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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality života obyvatel v obci Machová. 

Pot�eby obyvatel obce jsou zjišt�ny za pomoci dotazníkového šet�ení. Díl�ím cílem 

práce je analýza hospoda�ení vybrané obce. Práce je rozd�lena do t�í oddíl�. V prvním 

oddílu je popsána teorie, která se váže k problematice obecního rozpo�tu 

a k problematice vnit�ního a vn�jšího okolí obce. V druhé, analytické �ásti práce, je 

p�edstavena vybraná obec, je provedena analýza jejího hospoda�ení za posledních sedm 

let a SLEPTE a SWOT analýza. V t�etí, návrhové �ásti, je vytvo�en dotazník pr�zkumu 

spokojenosti obyvatel. Výsledky analýz a dotazníku pak slouží k formulaci návrh�

na zlepšení kvality života v obci Machová a ke zlepšení jejího hospoda�ení. 

ABSTRACT 

This master’s thesis deals with the evaluation of quality of life in Machová. Needs 

of inhabitants are detected with the help of a questionnaire survey.  Partial target is 

to analyze the economy of selected municipality. The work is divided into three 

sections. The first section describes the theory of municipal budget and the issue 

of internal and external environment of Machová. In the second, analytical part 

of the thesis is presented selected municipality, an analysis of its financial performance 

for the past seven years and SLEPTE and SWOT analysis. In the third, the proposal part 

is a questionnaire survey of citizens' satisfaction. The results of the questionnaire 

and results of analysis is used to formulate proposals to improve the quality of life 

in Machová and to improve its economy situation. 

KLÍ�OVÁ SLOVA 

Obec, Hospoda�ení obce, Rozpo�et obce, Rozpo�tový proces, Rozpo�tová skladba, 

P�íjmy a výdaje, Zadluženost obcí, SLEPTE analýza, SWOT analýza.   
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Municipality, Ekonomy municipality, Municipal budget, Budgetary process, Budgetary 

structure, Receipts and expenditures, Municipal debt, SLEPTE analysis, SWOT 
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ÚVOD 

P�edlo�ená diplomová práce se zabývá analýzou hospoda�ení vybrané obce. Obec je 

základní územní jednotkou státu, která je v �eské legislativn� upravena 

zákonem �. 128/2000 Sb., o obcích. Obec tvo�í obyvatelstvo, jeho� právo 

na samosprávu je zakotvené v Ústav� �R. Obec hospoda�í dle rozpo�tu a jako 

ve�ejnoprávní korporace má sv�j majetek a finan�ní prost�edky. Tyto prost�edky musí 

vynakládat s d�razem na maximální hospodárnost a efektivnost. Základní úlohou obce 

je zajistit ve�ejné statky a slu�by pro své obyvatelstvo. 

Aktuálnost tématu hospoda�ení obce nespo�ívá pouze v analýze ve�ejných financí 

z hlediska jejich vý�e, slo�ení a odkud do územního rozpo�tu plynou. D�le�ité je 

p�edev�ím to, zda obec vzhledem ke svému omezenému rozpo�tu tyto finan�ní 

prost�edky vynakládá správným sm�rem. Spokojenost ob�an� je toti� d�le�itým 

faktorem p�i jejich rozhodování, zda v obci setrvají, �i se odst�hují. Hlavn� u obcí 

s malým po�tem obyvatel a z toho plynoucí závislostí na rozpo�tovém ur�ení daní, je 

klientský p�ístup obce ke svým ob�an�m nezbytností.  

Tato diplomová práce se v�nuje vybrané obci Zlínského kraje, Machové. Obec má

v sou�asné dob� 617 obyvatel. V práci je hodnoceno, jak zabezpe�uje pot�eby svých 

obyvatel, na jaké statky a slu�by vynakládá své prost�edky a jak jsou ob�ané v obci 

spokojeni. 

P�edlo�ená práce je rozd�lena do t�í oddíl�. V prvním oddílu jsou uvedena teoretická 

východiska, která definují základní pojmy jako ve�ejná správa a územní samospráva. 

Dále se v�nují problematice hospoda�ení a financování obcí. Následn� jsou z hlediska 

teorie popsány analýzy vn�j�ího a vnit�ního okolí, tzv. SLEPTE a SWOT analýza. 

Teoretická východiska jsou podkladem pro zpracování druhé, praktické �ásti práce. 

Praktická �ást se zabývá analýzou vybrané obce z n�kolika pohled�. Nejd�íve je 

hodnoceno rozpo�tové hospoda�ení obce, následn� jsou provedeny analýzy interních 

a externích faktor�. Ve t�etí, návrhové �ásti práce, je proveden pr�zkum spokojenosti 

obyvatel obce Machová. Nejd�le�it�j�ím bodem záv�re�ného oddílu jsou vlastní návrhy 
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�e�ení, které jsou formulovány na základ� výsledk� provedených analýz 

a dotazníkového �et�ení. V záv�ru práce je provedeno zhodnocení, zda byl cíl práce 

spln�n a zda navrhovaná opat�ení povedou ke zlep�ení stávající situace.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem p�edlo�ené diplomové práce je navrhnout opat�ení, která povedou ke zkvalitn�ní 

�ivota obyvatel obce Machová, a to na základ� provedeného dotazníkového �et�ení 

v obci. Navr�ená opat�ení rovn�� vyplývají z provedené SLEPTE a SWOT analýzy 

obce a ze zhodnocení rozpo�tového hospoda�ení obce. Jako podklady pro provedení 

analýzy hospoda�ení slou�í obecní dokumenty, p�edev�ím záv�re�né ú�ty a rozvaha 

obce z analyzovaných let 2007 � 2013. Analýza za posledních sedm rozpo�tových 

období vychází z po�adavku starosty obce, pana MVDr. Franti�ka Václavíka. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická �ást se zabývá teoretickými východisky p�edlo�ené diplomové práce. 

Nejd�íve je popsána ve�ejná správa, kterou tvo�í státní správa a ve�ejná samospráva, 

základní jednotkou územní samosprávy je obec. Obecnímu rozpo�tu a financování obcí 

v �eské republice se v�nuje hlavní �ást tohoto oddílu. Je zde popsán rozpo�tový proces, 

rozpo�et obce, rozpo�tová skladba, p�íjmy a výdaje územních rozpo�t�, rozpo�tový 

výhled, rozpo�tové provizorium a mimorozpo�tové fondy obcí. D�le�itým teoretickým 

východiskem je rovn�� kapitola, která se v�nuje zadlu�enosti obcí. Dluhové financování 

vyu�ívají v�echny obce na zabezpe�ení p�edev�ím neziskových projekt�. Samostatnou 

�ást práce dále tvo�í analýza vnit�ního a vn�j�ího okolí tzv. SLEPTE a SWOT analýza. 

