 383 K� z Národního fondu. Jednalo se o dotaci 

z Ministerstva pro místní rozvoj �R.  

Taktéž v roce 2007 získala obec dotaci ze Všeobecné pokladní správy na rekonstrukci 

základní školy, tentokrát ve výši 11 mil. K�. Na obnovu základní školy obdržela obec  

investi�ní dotaci také ze státních finan�ních aktiv ve výši 4 mil. K�. Co se týká základní 

školy, dostala obec v témže roce také dotaci na p�estavbu staré školy ze státních fond�

ve výši 7,7 mil. K�. Dále obec obdržela neinvesti�ní transfery ze státního rozpo�tu nap�. 

na aktivní politiku zam�stnanosti nebo na restrukturalizaci rostlinné výroby (zalesn�ní).  
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V minulém roce získala obec dotaci na obnovu základní školy z kapitoly Všeobecná 

pokladní správa ve výši 2 mil. K�. Dále pak obdržela dotaci na volby do zastupitelstva 

kraj�. Mezi neinvesti�ní p�ijaté transfery ze státního rozpo�tu roku 2008 pat�í dotace na 

aktivní politiku zam�stnanosti, ú�elová dotace na restrukturalizaci rostlinné výroby 

(zalesn�ní), ú�elová dotace na rozvoj informa�ní sít� ve�ejné knihovny nebo ú�elová 

dotace na kulturní akce.  

Ve všech letech sledovaného období se v p�ijatých transferech objevuje položka 

p�evody z vlastních fond�. Pat�í sem p�ijaté p�evody z pen�žních fond� obce, nap�. 

z rezervního fondu na p�íjmový ú�et nebo z b�žného ú�tu obce do fond�. Obec nejvíce 

využívá p�evod� z rozpo�tových ú�t�, nap�. p�evodu ze základního b�žného ú�tu obce 

do jednotlivých pen�žních fond�. 

3.4. Struktura výdaj� obce v letech 2005 - 2008 

Výdaje obce v letech 2005 - 2007 rostly rychleji než p�íjmy. Tato skute�nost je p�í�inou 

p�evýšení výdaj� nad p�íjmy v roce 2007 �ástkou 13,5 mil. K�. Do té doby byly vždy 

p�íjmy vyšší než výdaje v daném roce. V roce 2008 pokra�ovala tendence z roku 

p�edešlého - i tady jsou výdaje vyšší než p�íjmy, tentokrát o �ástku 8,9 mil. K�. 

Vývoj výdaj� v letech 2005 - 2008
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Graf  11. Vývoj výdaj� v letech 2005 - 2008 (v K�)

(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice) 
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Nejnižší výdaje m�la obec v roce 2005, kdy celkové výdaje p�edstavovaly �ástku 31 

mil. K�. V následujících letech výdaje prudce rostly. V roce 2006 narostly výdaje o 87 

% oproti roku p�edešlému, v roce 2007 vzrostly výdaje o 29 %. V tomto roce 

dosahovaly výdaje již 75,5 mil. K�. V roce 2008 došlo k poklesu výdaj� o 20 % na 

�ástku 61 mil. K�. 

Výdaje obce lze �lenit na b�žné a kapitálové.  

Tabulka 12. Struktura výdaj� v letech 2005 - 2008 (v K�) 

  2005 2006 2007 2008 
B�žné výdaje 22 169 605 29 103 853 25 442 282 33 429 093
Kapitálové výdaje 9 119 448 29 452 931 50 034 281 27 760 512
Celkem 31 289 053 58 556 784 75 476 563 61 189 605

Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice 

Kapitálové výdaje v roce 2005 �inily 9 mil. K� - byly v�bec nejnižší za celé sledované 

období. Jejich vzr�st v roce 2006 na �ástku tém�� 30 mil. K� se podepsal na nár�stu 

celkových výdaj�. V dalším roce kapitálové a tím i celkové výdaje op�t vzrostly. V roce 

2008 obecní rozpo�et zaznamenal pokles kapitálových výdaj� na �ástku 27,7 mil. K�.  
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Graf  12. Struktura výdaj� v letech 2005 - 2008 (v K�) 

(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice) 
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3.4.1. B�žné výdaje 

B�žné výdaje se pohybují mezi hodnotami 22 mil. K� a 33,5 mil. K�. Tyto výdaje jsou 

pom�rn� stabilní na rozdíl od kapitálových výdaj�. Jsou to totiž pravideln� opakující se 

výdaje.  

Mezi b�žné výdaje pat�í zejména platy zam�stnanc� v pracovním pom�ru (a s tím 

související platby zdravotního a sociálního pojišt�ní), nákup drobného dlouhodobého 

majetku, pohonné hmoty, nákup služeb (nap�. poradenských), nákup kolk�, platba daní. 

D�ležitou položkou v b�žných výdajích jsou náklady na opravy a udržování obecního 

majetku. Vysokou �ástku obec platí za vodu, plyn a elekt�inu, která se spot�ebovala 

nejen na obecním ú�ad�, ale také v budovách a za�ízeních pat�ících obci (knihovna, 

domov pe�ovatelské služby). Obec platí taktéž dost za energii spot�ebovanou na ve�ejné 

osv�tlení (p�ibližn� 0,5 mil. K� ro�n�).  

Do b�žných výdaj� pat�í také neinvesti�ní p�ísp�vky z�ízeným p�ísp�vkových 

organizacím (nap�. základní škola), neinvesti�ní transfery nefinan�ním podnikatelským 

subjekt�m - právnickým osobám (t�lovýchovná �innost), neinvesti�ní transfery 

ob�anským sdružením (t�lovýchovná �innost), ostatní neinvesti�ní transfery 

neziskovým a podobným organizacím (nap�. pe�ovatelská služba). B�žnými výdaji jsou 

také p�j�ky obyvatelstvu.  

3.4.2. Kapitálové výdaje 

Na rozdíl od b�žných výdaj� se kapitálové výdaje v �ase dosti m�ní. Kapitálové výdaje 

p�edstavují po�ízení nového majetku, pop�. rekonstrukce, tedy technické zhodnocení, 

stávajícího majetku. 

Ve sledovaném období dochází k rekonstrukci základní školy, na kterou obec získala 

dotace (viz kapitola 3.3.4.). V letech 2006 - 2007 tak výdaje na základní školu 

p�edstavují nejvyšší �ást celkových výdaj�. Položka budova ZŠ ve výdajové stránce 

rozpo�tu obce dosahuje v roce 2006 hodnotu 22,8 mil. K�, v roce 2007 pak hodnotu 

32,4 mil. K�, v roce 2008 je to �ástka 15,3 mil. K�. P�i srovnání výdaj� na základní 
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školu a dotací ur�ených na rekonstrukci školy zjistíme, že dotace pokryly pouze �ást 

náklad� na rekonstrukci školy. Zbylá �ást je financována z rozpo�tu obce, což 

vysv�tluje pot�ebu úv�ru. Úv�r za�ala obec �erpat v roce 2007. K 31.12.2008 obec má 

úv�r ve výši 30 mil. K�. 

Tabulka 13. Pokrytí výdaj� na rekonstrukci základní školy (v K�) 

  2006 2007 2008 Celkem 
Výdaje na budovu ZŠ 22 778 089 32 401 806 15 319 684 70 499 579
P�ijaté investi�ní transfery - ZŠ 15 000 000 22 700 000 2 000 000 39 700 000
Financování budovy ZŠ obcí 7 778 089 9 701 806 13 319 684 30 799 579

Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice 

Výdaje na budovu základní školy (v K�)
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P�ijaté investi�ní transfery - ZŠ

Financování budovy ZŠ z rozpo�tu obce

Graf  13. Výdaje na rekonstrukci budovy ZŠ podle zdroje financování (v K�) 

(Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice) 

Mezi další kapitálové výdaje pat�í nap�. nákup pozemk� pro zem�d�lské ú�ely, ostatní 

investi�ní transfery ve�ejným rozpo�t�m územní samosprávy (záležitosti pozemní 

komunikace), investi�ní transfery církvím, investi�ní transfery nefinan�ním 

podnikatelským subjekt�m - právnickým osobám (t�lovýchovná �innost), nákup budov, 

hal a staveb pro rozvoj bydlení a bytového hospodá�ství, za�ízení na ve�ejné osv�tlení, 

stroje na nakládání s odpady, za�ízení pro ve�ejnou bezpe�nost nebo rekonstrukce 

chodník� a silnic. 
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3.4.3. Odv�tvové t�íd�ní výdaj�

Výdaje obce nejlépe vystihuje odv�tvové t�íd�ní dle jednotlivých paragraf�30, které 

ukazuje následující tabulka. 

Tabulka 14. Struktura výdaj� v letech 2005 - 2008 (v K�) 

  2005 2006 2007 2008 
Ostatní správa v zem�d�lství 43 075 242 089 453 649 623 791
Silnice 4 305 538 3 136 618 4 730 814 2 991 246
Ost. záležitosti pozem. komunikací 0 13 800 167 300 4 343 183
Odvád�ní a �išt�ní odpadních vod 1 150 74 500 1 528 750 8 220
Základní škola 2 225 526 24 617 620 37 093 839 19 291 796
�innosti knihovnické 182 885 193 522 312 565 676 784
Rozhlas a televize 62 766 151 288 105 461 493 936
Zájmová �innost v kultu�e 518 469 1 027 776 590 000 811 890
Ostatní t�lovýchovná �innost 6 841 180 3 366 290 3 507 553 6 431 955
Bytové hospodá�ství 1 065 064 997 201 714 492 69 528
Podpora individ. bytové výstavby 0 0 0 800 000
Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospod. 723 000 136 814 8 892 488 4 448 308
Ve�ejné osv�tlení 654 345 718 267 795 085 970 682
Sb�r a svoz komunálních odpad� 1 950 396 1 583 719 1 900 925 1 864 386
Sb�r a svoz ostatních odpad� 35 554 351 492 526 944 587 198
Ostatní nakládání s odpady 445 429 4 331 589 2 417 503 671 626
Pé�e o vzhled obce a ve�ejnou zele
 700 343 547 058 346 621 400 225
Pe�ovatelská služba 587 216 681 190 613 482 706 481
Bezpe�nost a ve�ejný po�ádek 926 131 703 390 824 003 870 965
Požární ochrana 248 235 262 943 330 944 496 650
Zastupitelstvo obce 1 607 524 2 265 160 1 844 606 1 938 353
�innost místní správy 2 869 705 2 763 155 2 877 600 2 691 493
P�íjmy a výdaje z finan�ních operací 212 032 166 213 360 395 963 363
P�evody vlastním fond�m v rozpo�. 2 027 625 5 813 005 1 470 000 5 733 463
Ostatní finan�ní operace 835 788 410 217 1 187 998 491 936
Ostatní �innosti 2 220 077 4 001 868 1 883 546 1 812 147
Celkem 31 289 053 58 556 784 75 476 563 61 189 605

Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice 

Nejv�tší �ást výdaj� si vyžádala základní škola, kde probíhala již zmi
ovaná 

rekonstrukce. Základní škole jako z�ízené p�ísp�vkové organizaci obec poskytuje také 

                                                
30 viz platná Rozpo�tová skladba 
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neinvesti�ní p�ísp�vky (v roce 2008 tyto p�ísp�vky p�edstavovaly �ástku 3 709 000 K�). 

Zna�né výdaje pohltí také t�lovýchovná �innost, kde jsou nutné výdaje na opravy a 

udržování. Do t�lovýchovné �innosti obec vkládá také neinvesti�ní transfery 

nefinan�ním podnik�m (Baník, s.r.o.); jedná se zejména o pokrytí náklad� na plyn, 

energii a vodu. V roce 2008 byly tyto transfery ve výši 2 667 500 K�. 

3.5. Hodnocení hospoda�ení obce 

Obec v letech 2005 a 2006 hospoda�ila s p�ebytkem p�íjm� nad výdaji ve výši 5,4 mil. 

K�, resp. 4,1 mil. K�. V letech následujících již však výdaje p�evýšily p�íjmy hodnotou 

13,5 mil. K� v roce 2007, resp. hodnotou 8,9 mil. K� v roce 2008. Vinu na vyšších 

celkových výdajích nese pot�eba investi�ních výdaj� na realizaci rekonstrukce Základní 

školy. Abychom mohli posoudit, zda obec hospoda�í správn�, je tedy nutné rozlišit 

p�íjmy a výdaje pot�ebné pro provozní �innost obce a p�íjmy a výdaje spojené 

s investi�ní �inností.  

Mezi provozní p�íjmy pat�í da
ové p�íjmy, neda
ové p�íjmy a neinvesti�ní p�ijaté 

transfery. Provozními výdaji jsou b�žné výdaje obce. Investi�ní p�íjmy jsou tvo�eny 

kapitálovými p�íjmy a p�ijatými investi�ními transfery. Investi�ní výdaje p�edstavují 

kapitálové výdaje.  

Tabulka 15. Provozní a investi�ní hospoda�ení (v K�) 

  2005 2006 2007 2008 

Provozní p�íjmy 34 465 890 39 663 596 38 375 342 43 915 440
Provozní výdaje 22 169 605 29 103 853 25 442 282 33 429 093

Saldo provozního hospoda�ení 12 296 285 10 559 743 12 933 060 10 486 347
Investi�ní p�íjmy 2 199 625 23 018 454 23 544 950 8 374 016
Investi�ní výdaje 9 119 448 29 452 931 50 034 281 27 760 512
Saldo investi�ního hospoda�ení -6 919 823 -6 434 477 -26 489 331 -19 386 496
Saldo celkového hospoda�ení 5 376 462 4 125 266 -13 556 271 -8 900 149

Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice 

V tabulce vidíme každoro�ní kladné saldo provozního hospoda�ení, které je zp�sobeno 

vyššími provozními p�íjmy než provozními výdaji. Tato situace je velmi dobrá. �íká 
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totiž, že obec své b�žné provozní výdaje je schopná pokrýt z provozních p�íjm�. 