1.1 Ve�ejná správa 

Ve�ejnou správu tvo�í dva hlavní subsystémy, a to státní správa a ve�ejná samospráva. 

Státní správu vykonává stát prost�ednictvím státních institucí p�ímo, nebo 

zprost�edkovan� územní samosprávou. Ve�ejná samospráva je výsledkem delegování 

správy na jiné, nestátní subjekty1.  

Ve�ejná samospráva se vyzna�uje decentralizací a demokracií. Má právo vykonávat své 

zále�itosti samostatn�, vlastním jménem a prost�edky, v rámci zákonem stanovenými 

p�edpisy. M��e mít formu územní nebo zájmové samosprávy. Územní samospráva 

zastupuje zájmy osob sídlících na ur�itém geograficky ohrani�eném území. Zájmová 

samospráva zastupuje zájmy osob spojených ur�itými spole�enskými zájmy, nap�. 

profesní komory2. 

                                                 
1 PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie 
a praxe. s. 11-37. 
2 toté�, s. 11-12. 
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Ve�ejnou správu lze znázornit následujícím schématem. 

Obrázek �. 1: Schéma ve�ejné správy (Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. 

Financování m�st, obcí, a region�: teorie a praxe. s. 12) 

Územní samospráva umo�	uje samostatné spravování ve�ejných v�cí na území men�í 

ne� stát. Rozhodování je zalo�eno na ve�ejné volb�, která m��e být realizována bu


p�ímou volbou (nap�. referendem), nebo nep�ímou volbou (zastupitelstvem). Základní 

principy, kompetence a pravomoci jednotlivých úrovní samosprávy upravují Ústava �R 

a dal�í zákony. Vedle t�chto legislativních p�edpoklad� je nutné vytvo�it i ekonomické 

p�edpoklady, ke kterým pat�í p�edev�ím vlastnictví majetku, získávání finan�ních 

zdroj� a hospoda�ení dle vlastního rozpo�tu3.  

Územní samospráva by m�la v daném území vytvá�et podmínky pro sociáln�

ekonomický rozvoj. Nejd�le�it�j�í úlohou je p�edev�ím zabezpe�ení celé �ady 

ve�ejných statk� a slu�eb pro své ob�any, p�i respektování maximální hospodárnosti 

a efektivnosti. Jsou to zpravidla smí�ené statky s prostorovou omezeností dopad� u�itk�

z nich plynoucích. P�i zohledn�ní tohoto prostorového aspektu statk�, se lze setkat 

zejména s místními (lokálními) nebo regionálními statky, v p�ípad� p�enesené 

p�sobnosti i s národními ve�ejnými statky4. 

                                                 
3 PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie 
a praxe. s. 16-37. 
4 toté�, s. 17-37.  

Ve�ejná správa 

Státní správa Samospráva 

Územní samospráva Zájmová samospráva 
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V �eské republice existuje dvoustup	ová územní samospráva. Základní jednotkou 

dle Ústavy �R je obec (také ozna�ována jako místí samospráva), vy��ím stupn�m jsou 

vy��í územní správní celky � kraje5.  

Struktura ve�ejné správy v �eské republice od roku 2003 je znázorn�na na následujícím 

obrázku. 

Obrázek �. 2: Struktura ve�ejné správy v �R od roku 2003 (Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga 

SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie a praxe. s. 29) 

1.1.1 Kraje 

Legislativn� jsou kraje upraveny zákonem �. 129/2000 Sb. o krajích. Kraj je územním 

spole�enstvím ob�an�, kterému nále�í právo na samosprávu. Kraj je ve�ejnoprávní 

korporací, která má vlastní majetek a p�íjmy a hospoda�í s nimi. V právních vztazích 

vystupuje vlastním jménem a nese odpov�dnost z t�chto vyplývající z t�chto vztah�. 

Kraj pe�uje o v�estranný rozvoj svého území a o pot�eby svých ob�an�6.  

Dle ústavního zákona �. 347/1997 Sb., vznikly kraje v �eské republice 1. 1. 2001.  

Krajské �len�ní obsahuje 14 kraj�7. 

Jedná se o tyto kraje: Hlavní m�sto Praha, St�edo�eský kraj, Jiho�eský kraj, Plze	ský 

kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královehradecký kraj, Pardubický 

                                                 
5 Ústavní zákon �. 1/1993 Sb., Ústava �eské republiky, ze dne 16. prosince 1992. �l. 99.
6 Zákon �. 129/2000 Sb., o krajích (krajské z�ízení), ze dne 12. dubna 2000. § 1. 
7 PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie 
a praxe. s. 27-38. 

Vláda �R 

orgány  
státní správy

ministerstva 

Krajský ú�ad - VÚSC 

m�sta, 
v�t�í obce

obce 
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kraj, Kraj Vyso�ina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj 

a Moravskoslezský kraj8. 

Orgány kraje 

Mezi d�le�ité orgány kraje pat�í zastupitelstvo, které rozhoduje o klí�ových 

samosprávních otázkách kraje, v�etn� hospoda�ení. Zastupitelstvo m��e z�ídit jako své 

iniciativní a poradní orgány výbory. Jako iniciativní a kontrolní orgány musí být v�dy 

z�ízeny finan�ní výbor, kontrolní výbor a výbor pro výchovu, vzd�lání a zam�stnanost9.  

Výkonným orgánem kraje je rada kraje, která se ze své �innosti odpovídá zastupitelstvu. 

Rada kraje p�ipravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva. �lenové rady kraje 

jsou hejtman, nám�stci hejtmana a dal�í �lenové rady.   Hejtman kraje zastupuje kraj 

navenek, je odpov�dný zastupitelstvu a jeho pravomoci a odpov�dnost vymezuje zákon 

o krajích. Hejtmana zastupují nám�stci hejtmana10.  

Dal�ím orgánem kraje je krajský ú�ad. Krajský ú�ad plní úkoly ulo�ené v samostatné 

p�sobnosti zastupitelstvem nebo radou kraje. Pomáhá v �innosti výbor�m a komisí 

a plní úkoly v p�enesené p�sobnosti, které nejsou sv��eny zastupitelstvu, rad� nebo 

zvlá�tnímu orgánu. V �ele krajského ú�adu stojí �editel, který je odpov�dný 

hejtmanovi11. 

Kraj zabezpe�uje rozsáhlé úkoly v rámci své vlastní samosprávní funkce, 

tzv. samostatné p�sobnosti. Nejvýznamn�j�ím úkolem samostatné p�sobnosti kraje je 

zabezpe�ování regionálních ve�ejných statk�. Dozor nad výkonem samostatné 

p�sobnosti kraje vykonávají v�cn� p�íslu�ná ministerstva a úst�ední orgány12. 

V rámci p�enesené p�sobnosti, výkonu státní správy v rozsahu zákonem p�enesených 

kompetencí, zabezpe�uje ve svém správním obvodu kraj, resp. krajský ú�ad n�které 

                                                 
8 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Ve�ejná správa a finance ve�ejného 
sektoru. s. 122. 
9 PEKOVÁ, Jitka. Hospoda�ení a finance územní samosprávy. s. 100-103. 
10 toté�, s. 102. 
11 toté�, s. 103. 
12 toté�, s. 96-98. 
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úkoly ve�ejné správy (nap�. �kolství, zdravotnictví, sociální pé�e, aj.). Rozsah p�enesené 

p�sobnosti kraj� je rozsáhlý a vyplývá ze zákona o krajích. Dozor nad výkonem 

p�enesené p�sobnosti p�íslu�í v�cn� p�íslu�ným ministerstv�m a úst�edním správním 

ú�ad�m13.  

1.1.2 Obce 

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

který je vymezen hranicí území obce. Obec je základní územní jednotka státu, tvo�í ji 

obyvatelstvo, které spole�n� u�ívá katastrální území a které má právo na samosprávu 

zakotvené v Ústav� �R. Je vymezena jako ve�ejnoprávní korporace, která má vlastní 

majetek a hospoda�í s ním, má vlastí finan�ní prost�edky a sestavuje sv�j vlastní 

rozpo�et. Obec, která má alespo	 3 000 obyvatel je m�stem. Legislativní úprava obcí je 

v zákon� �. 128/2000 Sb., o obcích14. 

V�echny obce v �eské republice jsou od roku 2003 rozd�leny do t�í skupin podle 

rozsahu �inností státní správy, které jsou pov��eny vykonávat15: 

• obce I. typu, v�echny obce, 

• obce II. typu, obce s pov��eným obecním ú�adem, 

• obce III. typu, obce s roz�í�enou p�sobností. 

Na úrovni obcí a m�st je v �eské republice rozhodující zaji�t�ní vlastní samosprávy. 

V rámci samostatné p�sobnosti obec zaji��uje pro své ob�any r�zné druhy ve�ejných 

statk� lokálního charakteru, rozhoduje o zp�sobu jejich zabezpe�ení a financování. 

Zárove	 hospoda�í s finan�ními prost�edky v rámci svého rozpo�tu s maximální 

hospodárností. Nedílnou sou�ástí �inností obce je kontrola, v�etn� finan�ní kontroly. 

Obec zárove	 rozhoduje o sm�rech dal�ího sociáln� ekonomického rozvoje (podmínky 

pro podnikání, vytvá�ení pracovních míst v soukromém sektoru i ve�ejném sektoru, 

a dal.)16.  

                                                 
13 PEKOVÁ, Jitka. Hospoda�ení a finance územní samosprávy. s. 99-100. 
14 Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ze dne 12. dubna 2000. § 1-2. 
15 LAJTKEPOVÁ, Eva. Ve�ejné finance. s. 106. 
16 PEKOVÁ, Jitka. Hospoda�ení a finance územní samosprávy. s. 85. 
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Stejn� jako kraje plní také obce funkce p�enesené p�sobnosti. V rámci p�enesené 

p�sobnosti obce a m�sta zabezpe�ují za stát i dal�í úkoly spojené s výkonem státní 

správy. To platí p�edev�ím v obcích s pov��enými obecními ú�ady (obce II. typu). Tyto 

obce zaji��ují ve svém správním obvodu výkon státní správy nad rámec p�enesené 

p�sobnosti nále�ející ostatním obcím. Obce s roz�í�enou p�sobností (obce III. typu) 

vykonávají, i dal�í specializované �innosti (nap�. vydávání cestovních a osobních 

doklad�, evidence obyvatel, ad.). Pov��ený obecní ú�ad vykonává státní správu pro 

vlastní obec, pro obce ve svém spádovém územním obvodu a pop�. i pro obce jiného 

správního obvodu17. 

Zákon o obcích upravuje zvlá�tní kategorii m�st ozna�enou jako statutární m�sta (nap�. 

Brno, Ostrava, Zlín a dal�í). Jsou to významná m�sta, která upravují své vnit�ní pom�ry 

statutem a jejich� správa je odli�ná od ostatních m�st. Statutární m�sta mají postavení 

pov��ených obecních ú�ad�. V�t�ina statutárních m�st je sídlem krajských ú�ad�18. 

Hlavní m�sto Praha, �len�né na obvody, je upraveno zvlá�tním zákonem o hlavním 

m�st� Praze19. 

Orgány obce 

V �eské republice jsou orgány obce vymezeny zákonem �. 128/2000 Sb. o obcích. 

Obec má tyto orgány20: 

• zastupitelstvo, 

• rada obce, 

• starosta, místostarostové, 

• obecní ú�ad, 

• výbory, 

• komise. 

                                                 
17 PEKOVÁ, Jitka. Hospoda�ení a finance územní samosprávy. s. 79-86. 
18 PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie 
a praxe. s. 28. 
19 toté�. 
20 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Ve�ejná správa a finance ve�ejného 
sektoru. s. 112. 
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Zastupitelstvo obce má hlavní rozhodovací pravomoci v samostatné p�sobnosti. �leny 

zastupitelstva obce jsou zvolení zástupci jednotlivých politických stran v obci, p�ípadn�

nezávislí �lenové. �lenové zastupitelstva jsou voleni v komunálních volbách se 

�ty�letým funk�ním obdobím. Po�et �len� zastupitelstva obce je stanoven zákonem 

o obcích, je závislý na po�tu obyvatel a velikosti územního obvodu obce. Jednání 

zastupitelstva obce jsou ze zákona ve�ejná a �ídí se schváleným jednacím �ádem. Podle 

zákona o obcích se schází minimáln� 4 x ro�n�. P�i rozhodování musí respektovat 

zejména zákon o obcích a zákon o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�21. 