Provozní výsledek hospoda�ení dosahuje hodnoty od 10,5 mil. K� do 12,9 mil. K�, 

p�i�emž sledujeme jistou kolísavost. D�ležité je, že saldo z provozní �innosti je 

každoro�n� kladné a dosahuje vysoké hodnoty, která m�že být použita p�ípadn� ke krytí 

investi�ních výdaj�. 

P�i pohledu na saldo investi�ního hospoda�ení je situace odlišná. Rozdíl mezi 

investi�ními p�íjmy a investi�ními výdaji je každý rok záporný. Tato situace znamená, 

že obec není schopná krýt investi�ní výdaje ze svých investi�ních p�íjm�. V d�sledku 

toho je pak obec p�inucena p�i rozsáhlejších investi�ních akcích �erpat úv�r, kterým 

zat�žuje budoucí rozpo�ty obce. Nejkriti�t�jší je rok 2007, ve kterém investi�ní výdaje 

p�esáhly investi�ní p�íjmy o tém�� 26,5 mil. K�. D�vodem toho, pro� obecní rozpo�et 

dosahuje záporného investi�ního salda, je také skute�nost, že obec p�i rozsáhlé 

investi�ní akci získává dotaci, která pokryje pouze �ást výdaj� nutných na realizaci 

investice. Zbylou �ást musí obec pokrýt ze svých zdroj�, což znamená z p�ebytku 

provozních p�íjm� nad provozními výdaji, z kladného celkového výsledku hospoda�ení 

minulých let, z realizace investi�ních p�íjm� a pop�. též z úv�ru. 

Vezmeme-li v úvahu, že obec ve sledovaném období provád�la mimo jiné rozsáhlou 

rekonstrukci základní školy, m�žeme její hospoda�ení hodnotit kladn�. Do budoucna lze 

doporu�it snažit se na každou rozsáhlejší investi�ní akci získat co nejv�tších dotací, 

uspo�it finance na provozní �innosti obce a co nejmén� zat�žovat budoucí rozpo�tová 

období dlouhodobým úv�rem.  

Jako kladné lze uvést skute�nost, že obec i p�es svou malou rozlohu dokáže získat velké 

dotace ze státního rozpo�tu. D�ležité je také pravideln� sledovat vyhlášené dota�ní 

tituly a p�i po�áte�ním neúsp�chu opakovan� žádat o pot�ebné dotace, což obec provádí.  
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4. NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ HOSPODA�ENÍ OBCE 

4.1. Da	 z nemovitostí 

Obec Ratíškovice je obcí s 4 082 obyvateli. Po�et obyvatel se tedy nachází mezi 1 000 a 

6 000, což znamená, že obec používá pro da
 z nemovitostí koeficient 1,4. Obec m�že 

pro jednotlivé �ásti obce obecn� závaznou vyhláškou tento koeficient zvýši o jednu 

kategorii nebo snížit o jednu až t�i kategorie.31 Tedy v obci Ratíškovice m�že obecní 

ú�ad rozhodnout o snížení koeficientu na 1,0 nebo naopak o zvýšení koeficientu na 1,6.  

V roce 2008 �inily p�íjmy z dan� z nemovitostí 977 769 K�. Da
 z nemovitostí 

p�edstavuje stabilní a vysoký p�íjem do obecního rozpo�tu. P�edpokládám tedy, že i 

v letošní roce bude p�íjem z dani z nemovitostí podobný jako v roce minulém. P�i 

použití koeficientu 1,6 p�ijde do obecního rozpo�tu �ástka  p�ibližn� 1 117 450 K�, což 

by bylo o 139 681 K� více, než kdyby se použil stávající koeficient 1,4. 

Toto zvýšení koeficientu by b�žnou rodinu nikterak nezatížilo. P�i stávající sazb� �iní 

da
 z nemovitostí u �adového rodinného domu 400 K�. P�i použití koeficientu 1,6 by 

pr�m�rná rodina zaplatila 457 K�, což znamená o 57 K� za rok více.  

Z t�chto d�vod� navrhuji zvýšení koeficientu u dan� z nemovitostí na 1,6.  

Dalším zp�sobem, jak navýšit p�íjem z dan� z nemovitostí, je zavedení místního 

koeficientu. Obec m�že obecn� závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území 

celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se 

vynásobí da
ová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemk�, staveb, 

samostatných nebytových prostor� a za byty, pop�ípad� jejich soubory, s výjimkou 

pozemk� orné p�dy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sad� a trvalých travních 

porost�.32

Pro p�ehlednost možností zvýšení dan� z nemovitostí je uvedená následující tabulka. 

                                                
31 Zákon �. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném zn�ní. 
32 Zákon �. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném zn�ní. 
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Tabulka 16. P�íjem z dan� z nemovitostí podle zvoleného koeficientu (v K�) 

Místní koeficient Koeficient 1,4 P�ínos Koeficient 1,6 P�ínos

1 977 769 0 1 117 450 139 681

2 1 955 538 977 769 2 234 900 1 257 131

3 2 933 307 1 955 538 3 352 350 2 374 581

4 3 911 076 2 933 307 4 469 800 3 492 031

5 4 888 845 3 911 076 5 587 250 4 609 481
Zdroj: vlastní výpo�ty 

Ve sloupci P�ínos je uvedena �ástka, která by zvedla obecní rozpo�et oproti roku 2008, 

kdy byl použit koeficient 1,4 a místní koeficient 1. Veškeré výpo�ty vycházejí z p�íjm�

z dan� z nemovitostí za rok 2008.  

P�i použití koeficientu 1,6 a zárove
 místního koeficientu 2 by pr�m�rná rodina 

zaplatila za kalendá�ní rok 914 K�, což by bylo o 514 K� více než doposud. Dle mého 

názoru by i toto zvýšení bylo pro ob�any únosné. Do obecního rozpo�tu by p�išla �ástka 

2 234 900 K�, což je o 1 257 131 K� více než doposud. Zvýšení dan� z nemovitostí za 

použití koeficientu 3 až 5 by mohlo vyvolat velkou nevoli mezi ob�any. Mým 

doporu�ením tedy je, zvýšení základního koeficientu na 1,6, pop�. zavedení místního 

koeficientu 2. Vezmeme-li však v úvahu sou�asnou nestabilní a nejistou situaci na 

finan�ním a pracovním trhu, bude i zvýšení dan� místním koeficientem 2 nepopulárním 

krokem. 