Rozhodovací pravomoci zastupitelstva obce v rámci samostatné p�sobnosti se vztahují 

zejména na tyto �innosti22: 

• schvalování programu rozvoje obce, 

• schvalování rozpo�tu obce a záv�re�ného ú�tu obce, 

• z�izování a ru�ení obecní policie, 

• z�izování trvalých a do�asných pen��ních fond� obce, 

• vydávání obecn� záva�ných vyhlá�ek obce, 

• rozhodování o vyhlá�ení místního referenda, 

• volby starosty, místostarosty a radních a odvolávání z funkce, 

• z�izování a ru�ení p�ísp�vkových organizací a organiza�ních slo�ek obce, 

• aj. 

V pravomoci obecního zastupitelstva je rovn�� rozhodování o majetkových 

zále�itostech, p�edev�ím23: 

• nabytí a p�evod nemovitostí, 

• p�evodu byt� a nebytových prostor v majetku obce, 

• zastavení nemovitých v�cí a z�ízení v�cného b�emene, 

• zastavení movitých v�cí nebo práv, 

• pen��itých a nepen��itých vkladech do obchodních spole�ností, majetkových ú�astí 

na podnikání jiných subjekt�, 

                                                 
21 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Ve�ejná správa a finance ve�ejného 
sektoru. s. 112. 
22 Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ze dne 12. dubna 2000. § 84. 
23 Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ze dne 12. dubna 2000. § 85. 
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• z�ízení práva hospoda�ení s majetkem, 

• aj. 

V p�enesené p�sobnosti zastupitelstvo obce schvaluje územn� plánovací dokumentaci. 

Zastupitelstvo obce má pom�rn� velké pravomoci, ale také odpov�dnost, nebo�

rozhoduje o ve�ejných zále�itostech a hospoda�ení s obecními finan�ními prost�edky24.    

  

Rada obce je výkonným orgánem. V samostatné p�sobnosti podléhá zastupitelstvu 

obce, v rámci p�enesené p�sobnosti rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon. Radu obce tvo�í 

starosta, místostarosta (místostarostové) a dal�í �lenové rady, volení z �ad �len�

zastupitelstva obce. Po�et �len� rady obce je lichý, nejmén� 5, nejvíce 11 �len�, nesmí 

p�esahovat jednu t�etinu �len� zastupitelstva. Rada obce se nevolí v obcích, které mají 

mén� ne� patnáct �len� zastupitelstva25. 

Dle zákona o obcích je rad� mimo jiné vyhrazeno26: 

• zabezpe�ovat hospoda�ení obce podle schváleného rozpo�tu, provád�t rozpo�tová 

opat�ení, 

• vydávat na�ízení obce, 

• rozhodovat o uzavírání nájemních smluv o výp�j�ce, 

• stanovit po�et zam�stnanc� obce v obecním ú�adu a organiza�ních slo�kách obce, 

• aj. 

Starosta zastupuje obec navenek. Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí 

zastupitelstvo obce z �ad svých �len�. Starosta a místostarosta musí být ob�anem �eské 

republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce. Starosta p�ipravuje, 

svolává a �ídí sch�ze zastupitelstva obce a rady obce. Odpovídá za objednání 

a provedení auditu hospoda�ení obce. Místostarosta zastupuje starostu v dob� jeho 

nep�ítomnosti27.  

                                                 
24 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Ve�ejná správa a finance ve�ejného 
sektoru. s. 114. 
25 Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ze dne 12. dubna 2000. § 99. 
26 toté�, § 102. 
27 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Ve�ejná správa a finance ve�ejného 
sektoru. s. 115. 
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Obecní ú�ad tvo�í starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního ú�adu, je-

li tato funkce z�ízena, a zam�stnanci obce za�azení do obecního ú�adu. V �ele obecního 

ú�adu stojí starosta. Rada obce m��e z�ídit pro jednotlivé úseky �innosti obecního ú�adu 

odbory a odd�lení, v nich� jsou za�len�ni zam�stnanci obce za�azení do obecního 

ú�adu28. 

Obecní ú�ad v oblasti samostatné p�sobnosti plní úkoly, které mu ulo�ilo zastupitelstvo 

obce nebo rada obce, pomáhá výbor�m a komisím v jejich �innosti, rozhoduje 

v p�ípadech stanovených tímto nebo zvlá�tním zákonem. V rámci p�enesené p�sobnosti 

vykonává státní správu v rozsahu vymezeném zákonem o obcích29. 

Po�et odbor� a odd�lení závisí na velikosti obce, rozsahu samostatné p�sobnosti 

a rozsahu p�enesené p�sobnosti p�i zabezpe�ování ve�ejných statk�. V obcích a m�stech 

se z�izuje odbor finan�ní, ve v�t�in� m�st jsou to dále nap�. odbory územního plánování 

a rozvoje, organizace a �ízení, �kolství a vzd�lávání, kultury a sportu, zdraví a sociální, 

aj. V obcích s v�t�ím rozsahem p�enesené p�sobnosti m��e být dále z�ízen stavební 

ú�ad, �ivnostenský ú�ad, matri�ní ú�ad a dal�í30. 

Zastupitelstvo obce m��e z�ídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá 

stanoviska a návrhy p�edkládají výbory zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce z�izuje 

v�dy finan�ní a kontrolní výbor. Dále m��e z�ídit výbor pro národnostní men�iny 

a osadní výbor. P�edsedou ka�dého výboru je v�dy �len zastupitelstva obce31.  

Finan�ní výbor kontroluje hospoda�ení s majetkem obce v�etn� finan�ních prost�edk�

obce. Kontrolní výbor kontroluje pln�ní usnesení zastupitelstva obce a rady obce, 

dodr�ování právních p�edpis�. Výbor pro národností men�iny je mo�né z�ídit v obci, 

v jejím� územním obvodu �ije podle posledního s�ítání lidu alespo	 10 % ob�an�

hlásících se k národnosti jiné ne� �eské. Osadní výbor v �ástech p�edkládá 

                                                 
28 Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ze dne 12. dubna 2000. § 109. 
29 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Ve�ejná správa a finance ve�ejného 
sektoru. s. 117. 
30 toté�. 
31 Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ze dne 12. dubna 2000. § 117-120. 
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zastupitelstvu návrhy týkající se rozvoje �ásti obce a rozpo�tu obce, musí mít alespo	 t�i 

�leny32. 

Komise jsou iniciativní a poradní orgány rady obce. Svá stanoviska a nám�ty 

p�edkládají komise rad� obce. P�edsedou komise m��e být jen osoba, která, nestanoví-li 

zvlá�tní zákon jinak, prokázala zvlá�tní odbornou zp�sobilost v oblasti komisi sv��ené 

p�enesené p�sobnosti.  Komise se usná�í v�t�inou hlas� v�ech svých �len�. Komise je 

ze své �innosti odpov�dna rad� obce; ve v�cech výkonu p�enesené p�sobnosti 

na sv��eném úseku odpovídá starostovi33. 

1.2 Rozpo�et a financování obcí 

Hospoda�ení obce je upraveno zákonem �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení). 

Sestavování rozpo�tu obce a záv�re�ného ú�tu, specifikace p�íjm� a výdaj� rozpo�tu 

a hospoda�ení s prost�edky rozpo�tu, se �ídí zákonem �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových 

pravidlech územních rozpo�t�. Krom� uvedené legislativní úpravy upravuje 

hospoda�ení obce také vyhlá�ka �. 464/2013 Sb., o rozpo�tové skladb� a zákon 

�. 243/2000 Sb., o rozpo�tovém ur�ení výnos� n�kterých daní územním samosprávným 

celk�m a n�kterým státním fond�m (zákon o rozpo�tovém ur�ení daní)34.  

1.2.1 Rozpo�tový proces 

Rozpo�tový proces p�edstavuje souhrn �inností, které jsou nezbytné k �ízení územního 

samosprávného celku v daném rozpo�tovém období. V �eské republice se rozpo�et 

jako základní finan�ní plán hospoda�ení obce sestavuje na jeden kalendá�ní rok. 

Samotný rozpo�tový proces v�ak zpravidla trvá déle, 1,5 a� 2 roky35. 

                                                 
32 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Ve�ejná správa a finance ve�ejného 
sektoru. s. 115-116. 
33 Zákon �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ze dne 12. dubna 2000. § 122. 
34 LAJTKEPOVÁ, Eva. Ve�ejné finance. s. 106. 
35 PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie 
a praxe. s. 70. 
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V pr�b�hu rozpo�tového procesu musí být dodr�ovány následující rozpo�tové zásady36: 

• ka�doro�ní sestavování a schvalování územního rozpo�tu, 

• reálnost a pravdivost rozpo�tu (reálný odhad p�íjm� a výdaj�), 

• úplnost a jednotnost rozpo�tu, 

• dlouhodobá vyrovnanost rozpo�tu, 

• hospodárnost a efektivnost, ú�etní audit, 

• publicita (informovanost ob�an� o hospoda�ení obce).  

Rozpo�tový proces se skládá z t�chto etap37: 

• analýza minulosti a stanovení priorit pro rozpo�tové období, 

•  sestavení návrhu rozpo�tu, 

• projednávání a schválení rozpo�tu, 

• kontrola pln�ní rozpo�tu, 

• sestavení p�ehledu o skute�ném pln�ní rozpo�tu � záv�re�ný ú�et, 

• projednání a následná kontrola rozpo�tu, 

• aktualizace programu rozvoje a rozpo�tového výhledu. 

Sestavení návrhu rozpo�tu zaji��uje výkonný orgán obce, v�t�inou finan�ní výbor. Je 

nejd�le�it�j�í a zárove	 neobtí�n�j�í etapou celého rozpo�tového procesu. Obec musí 

odhadnout vý�i svých budoucích p�íjm� a výdaj�. V této fázi se p�ihlí�í k analýze 

hospoda�ení obce za nejmén� dva poslední roky. Sestavený návrh projednává finan�ní 

výbor obce. Návrh rozpo�tu musí být zve�ejn�n obvyklým zp�sobem po dobu 15-ti dn�, 

aby se  k n�mu mohli vyjád�it ob�ané obce. Schvalování rozpo�tu je ve výhradní 

pravomoci obecního zastupitelstva. Pokud rozpo�et obce není schválen p�ed za�átkem 

rozpo�tového období, hospoda�í obec, a� do schválení rozpo�tu, podle rozpo�tového 

provizoria, a to bu
 podle skute�nosti stejného období v p�edchozím rozpo�tovém 

období, nebo podle plánovaného rozpo�tu. Schválený rozpo�et je obec povinna 

zve�ejnit obvyklým zp�sobem nap�. vyv��ením na ú�ední desce38. 

                                                 
36 PEKOVÁ, Jitka. Hospoda�ení a finance územní samosprávy. s. 212. 
37 PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie 
a praxe. s. 70. 
38 toté�, s. 70-73. 
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B�hem roku probíhá kontrola pln�ní rozpo�tu a jeho vyhodnocování. Tyto �innosti mají 

na starost finan�ní odbor, finan�ní výbor, rada obce a zastupitelstvo obce. Pr�b��ná 

kontrola pln�ní rozpo�tu se provádí b�hem rozpo�tového období s cílem odstran�ní 

negativních vliv�, které p�sobí na pln�ní rozpo�tu. Obecní zastupitelstvo odpovídá 

za hospoda�ení s rozpo�tovými prost�edky, pokud dojede b�hem kalendá�ního roku 

k pot�eb� zm�ny rozpo�tu, musí tuto zm�nu zastupitelstvo schválit39. 

Po skon�ení rozpo�tového období se prování kontrola následná. P�ehled o skute�ném 

pln�ní a vypracování záv�re�ného ú�tu sestavují výkonné orgány obce. Záv�re�ný ú�et 

obsahuje informace o celkovém hospoda�ení obce v minulém roce, vyhodnocení 

p�íjmové a výdajové �ásti rozpo�tu, vyú�tování finan�ních vztah� k organizacím v její 

p�sobnosti, k okresním ú�ad�m, ke státnímu rozpo�tu a ke státním fond�m �eské 

republiky. Schválení p�ehledu o skute�ném pln�ní a záv�re�ného ú�tu je v kompetenci 

obecního zastupitelstva.  O pr�b��né i následné kontrole pak obec informuje ve�ejnost. 

Obec je povinna nechat si p�ezkoumat své hospoda�ení bu
 krajským ú�adem anebo 

auditorskou spole�ností40. 

Celý rozpo�tový proces je znázorn�n pomocí obrázku na následující stran�. 