V této souvislosti stojí za zmínku tzv. „chodníková“ novela, která �íká, že zodpov�dný 

za chodníky je jejich vlastník. 90% chodník� v obci Ratíškovice je ve vlastnictví obce. 

Ta tedy po zavedení novely bude povinna odklízet z obecních chodník� sníh. Obec by 

musela na tuto práci p�ijmou nové zam�stnance (z�ejm� na �áste�ný úvazek). 

Koordinace práce a �asového rozložení pracovní doby sezónních pracovník� by byla 

dosti náro�ná. Navíc dle slov pana starosty by ani 20 nových pracovník� nezvládlo 

odklidit �erstv� napadaný sníh ze všech obecních chodník� do n�kolika hodin. Nemalé 

by byly také výdaje na mzdy t�chto pracovník�.  
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�ešením by tedy bylo, aby obec pen�žní prost�edky pot�ebné na zajišt�ní úklidu 

chodník� získala zvýšením dan� z nemovitostí místním koeficientem 2, 3, 4 nebo 5.  

Ob�ané by se již nemuseli starat o odklid sn�hu na chodnících, za to by však museli 

platit vyšší da
 z nemovitostí. 

4.2. Poplatek ze ps�

Poplatek za psa �iní v obci Ratíškovice 100 K� za jednoho psa na kalendá�ní rok. Dle 

zákona o místních poplatcích m�že sazba poplatku ze ps� �init až 1 500 K� za 

kalendá�ní rok a jednoho psa. U druhého a každého dalšího psa m�že obec horní hranici 

sazby zvýšit až o 50%. 

Do obecního rozpo�tu p�išlo v lo
ském roce 46 200 K� za poplatky ze ps�. Dle mého 

názoru je poplatek ze ps� v obci dosti malý a jeho navýšení by bylo ú�elné. Pro 

názornost možných navýšení poplatku je uvedena následující tabulka. 

Tabulka 17. P�íjem do obecního rozpo�tu z poplatku ze ps� v závislosti na sazb�

Poplatek ze ps� P�íjem do obecního rozpo�tu 
100 46 200 
200 92 400 
300 138 600 
400 184 800 
500 231 000 
600 277 200 
700 323 400 
800 369 600 
900 415 800 

1 000 462 000 
1 100 508 200 
1 200 554 400 
1 300 600 600 
1 400 646 800 
1 500 693 000 

Zdroj: vlastní výpo�ty 



63

Doporu�uji zvýšení poplatku ze ps� na sazbu 400 K� za jednoho psa na kalendá�ní rok. 

Tato �ástka ob�any nezatíží. Do obecního rozpo�tu by tato zm�na p�inesla 184 800 K�, 

což je o 138 600 K� více než doposud. 

4.3. B�žný ú�et 

Obec disponuje vysokým z�statkem na svém b�žném bankovním ú�tu. Tato �ástka se 

navíc každoro�n� zvyšuje. Stav pen�žních prost�edk� na b�žném bankovním ú�tu 

k 31.12. roku 2005 - 2008 ukazuje následující tabulka.  

Tabulka 18. Stav b�žného ú�tu k 31.12. roku 2005 - 2008 (v K�) 

 2005 2006 2007 2008 

Základní b�žný ú�et 2 989 081 3 666 820 4 066 235 7 425 185

Zdroj: výkaz Fin 2 – 12 M obce Ratíškovice 

Volné pen�žní prost�edky se na b�žném ú�tu ke konci roku pohybovaly v rozmezí od 3 

do 4 mil. K� v letech 2005 - 2007. Tato �ástka je dosti vysoká. V zá�í roku 2008 obecní 

zastupitelstvo rozhodlo o vy�erpání celého úv�ru v �ástce 30 mil. K�, jelikož obec 

musela pokrýt investi�ní náklady. Na tyto náklady m�la obec p�islíbenou dotaci, která 

p�išla až v prosinci roku 2008 - v tu dobu již byly investi�ní náklady pokryty z úv�ru, 

proto bankovní ú�et k 31.12.2008 vykázal z�statek ve výši 7,4 mil. K�.  

V sou�asnosti (duben 2009) je na základním b�žném ú�tu obce p�ibližn� 8 mil. K�. 

Navíc aktuáln� obec neo�ekává žádné velké investice, ty se budou konat až v druhé 

polovin� roku (pop�. ke konci roku). Na podzim pop�. zimu 2009 je plánovaná 

rekonstrukce hlavního pr�tahu obcí, na kterou musí obec �áste�n� p�isp�t (rekonstrukce 

chodník�, výstavba odstavného stání, výstavba cyklostezky). Tuto investici by obec 

cht�la zvládnout financovat bez úv�ru. 

Na b�žném ú�tu obec v sou�asné dob� dosahuje úroku ve výši 1,2 % p.a. Tento úrok 

banka obci poskytuje p�i z�statku vyšším než 5 mil. K�. Pokud jsou pen�žní prost�edky 
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na b�žném ú�tu obce ve výši 1 - 5 mil. K�, dosahuje obec úroku 1 % p.a. P�i z�statku 

nižším než 1 mil. K�, získá obec již pouze 0,6 % p.a.  P�i stávající �ástce 8 mil. K� a 

úroku 1,2 % p.a. získá obec na úrocích p�ibližn� 96 000 K� ro�n�.  

Navrhuji využít t�ím�sí�ní termínovaný vklad, kam je možné vložit nap�. 6 mil. K�

(jelikož po dobu vkladu na termínovaný ú�et není možné s pen�zi disponovat, je nutné 

ur�itou �ást pen�z ponechat na b�žném ú�tu - tyto však již budou úro�eny nižším 

úrokem). P�i takto vysokém vkladu banky stanovují úrokovou sazbu individuáln�, což 

by znamenalo osobní konzultaci s banké�em ur�ité banky. Jelikož má obec z�ízení 

b�žný ú�et u �eské spo�itelny, mohla by této banky využít i pro z�ízení termínovaného 

vkladu.  

Do budoucna obci doporu�uji z�ízení spo�ícího ú�tu, kam by obec mohla ukládat 

do�asn� volné pen�žní prost�edky. Spo�ící ú�et se vyzna�uje vyššími úroky ve srovnání 

s ú�tem b�žným. Na druhou stranu mnoho spo�ících ú�t� umož
uje výb�r nap�. 

jedenkrát do m�síce. Proto je nutné rozmyslet, jak velkou �ástku m�že obec na spo�ící 

ú�et vložit. V�tšina spo�ících ú�t� však umož
uje výb�r pen�z i vícekrát do m�síce, 

který by obec mohla využít v p�ípad� nep�edvídaných událostí, tento další výb�r však 

bývá spojen s vyšším poplatkem. I p�es uvedené nevýhody si myslím, že z�ízení 

spo�ícího ú�tu by bylo pro obec prosp�šné a p�edstavovalo by nemalou �ástku do 

obecního rozpo�tu.  