                                                 
39 PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie 
a praxe. s. 70-72.  
40 toté�. 
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Obrázek �. 3: Fáze rozpo�tového procesu (Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga 

SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie a praxe. s. 72) 

1.2.2 Rozpo�et obce 

Rozpo�et obce je decentralizovaný pen��ní fond, který tvo�í, rozd�luje a pou�ívá obec 

primárn� na principu nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti. Obec sestavuje 

sv�j rozpo�et jako bilanci, která bilancuje p�íjmy a výdaje obce. Rozpo�et obce je 

rovn�� d�le�itým finan�ním plánem obce, podle kterého obec hospoda�í. Rozpo�et obce 

plní funkci nástroje prosazování cíl� municipální politiky, na úrovni územní 

samosprávy je nástrojem realizace volebních program� a d�le�itým nástrojem 

k zaji��ování pot�eb a zájm� lokálního ve�ejného sektoru. V neposlední �ad� je 

nástrojem �ízení obce41. 

                                                 
41 NAHODIL, Franti�ek et al. Ve�ejné finance v �eské republice. s. 68. 
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Ka�dý územní rozpo�et musí plnit tyto d�le�ité funkce42: 

• aloka�ní � financování r�zných pot�eb lokálního ve�ejného sektoru, 

• redistribu�ní � na úrovni územní samosprávy je tato funkce omezená, nap�. podpora 

sociáln� slab�ích ob�an� obce, 

• stabiliza�ní � rovn�� omezená funkce na úrovni územního rozpo�tu, obec m��e 

svými aktivitami ovlivnit r�st ekonomického potenciálu daného území, nap�. 

budování technické infrastruktury. 

Rozpo�et jako bilance 

V �eské republice lze územní rozpo�et charakterizovat vztahem F1 + P � V = F2; kde43: 

• F1 je vztah pen��ních prost�edk� v rozpo�tu na za�átku rozpo�tového období, 

• P � p�íjmy, 

• V � výdaje, 

• F2 � stav pen��ních prost�edk� v rozpo�tu na koci rozpo�tového období. 

Pokud je stav pen��ních prost�edk� v rozpo�tu na konci rozpo�tového období v�t�í 

ne� stav na za�átku, vytvá�í se finan�ní rezerva pro hospoda�ení obce v dal�ím 

rozpo�tovém období. Je-li stav opa�ný, znamená pou�ití minulých rezerv nebo zdroj�

na vyrovnání ro�ní rozpo�tové bilance44. 

Dlouhodobým cílem hospoda�ení obce by tedy m�l být vyrovnaný, p�ípadn� p�ebytkový 

rozpo�et. Po�adavek vyrovnaného rozpo�tu v�ak znamená, �e obec netvo�í finan�ní 

rezervy do dal�ích let. Proto je výhodn�j�í, pokud obec hospoda�í s p�ebytkovým 

rozpo�tem45.  

Rozpo�et jako finan�ní plán 

Rozpo�et jako finan�ní plán je d�le�itým nástrojem hospoda�ení obce. Základem je 

sestavení plánovaných p�íjm� a plánovaných výdaj� obce. Z hlediska solventnosti obce 

je nezbytné, aby plánované výdaje obce byly kryty plánovanými p�íjmy, existujícími 
                                                 
42 PEKOVÁ, Jitka. Hospoda�ení a finance územní samosprávy. s. 201. 
43 NAHODIL, Franti�ek et al. Ve�ejné finance v �eské republice. s. 68. 
44 PEKOVÁ, Jitka. Hospoda�ení a finance územní samosprávy. s. 201. 
45 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Ve�ejná správa a finance ve�ejného 
sektoru. s. 184. 
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rezervami, nebo p�j�kami, které lze získat a splatit. Z tohoto hlediska lze rozpo�et obce 

pojmout jako krátkodobý finan�ní plán46. 

P�i plánování p�íjm� a výdaj� musí obec �e�it problém rozpo�tového omezení. Obce 

nejsou finan�n� sob�sta�né a mají více �i mén� omezené pravomoci v ovliv	ování 

p�íjm�. Na druhou stranu �ást výdaj� obce je p�edem známá a daná, lze tedy odhadovat 

tyto výdajové pot�eby p�edem. P�i plánování výdaj� je proto vhodné vycházet 

z definovaných pot�eb47. 

P�i sestavování rozpo�tu jako finan�ního plánu je rovn�� nutné p�ihlédnout 

i k p�edpokládanému vývoji inflace a jejího vlivu na plánované p�íjmy a výdaje (nap�. 

vliv na vý�i vstup�, vliv na ceny investi�ních prací apod.).  B�hem rozpo�tového období 

se také mohou vyskytnout nenadále zm�ny, které mohou zna�n� ovlivnit rozpo�et obce 

(nap�. povodn�, pokles výkonnosti ekonomiky apod.). Dopad t�chto mimo�ádných 

zm�n lze eliminovat pomocí plánovaných rezerv48. 

Rozpo�et jako nástroj prosazování cíl� municipální politiky 

Jako nástroj prosazování cíl� municipální politiky slou�í rozpo�et k realizaci koncepce 

obce. P�edev�ím pak k prosazování lokálních zájm� a preferencí obyvatelstva, 

zabezpe�ení a financování úkol� obce (v rámci samostatné i p�enesené p�sobnosti) 

a jako nástroj dlouhodobého sociáln� ekonomického rozvoje49.    

Rozpo�et jako nástroj prosazování cíl� municipální politiky musí plnit n�kolik funkcí, 

z kterých vyplývají t�i roviny rozpo�tu50: 

• rozhodovací � rozhodování obce ve smyslu, �eho chce dosáhnout a jak rozmístit 

zdroje mezi jednotlivé výdaje, 

                                                 
46 PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie 
a praxe. s. 58. 
47 toté�.  
48 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Ve�ejná správa a finance ve�ejného 
sektoru. s. 208. 
49 NAHODIL, Franti�ek et al. Ve�ejné finance v �eské republice. s. 69-70. 
50 PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie 
a praxe. s. 59. 
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• �ídící � alokace zdroj� mezi jednotlivé organiza�ní jednotky obce, zabezpe�ení 

finan�ních prost�edk� na mzdy, vybavení apod. za ú�elem zaji�t�ní po�adovaných 

výstup�, 

• kontrolní � kontrola toho, kolik finan�ních prost�edk� obec získá a vydá, kdo m��e 

s obecními pen�zi disponovat, v jaké vý�i a na jaký ú�el.  

1.2.3 Rozpo�tová skladba 

Rozpo�tová skladba závazn� upravuje �len�ní p�íjm� a výdaj� ve�ejných rozpo�t�. Je 

platná pro celou soustavu ve�ejných rozpo�t� a umo�	uje komplexní pohled na jejich 

finan�ní hospoda�ení. P�edstavuje závazný zp�sob t�íd�ní v�ech pen��ních operací 

rozpo�t� a fond� obcí a kraj�, v�etn� organiza�ních slo�ek, které obce a kraje z�ídily. 