P�i z�ízení spo�ícího ú�tu �í termínovaného vkladu je nutné mít u konkrétní banky také 

z�ízený b�žný ú�et. Jelikož obec má  b�žný ú�et u �eské spo�itelny, zjiš�ovala jsem 

možnosti zhodnocení volných finan�ních prost�edk� práv� u této banky. P�i konzultaci 

s banké�em �eské spo�itelny jsem zjistila, že výše úrok� u spo�ícího ú�tu �i 

termínovaného vkladu p�i �ástce nad 1 mil. K� se stanovuje individuáln�. Obec má 

možnost vložit na termínovaný ú�et až 6 mil. K�, proto pro stanovení úrok� je zapot�ebí 

osobní konzultace mezi banké�em banky a starostou obce, pop�. odpov�dným 

zam�stnancem obecního ú�adu.  
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Vzhledem k sou�asné nestabilní situaci na finan�ním trhu nedoporu�uji obci investovat 

volné finan�ní prost�edky do akcií �i jiných rizikových cenných papír� a doporu�uji 

konzervativní zp�sob investování prost�ednictvím renomovaných bank.   

4.4. Trh s nemovitostmi v obci 

V obci Ratíškovice je velký zájem o stavbu, koupi �i pronájem rodinných dom� a byt�. 

Obec se tak potýká s problémem nedostatku volných pozemk�, které by mohla 

zájemc�m prodat. V�tšina pozemk�, na kterých by bylo možné stav�t, je v osobním 

vlastnictví. Obec tak musí nejd�íve zajistit prvotní výkup pozemk� od jejich majitel� a 

posléze tento pozemek prodávají zájemc�m.  

Obdobným problémem je skute�nost, že n�kte�í ob�ané mají ve vlastnictví n�kolik byt�

�i dom�, které nevyužívají. V sou�asné dob� je v obci evidovaných 80 neobydlených 

dom�, které nikdo nevyužívá. Tyto domy �i byty si ob�ané ponechávají pro své d�ti �i 

vnou�ata a necht�jí se jich vzdát.  

Možností, jak tento problém vy�ešit, je podpora trhu s nemovitostmi, který v obci 

vícemén� neexistuje. Obec by m�la formou poskytnutí informací pomoci zájemc�m o 

bydlení v obci získat do pronájmu prozatím volné byty �i domy.  

4.5. Ve�ejné osv�tlení 

Obec platí každoro�n� nemalou �ástku za elektrickou energii na ve�ejné osv�tlení. 

V lo
ském roce tyto náklady �inily p�ibližn� 540 000 K�. Obec si je vysokých náklad�

v�doma, a tak u dvou rozvoden, na kterých je nejvíce svítidel, nainstalovala úsporné 

spo�i�e, které zajistí po p�lnoci snížení energie z 230 Watt� na 190 Watt�. Investice 

spo�i�� se na úspo�e za elektrickou energii vrátí po �ty�ech letech.  

Navrhuji nainstalovat úsporné spo�i�e taktéž na jiná místa obce. Elektrická energie bude 

i nadále zdražovat, proto jakákoliv úspora energie je žádaná.  
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Za úvahu stojí také snížení stožár�, které jsou v sou�asné chvíli 10 metr� vysoké. Jejich 

snížení nap�íklad o 2 metry by umožnilo používat mén� výkonn�jší a úsporná sv�tla p�i 

stejném osv�tlení ulice. 

4.6. Infokanál na webových stránkách obce 

Obec z�ídila na kabelové televizi infokanál, kterým informuje své ob�any o d�ní v obci. 

Tento infokanál je veden intern� p�ímo na obecním ú�adu, a tak umož
uje p�idávat na 

tuto televizi aktuální informace každý den. Oproti tomu jsou webové stránky obce 

vedeny extern�, což p�ináší nevýhodu zejména v neaktuálnosti a nedostatku informací. 

Navrhuji po�ídit program, který by se nainstaloval na webové stránky a umožnil by 

ob�an�m sledovat infokanál na internetu. Takový program by stál p�ibližn� 60 000 K�. 

Možností po�ízení programu se již obecní zastupitelstvo zabývalo, avšak návrh nedostal 

požadovaný po�et hlas�. 

V sou�asné chvíli obec disponuje dotací 300 000 K� na  obnovu rozhlasu a kabelové 

televize. Zastupitelstvo by rad�ji investovalo do rozhlasu. I p�es skute�nost, že rozhlas 

je v obci z bezpe�nostního hlediska nutný, doporu�ila bych �ást pen�z investovat do 

po�ízení programu pro instalaci infokanálu na webové stránky.  

4.7. Fotovoltaická elektrárna 

Spole�nosti zabývající se získáváním slune�ní energie prost�ednictvím fotovoltaické 

elektrárny mají zájem o pozemky na okrajích obce. Tyto pozemky jsou nevyužité, 

jelikož pat�í do špatné bonitní kategorie. Obec rozhodla o pronájmu pozemk� pro 

fotovoltaickou elektrárnu. P�íjem z tohoto pronájmu �iní 300 000 K� za rok + 3% ze 

zisku. S nájmem se za�alo v únoru 2009.  

Spole�nosti mají zájem i o další pozemky v katastru obce, pop�. o rozší�ení stávajícího 

pozemku. Doporu�uji obci, aby spole�nostem další pozemky pronajala. Nájem 

z pozemk� a k tomu t�i procenta ze zisku p�edstavují pro obec nemalý p�íjem.  
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Spole�nost, která si od února pronajímá pozemky, obci nabídla spoluú�ast na 

fotovoltaické elektrárn�. Tuto možnost obec zamítla. Do budoucnosti bych obci 

doporu�ila stát se spoluvlastníkem n�které další fotovoltaické elektrárny nap�. z          

10 - 20 %. Dle mého názoru je tato investice velmi perspektivní.  

4.8. Výstavba kulturního za�ízení 

Obec Ratíškovice nedisponuje kulturním za�ízením, což mnoho ob�an� považuje za 

velký nedostatek. V sou�asné chvíli se nap�. plesy musejí konat v t�locvi�n� základní 

školy. Toto �ešení není zrovna š�astné.  

Obec o problému ví a snaží se ho �ešit. V plánu má p�estavbu stávající budovy obce, 

která v sou�asné chvíli slouží jako kuželna, na kulturní za�ízení. V této nové budov� by 

pak znovu z�ídila kuželká�ské dráhy, jelikož kuželká�ství má v obci velkou tradici. 

Obec již má i stavební povolení. Co obci chybí, jsou finan�ní prost�edky. Dle propo�t�

by kulturní za�ízení stálo 65 - 70 mil. K�. Obec se již dvakrát pokoušela na kulturní 

za�ízení získat dotaci, avšak marn�. O dotaci je velký zájem.  

Jelikož v sou�asné chvíli obec �erpá úv�r ve výši 30 mil. K�, nedoporu�ovala bych obci 

financovat kulturní za�ízení celé z vlastních zdroj�, resp. z nového dlouhodobého úv�ru. 

Tak velký úv�r by mohl vážn� ohrozit obecní rozpo�ty budoucích let. Proto doporu�uji 

znovu zažádat o dotaci. Dota�ní titul na výstavbu kulturního za�ízení bude znovu 

vyhlášen koncem roku. Doporu�uji zažádat o tuto dotaci, získat alespo
 30 - 50 % 

pot�ebných finan�ních prost�edk� a zbylé finance získat ze z�ízení dlouhodobého úv�ru. 

4.9. Zlepšení cestovního ruchu 

I p�es skute�nost, že se obec nachází v krásné lokalit� jižní Moravy, nevyužívá obec své 

pozice k rozvoji cestovního ruchu. Doporu�uji zapracovat na informovanosti široké 

ve�ejnosti o tom, co obec m�že turist�m nabídnout.  
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Doporu�uji obci informovat ve�ejnost o kulturních akcích, jako jsou nap�. hody, svátek 

svatého Cyrila a Metod�je, atd., prost�ednictvím novin a webových stránek.  

Obec spolupracuje s okolními obcemi v rámci mikroregionu na vybudování 

cyklostezek. Obce by mohly vytisknout pr�vodce cyklostezkou, na kterých by byly 

zaznamenány doporu�ené zastávky s atrakcemi, památkami, restauracemi a možným 

ubytováním. Tímto by obce mohly lákat turisty z celé republiky.  

Doporu�uji p�i snaze o zlepšení turismu spolupracovat s ob�any obce, zejména se 

živnostníky, kte�í v obci mají restauraci, ubytování �i vinný sklep. Obec by se mohla 

domluvit s n�kterými majiteli vinných sklep� na prohlídkách, koštech a prodeji vína 

turist�m.  

Rozvoj turismu by znamenal rozvoj drobného podnikání v obci, který by p�inesl 

ob�an�m vyšší p�íjmy. V d�sledku toho by se obci zvýšily p�íjmy z dan� z p�íjm�

fyzických osob ze samostatn� výd�le�né �innosti u podnikatel� s bydlišt�m v obci. 
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ZÁV�R

Cílem této bakalá�ské práce bylo na základ� teoretických znalostí a analýzy p�íjm� a 

výdaj� zvolené obce zhodnotit její hospoda�ení a navrhnout možné cesty k jejímu 

zlepšení. Tato práce m�la za úkol poukázat na potenciální p�íjmy do obecního rozpo�tu 

a navrhnout optimalizaci výdaj� obce.  

Tato bakalá�ská práce byla zpracována v obci Ratíškovice, která má 4 082 ob�an� (stav 

k 1.1.2009) a katastrální vým�ru 1 260 ha. 

Bakalá�ská práce byla rozd�lena do �ty� �ástí. První �ást obsahovala teoretické 

poznatky o obcích v �eské republice, zejména o jejich funkcích, orgánech a 

hospoda�ení. Dále ukázala strukturu obecního rozpo�tu, p�iblížila možné p�íjmy a 

výdaje obce. 

Druhá �ást se zabývala samotnou obcí Ratíškovice, ve které byly p�íjmy a výdaje 

analyzovány. Tato �ást obsahuje krom� základních údaj� o obci, ob�anské vybavenosti, 

podnikatelských a jiných subjekt�, infrastruktu�e a obecním ú�adu, také SWOT analýzu 

obce, která nastínila problémy v obci a odhalila nové možnosti r�stu. 

T�etí �ást obsahuje analýzu p�íjmové a výdajové stránky obecního rozpo�tu. Analýza 

byla provedena na základ� skute�ných p�íjm� a výdaj� obce v letech 2005 - 2008. 

V komentá�i k analýze byl kladen d�raz na odhalení d�vodu ve skokových zm�nách 

p�íjmových a výdajových položek mezi jednotlivými roky.  

Poslední �tvrtá �ást bakalá�ské práce poskytuje návrhy na zlepšení hospoda�ení obce. 

Tato �ást se zabývá zejména možnostmi získání vyšších p�íjm� do obecního rozpo�tu 

(nap�. zvýšením koeficientu u dan� z nemovitostí nebo zhodnocení volných pen�žních 

prost�edk�) a snížením obecních výdaj� (nap�. úsporné ve�ejné osv�tlení).  

P�edložená bakalá�ská práce by m�la sloužit zejména zastupitelstvu obce Ratíškovice. 

Vycházet z ní však mohou také obce s podobnou rozpo�tovou skladbou �i obdobnými 

problémy.  
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P�íloha 2. Obecn� závazná vyhláška o místních poplatcích 

Obec Ratíškovice 
ZASTUPITELSTVO OBCE 

Obecn� závazná vyhláška obce Ratíškovice 
�. 1/2006 

o místních poplatcích 

Zastupitelstvo obce Ratíškovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona �. 128/2000 
Sb., o obcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a podle zákona �NR �. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� vydává dne 3.5.2006 obecn�
závaznou vyhlášku: 

Oddíl I 
Základní ustanovení 

�l. 1 
 Obec Ratíškovice vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky)1: 

a) poplatek ze ps�, 
b) poplatek za užívání ve�ejného prostranství, 
c) poplatek ze vstupného, 
d) poplatek za provozované výherní hrací p�ístroje. 

�l. 2 
Správu poplatk� uvedených v �l. 1 této vyhlášky vykonává Obecní ú�ad v Ratíškovicích 
(dále jen správce poplatku) a p�i �ízení ve v�cech poplatk� se postupuje dle zákona. 

Oddíl II 
Poplatek ze ps�

�l. 3 
Poplatek ze ps� platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má 
trvalý pobyt nebo sídlo v katastrálním území obce Ratíškovice (dále jen držitel psa)2. 

�l. 4 
Sazby poplatku �iní ro�n�: 

a) sazba poplatku za prvého psa 100,- K�, 
b) sazba poplatku za každého dalšího psa téhož vlastníka 100,- K�. 

                                                
1 Zákon �. 337/1992 Sb., o správ� daní a poplatk�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
2 § 2 odst. 1 zákona �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.   



�l. 5 

(1) Poplatek ze ps� se platí ze ps� starších 3 m�síc�. 

�l. 6 

(1) Držitel psa je povinen ohlásit obci do 15 dn� ode dne, kdy získá psa do držení, nebo 
kdy získá trvalé bydlišt� �i sídlo v obci, vznik poplatkové povinnosti, v této lh�t� je 
rovn�ž povinen ohlásit každou skute�nost, která má vliv na výši poplatku. 

(2) Držitel psa je povinen ve hlášení uvést jméno, p�íjmení nebo název právnické osoby, 
bydlišt� nebo sídlo. 