V �eské republice je rozpo�tová skladba upravena vyhlá�kou �. 464/2013 Sb., 

o rozpo�tové skladb�51. 

T�íd�ní p�íjm� a výdaj� respektuje tyto zásady52: 

• zásadu jednotnosti a závaznosti t�íd�ní v celé rozpo�tové soustav�, 

• zásadu dlouhodobé stability t�íd�ní rozpo�tu, 

• zásadu srozumitelnosti, 

• zásadu kompatibility s mezinárodními ú�etními a statistickými standardy. 

Rozpo�tová skladba umo�	uje analyzovat p�íjmy a výdaje pomocí �ty� základních 

hledisek t�íd�ní53: 

• odpov�dnostní t�íd�ní (kapitolní) � upravuje t�íd�ní p�íjm� a výdaj� dle správc�

kapitol; pro obce a kraje je toto t�íd�ní nepovinné, 

• druhové t�íd�ní � týká se v�ech pen��ních operací, které jsou t�íd�ny do t�ech 

základních okruh�: p�íjmy, výdaje a tzv. financování, 

                                                 
51 Vyhlá�ka �. 464/2013 Sb., kterou se m�ní vyhlá�ka �. 323/2002 Sb., o rozpo�tové skladb�, ve zn�ní 
pozd�j�ích p�edpis�, ze dne 18. prosince 2013. § 1. 
52 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Ve�ejná správa a finance ve�ejného 
sektoru. s. 212. 
53 PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie 
a praxe. s. 111. 
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• odv�tvové t�íd�ní � t�íd�ní p�íjm� a výdaj� dle odv�tví, dle ú�elu vynalo�ení 

finan�ních prost�edk� v souvislosti se zaji��ováním pot�eb, 

• konsolida�ní t�íd�ní -  t�íd�ní p�íjm� a výdaj� dle stupn� konsolidace; toto t�íd�ní 

umo�	uje objektivní mezinárodní srovnání rozpo�tové organizace.  

1.2.4 P�íjmy územních rozpo�t�

P�íjmy územních rozpo�t� slou�í jako zdroj krytí ve�ejných výdaj�. P�íjmy jsou 

nenávratn� inkasované prost�edky p�ipsané na bankovní ú�et, op�tované i neop�tované, 

z domácí ekonomiky i ze zahrani�í, v�etn� p�ijatých dar�, datací a splátky p�j�ek. 

Nezahrnují inkasa, která p�edstavují vyp�j�ené finan�ní prost�edky a v�echny 

tzv. návratné p�íjmy54. 

Druhové rozd�lení p�íjm�, dle rozpo�tové skladby, d�lí p�íjmy na p�íjmy vlastní 

a p�ijaté dotace, s dal�ím podrobn�j�ím �len�ním55. 

VLASTNÍ P�ÍJMY56: 

• Kapitálové  

� z prodeje majetku, 

� z prodeje akcií a majetkových podíl�, 

� p�ijaté úv�ry, 

� p�íjmy z emise komunálních obligací, 

� p�ijaté splátky p�j�ek. 

• B��né 

• Da	ové  

� sv��ené dan� (da	 z nemovitostí), 

� sdílené dan� (�ást DPFO a DPPO, �ást DPH), 

� místní poplatky (nap�. poplatek ze ps�, za láze	ský nebo rekrea�ní pobyt), 

� správní poplatky (nap�. poplatek za provozovaný výherní hrací p�ístroj), 
                                                 
54 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Ve�ejná správa a finance ve�ejného 
sektoru. s. 214. 
55 Vyhlá�ka �. 464/2013 Sb., kterou se m�ní vyhlá�ka �. 323/2002 Sb., o rozpo�tové skladb�, ve zn�ní 
pozd�j�ích p�edpis�, ze dne 18. prosince 2013. § 2. 
56 LAJTKEPOVÁ, Eva. Ve�ejné finance. s. 107. 
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� ostatní da	ové p�íjmy. 

• Neda	ové  

� poplatky za slu�by, 

� p�íjmy z pronájmu majetku, 

� p�íjmy od organiza�ních slo�ek a p�ísp�vkových organizací. 

• Ostatní 

� zisk obecních podnik�, 

� dividendy za akcií, p�ijaté úroky. 

P�IJATÉ DOTACE57: 

• B��né  

� dotace ú�elové a neú�elové 

• Kapitálové 

� dotace ú�elové a neú�elové. 

OSTATNÍ P�ÍJMY58: 

� dopl	kové, p�ijaté sank�ní pokuty apod. 

Da	ové p�íjmy rozpo�t� obcí tvo�í59: 

• 100 % výnosu z dan� z nemovitostí, 

• podíl 20,83 % z celostátního hrubého výnosu dan� z p�idané hodnoty, 

• podíl 22,87 % z celostátního hrubého výnosu dan� z p�íjmu z fyzických osob, 

• podíl 23,58 % z celostátního hrubého výnosu dan� z p�íjmu právnických osob. 

1.2.5 Výdaje územních rozpo�t�

Výdaje jsou toky finan�ních prost�edk�, které jsou v rámci rozpo�tové politiky obce 

(kraje) alokovány na její realizaci, a to na principu nenávratnosti a neekvivalence. Jsou 

to nenávratné platby a poskytované nenávratné p�j�ky. Do výdaj� nejsou zahrnovány 

                                                 
57 LAJTKEPOVÁ, Eva. Ve�ejné finance. s. 107. 
58 toté�. 
59 Zákon �. 243/2000 Sb., o rozpo�tovém ur�ení výnos� n�kterých daní územním samosprávným celk�m 
a n�kterým státním fond�m (zákon o rozpo�tovém ur�ení daní), ze dne 29. �ervna 2000. § 4. 
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nap�. splátky dluhopis�, úmor jistiny úv�r�, p�evody finan�ních prost�edk� na vkladový 

ú�et za ú�elem dosa�ení úrokového výnosu, aj. V základním �len�ní rozli�ujeme výdaje 

b��né a kapitálové60. 

B��NÉ VÝDAJE61: 

• Neinvesti�ní nákupy  

� platby za provedenou práci (nap�. mzdy, atd.), 

� povinné pojistné placené zam�stnavatelem, 

� nákup zbo�í a slu�eb, 

� úroky, kursové ztráty, 

� poskytované zálohy a výdaje související s neinvesti�ními nákupy. 