�l. 7 

Fyzická �i právnická osoba uvedená v �l. 3 této vyhlášky je povinna v p�ípad�, že 
p�estane být držitelem psa nebo v p�ípad�, že p�estane mít v obci trvalé bydlišt� nebo 
sídlo, ve lh�t� do 15-ti dn� ohlásit zánik poplatkové povinnosti. 

�l. 8 

(1) Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vym��ení vždy nejpozd�ji do 31. b�ezna 
každého kalendá�ního roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost b�hem roku, platí se poplatek ze ps� od prvního 
dne m�síce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Za jednotlivé 
m�síce do konce kalendá�ního roku se platí 1/12 stanovené sazby. Takto vzniklý 
poplatek je splatný do 15. kalendá�ního dne m�síce následujícího po dni, kdy 
poplatková povinnost vznikla.  

�l. 9 
Úlevy 

Od poplatku ze ps� je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a 
osoba s t�žkým zdravotním postižením, které byl p�iznán III. stupe� mimo�ádných 
výhod podle zvláštního právního p�edpisu3, osoba provád�jící výcvik ps� ur�ených 
k doprovodu t�chto osob, osoba provozující útulek z�ízený obcí pro ztracené nebo 
opušt�né psy, nebo osoba, které zvláštní p�edpis4 stanoví povinnost držení nebo 
používání psa.5

                                                
3 § 86 zákona �. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe�ení, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
4 nap�. zákon �. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
5 § 2 odst. 2 zákona �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  



Oddíl III 

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 

�l. 10 

 (1) Poplatek za užívání ve�ejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání ve�ejného 
prostranství6, kterým se rozumí provád�ní výkopových prací, umíst�ní do�asných 
staveb a za�ízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umíst�ní stavebních 
nebo reklamních za�ízení, za�ízení cirkus�, lunapark� nebo obdobných atrakcí, umíst�ní 
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro 
kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pot�eby filmových a televizních d�l.7

(2) Ve�ejným prostranstvím pro ú�ely této vyhlášky se rozumí místa, uvedená v p�íloze 
1 této vyhlášky. 

(3) Poplatek za užívání ve�ejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které 
užívají ve�ejné prostranství zp�sobem uvedeným v odstavci (1). Užívá-li tutéž �ást 
ve�ejného prostranství n�kolik uživatel� spole�n�, vzniká jim poplatková povinnost 
spole�n� a nerozdíln� a správce poplatku je oprávn�n vyžadovat zaplacení poplatku i 
jen na jednom z nich. 

�l. 11 

(1) Poplatník je povinen p�ed zapo�etím zvláštního užívání ve�ejného prostranství 
požádat radu obce o povolení ke zvláštnímu užívání ve�ejného prostranství.  

(2) Poplatek se vybírá po�ínaje dnem, kdy za�alo užívání ve�ejného prostranství, do 
dne, kdy užívání ve�ejného prostranství bylo ukon�eno. 

�l. 12 

Sazby poplatku �iní: 

(1) Použití ve�ejného prostranství k umíst�ní stánk�, pult�, kiosk� k prodejním ú�el�m, 
v�. manipula�ního prostoru, skládek zboží, vystaveného zboží, prostoru pro posezení 
v�. prodeje z motorových vozidel: 

a) trvalé umíst�ní…………………………………………………….…..1,50 K�/m2/den, 
b) krátkodobé užívání………………………………………………….....20,- K�/m2/den. 

(2) Za použití ve�ejného prostranství k umíst�ní reklamního za�ízení...42,- K�/m2/m�síc. 
Umíst�ní reklamního za�ízení podléhá schválení stavební komise. 

                                                
6 § 34 zákona �. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
7 § 4 odst. 1 zákona �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  



(3) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa: 
a) pro osobní automobily……………………………………………….…1080,- K�/rok, 
b) pro dodávkové automobily…………………………………………......2160,- K�/rok, 
c) pro traktory……………………………………………………………...2880,- K�/rok, 
d) pro nákl. automobily, stavební stroje a jinou obdobnou techniku…....15.840,- K�/rok. 

(4) Za použití ve�ejného prostranství pro provoz lunapark�, cirkus� a jiných obdobných 
atrakcí: 
a) základní sazba za den a atrakci 
- atrakce pro malé d�tí............................................................................................30,- K�, 
- ostatní atrakce.......................................................................................................80,- K�, 
- st�elnice................................................................................................................80,- K�, 
- maringotky a ostatní za�ízení...............................................................................10,- K�, 
- cirkusové za�ízení...............................................................................................150,- K�. 

(5) Za použití ve�ejného prostranství pro ostatní zbývající ú�ely dle �l. 10 
a) v p�ípad� platného stavebního povolení nebo ohlášení drobné stavby....1,- K�/m2/den 
b) v ostatních p�ípadech ...............................................................................2,- K�/m2/den 
c) v p�ípad� pronájmu celého prostranství k tomu ur�eného: 
   - paušální sazba 2,- K�/m2/den. 

�l. 13 

(1) Poplatník je povinen oznámit obci zvláštní užívání ve�ejného prostranství nejpozd�ji 
v den vzniku poplatkové povinnosti. Poplatník je povinen oznámit obecnímu ú�adu 
skute�nost, že p�estal užívat ve�ejné prostranství, a to ve lh�t� 5-li dn� od ukon�ení 
užívání ve�ejného prostranství. 

(2) Poplatník je povinen sd�lit své jméno, p�íjmení a název právnické osoby, bydlišt�
nebo sídlo, rodné �íslo, I�. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je 
podnikatelským subjektem, uvede též �ísla ú�t� u pen�žních ústav�, na nichž jsou 
vedeny pen�žní prost�edky z podnikatelské �innosti. 

�l. 14 

(1) P�i jednorázovém užívání ve�ejného prostranství je poplatník povinen uhradit 
poplatek p�ed zapo�etím užívání. 

(2) V ostatních p�ípadech je splatný do 15-ti dn� ode dne ukon�ení užívání ve�ejného 
prostranství. 

(3) P�i užívání ve�ejného prostranství je stále poplatník povinen uhradit poplatek do 15. 
dne každého roku. 

(4) P�i stanovení poplatk� se považuje i �ást kalendá�ního dne za celý den a každý 
zapo�atý m2 užívaného ve�ejného prostranství za celý m2. 



�l. 15 
Úlevy 

(1) Z akcí, po�ádaných na ve�ejném prostranství, jejichž výt�žek je ur�en na charitativní 
a ve�ejn� prosp�šné ú�ely, se poplatek za užívání ve�ejného prostranství neplatí. 8

(2) Poplatku za užívání ve�ejného prostranství spo�ívajícího ve vyhrazení trvalého 
parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotn� postižené.9

Oddíl IV 

Poplatek ze vstupného 

�l. 16 

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo 
reklamní akce, sníženého o da� z p�idané hodnoty, je-li v cen� vstupného obsažena. 
Vstupným pro ú�ely této vyhlášky se rozumí pen�žitá �ástka, kterou ú�astník akce 
zaplatí za to, že se m�že akce zú�astnit. 

(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci po�ádají.10

�l. 17 

(1) Sazby poplatku �iní....... 10 % z úhrnné �ástky vybraného vstupného, sníženého o 
da� z p�idané hodnoty, je-li v cen� vstupného obsažena. 

(2) V p�ípad�, že s tím poplatník souhlasí, vybere se poplatek u níže uvedených akcí 
paušální sazbou takto: 
a) v p�ípad� konání ples�, tane�ních zábav a lidových veselic..... 100,- K� na jednu akci, 
b) v p�ípad� konání diskoték..........................................................200,- K� na jednu akci. 

�l. 18 
Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný do 15-ti dn� ode dne uspo�ádání akce, která poplatku podléhá. 

�l. 19 

(1) Poplatník je povinen oznámit obci skute�nost, že bude po�ádat kulturní, sportovní �i 
prodejní akci a akci obdobného charakteru nejpozd�ji v den jejího po�ádání. 

(2) Poplatník je povinen sd�lit své jméno, p�íjmení a název právnické osoby, bydlišt�
nebo sídlo, rodné �íslo, I�. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je 
                                                
8 § 4 odst. 1 zákona �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
9 § 2 vyhlášky �. 284/1995, kterou se provádí zákon o d�chodovém pojišt�ní.  
10 § 6 odst. 2 zákona �. 565/1990 Sb., o místních poplatních, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 



podnikatelským subjektem, uvede též �ísla ú�t� u pen�žních ústav�, na nichž jsou 
vedeny pen�žní prost�edky z podnikatelské �innosti. 

�l. 20 
Úlevy 

Z akcí, jejich celý výt�žek je ur�en na charitativní a ve�ejn� prosp�šné ú�ely, se místní 
poplatek ze vstupného neplatí. 

Oddíl V 

Poplatek za provozované výherní hrací p�ístroje 

�l. 21 

Poplatku za provozovaný výherní hrací p�ístroj (dále VHP) podléhá každý VHP, 
provozovaný ve smyslu ustanovení zákona �. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných hrách, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

�l. 22 

Poplatníkem poplatku za provozované VHP je provozovatel VHP. 

�l. 23 
Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen správci poplatku oznámit provozování VHP, a to ve lh�t� do 
sedmi dn� ode dne zahájení provozovaní VHP. 

(2) Poplatník je povinen v oznámení podle odst. (1) sd�lit název právnické osoby, sídlo, 
I� a též �ísla ú�t� u pen�žních ústav�, na nichž jsou vedeny pen�žní prost�edky 
z podnikatelské �innosti. Poplatník je dále povinen uvést období, po které bude VHP 
provozován a místo, kde bude VHP provozován. 

(3) Poplatník je rovn�ž povinen oznámit ukon�ení provozování VHP ve lh�t� sedmi dn�
ode dne ukon�ení provozu VHP. 

�l. 24 
Vznik poplatkové povinnosti 

(1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem provozování VHP. 

(2) Zpoplatn�né období kon�í dnem ukon�ení provozu VHP. 



�l. 25 
Splatnost poplatku 

(1) Splatnost poplatku 
a) p�i povolení provozu VHP na dobu t�i m�síce je poplatek splatný ve lh�t� nejpozd�ji 
do dvou m�síc� ode dne zahájení provozu VHP 
b) p�i povolení provozu VHP na dobu šest m�síc� je poplatek splatný ve dvou splátkách 
ve lh�tách: 
- první splátka nejpozd�ji do dvou m�síc� ode dne zahájení provozu VHP 
- druhá splátka nejpozd�ji do p�ti m�síc� ode dne zahájení provozu VHP 
c) p�i povolení provozu VHP na dobu kalendá�ního roku je poplatek splatný ve �ty�ech 
splátkách ve lh�tách: 
- první splátka nejpozd�ji do dvou m�síc� ode dne zahájení provozu VHP 
- druhá splátka nejpozd�ji do p�ti m�síc� ode dne zahájení provozu VHP 
- t�etí splátka nejpozd�ji do osmi m�síc� ode dne zahájení provozu VHP 
- �tvrtá splátka nejpozd�ji do jedenácti m�síc� ode dne zahájení provozu VHP 

(2) Poplatek m�že být uhrazen poplatníkem jednorázov� nejpozd�ji ve lh�t� ur�ené pro 
první splátku (viz odst. 1). 

�l. 26 
Sazba poplatku �iní 
Za provozování VHP........................................5.000,- K�/na t�i m�síce za každý p�ístroj. 

Oddíl VI 
Ustanovení záv�re�ná a spole�ná 

�l. 27 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) v�as nebo ve správné výši, vym��í obec 
poplatek platebním vým�rem. V�as nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich 
nezaplacenou (neodvedenou) �ást m�že obec zvýšit až na trojnásobek. Vym��ené 
poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 

(2) Tomu, kdo nesplní ve lh�t� stanovené touto vyhláškou, zvláštním da�ovým 
zákonem nebo rozhodnutím podle t�chto p�edpis� povinnost nepen�žité povahy, m�že 
obec uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 nebo 37a zákona �. 337/1992 Sb., o 
správ� daní a poplatk�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

�l. 28 

Obec, která poplatky spravuje, m�že na žádost poplatníka z d�vodu odstran�ní tvrdostí 
poplatek nebo jeho p�íslušenství zcela nebo �áste�n� prominout.11

                                                
11 § 16 zákona �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 



�l. 29 

(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto 
vyhláškou, lze dlužné poplatky vym��it do t�í let od konce kalendá�ního roku, ve kterém 
oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.12

(2) Byl-li p�ed uplynutím této lh�ty u�in�n úkon sm��ující k vym��ení poplatku, nebo 
jeho dodate�nému stanovení, b�ží t�íletá lh�ta znova od konce roku, v n�mž byl 
poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemn� uv�domen. Vym��it a dom��it poplatek 
však lze nejpozd�ji do 10-ti let od konce kalendá�ního roku, ve kterém poplatková 
povinnost vznikne.  

�l. 30 

V �ízení ve v�cech daní a poplatk� platí zvláštní p�edpisy13, pokud zákon14 nestanoví 
jinak. 

�l. 31 

Zrušuje se vyhláška 4/2003 o místních poplatních.  

�l. 31 

Tato vyhláška nabývá ú�innosti dne 1.6.2006. 

V Ratíškovicích 3.5.2006 

.................................... ............................................ 
    Ing. Josef Uhlík Anna Foltýnová, Dis. 
       starosta obce místostarostka  

Vyv�šeno dne: 4.5.2006 

S�ato dne: 19.5.2006 

                                                
12 § 12 odst. 1 zákona �. 337/1992 Sb., o správ� daní a poplatk�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
13 Zákon �. 337/1992 Sb., o správ� daní a poplatk�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
14 Zákon �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
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