• Neinvesti�ní transfery 

� podnik�m a obecn� prosp��ným organizacím, 

� dal�í platby rozpo�t�m, 

� vlastním fond�m, 

� obyvatelstvu, 

� do zahrani�í. 

• Neinvesti�ní p�j�ky  

� ve stejném �len�ní jako neinvesti�ní transfery. 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE62: 

• Investi�ní výdaje  

� investi�ní nákupy (dlouhodobý hmotný, nehmotný majetek), 

� nákup akcií a majetkových podíl�. 

• Investi�ní transfery 

� ve stejném �len�ní jako neinvesti�ní transfery. 

• Investi�ní p�j�ky  

� ve stejném �len�ní jako neinvesti�ní transfery. 

                                                 
60 PEKOVÁ, Jitka. Hospoda�ení a finance územní samosprávy. s. 231-232. 
61 toté�, s. 231 
62 toté�. 
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Do výdajové strany rozpo�tu obce pat�í rovn�� výdaje na zabezpe�ení ve�ejných slu�eb 

v rámci samostatné p�sobnosti obce, mohou to být tyto slu�by63: 

• �kolství � provoz a údr�ba mate�ských a základních �kol. Obce mohou zakládat 

a ru�it �koly na základ� schválení krajem. Odpov�dnost za základní �kolství sdílí 

obec s úst�ední vládou, která poskytuje platy u�itel� a p�ísp�vky na sociální 

a zdravotní poji�t�ní, dále hradí u�ebnice a n�které �kolní pot�eby. Provoz, obnovu 

a opravy �kol financují obce ze svých zdroj�, na tyto �innosti m��e být obcím 

poskytnuta dotace ze státního rozpo�tu;  

• sociální pé�e � n�které obce z�izují kojenecké ústavy, ústavy pro mláde�, za�ízení 

pro t�lesn� posti�ené a domovy d�chodc�. Provozní náklady na tato za�ízení jsou 

�áste�n� financovány formou dotací. Ze státního rozpo�tu jsou obcím rovn�� 

vypláceny dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotn� posti�eným a p�ísp�vek 

na pé�i;  

• zdravotnické slu�by � z rozpo�tu obcí jsou �áste�n� financovány malé nemocnice, 

polikliniky, jesle; 

• kultura a rekreace- knihovny, muzea, divadla, plavecké bazény aj.;  

• obecní policie � obecní policie a hasi�ské sbory, v�t�ina zdroj� na jejich 

financování poskytuje úst�ední vláda prost�ednictvím krajských ú�ad�; 

• sanitární slu�by � svoz komunálního odpadu, úklid komunikací; 

• pouli�ní osv�tlení, h�bitovy, parky � jejich výstavba a údr�ba; 

• vodovody a kanalizace � tyto slu�by jsou �asto poskytovány privatizovanými 

spole�nostmi, ve kterých mohou mít obce podíly; 

• územní plánování; 

• místní komunikace a m�stská doprava � dotovány prost�ednictvím m�stských 

dopravních podnik�; 

• obecní byty � obce mohou realizovat pronájem a výstavbu obecních byt�. Nájemné 

reguluje úst�ední vláda, která rovn�� dotuje výstavbu nových byt� prost�ednictvím 

r�zných grantových program�. 

                                                 
63 PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie 
a praxe. s. 271. 
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1.2.6 Rozpo�tový výhled 

Rozpo�tový výhled pat�í mezi nástroje finan�ního hospoda�ení obce, upravuje ho zákon 

�. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�64.  

Rozpo�tový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku a svazku 

obcí, který slou�í pro st�edn�dobé finan�ní plánování. Tento výhled se sestavuje na 

základ� uzav�ených smluvních vztah� a p�ijatých závazk� zpravidla na dv� a� p�t let, 

které následují po roce, na který je sestaven ro�ní rozpo�et. Obsahuje souhrnné údaje 

o p�íjmech a výdajích, p�edev�ím o dlouhodobých pohledávkách a závazcích 

samosprávného celku, o finan�ních zdrojích a pot�ebách dlouhodob� realizovaných 

zám�r�65. 

Zpracování rozpo�tového výhledu umo�nuje obcím zlep�it a zjednodu�it zpracování 

rozpo�tu b��ného roku a koncep�n� plánovat financování b��ných i investi�ních pot�eb. 

Rozpo�tový výhled rovn�� podává p�ehled o mo�nostech hospoda�ení v budoucích 

obdobích a o vyu�itý návratného zp�sobu financování a poskytuje komplexní pohled 

na výsledek hospoda�ení samosprávného celku a na jeho finan�ní situaci66. 

1.2.7 Rozpo�tové provizorium67

Rozpo�tové provizorium upravuje zákon �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech 

územních rozpo�t�. Dle rozpo�tového provizoria se �ídí rozpo�tové hospoda�ení 

územního samosprávného celku v p�ípad�, �e nebyl schválen rozpo�et p�ed 1. ledem 

rozpo�tového roku.  Hospoda�ení obce se �ídí pravidly rozpo�tového provizoria, která 

zabezpe�í plynulost v hospoda�ení. Pravidla rozpo�tového provizoria 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 obce po jeho schválení. 

                                                 
64 Zákon �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, ze dne 7. �ervence 2000. § 3. 
65 toté�. 
66 PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie 
a praxe. s. 74. 
67 Zákon �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, ze dne 7. �ervence 2000. § 13. 
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1.2.8 Mimorozpo�tové fondy 

Krom� obecního rozpo�tu m��e obec vytvá�et i dal�í decentralizované mimorozpo�tové 

fondy, které mohou mít neú�elový i ú�elový charakter68. 

�ast�ji jsou z�izovány ú�elové fondy, které jsou ur�eny k financování p�edem ur�ených 

pot�eb (nap�. na opravu památek). Tyto fondy mají zpravidla finan�ní vztah k obecnímu 

rozpo�tu � obec poskytuje dotace do mimorozpo�tového fondu. Naspo�ené finan�ní 

prost�edky na konci rozpo�tového období nepropadají, lze je p�evést do následujícího 

roku69. 

D�le�itým mimorozpo�tovým fondem v�t�iny obcí je fond rezerv a rozvoje. Fond 

rezerv a rozvoje obec pou�ívá k úhrad� schodku rozpo�tu obce, a to jak k úhrad�

výsledku hospoda�ení za celé rozpo�tové období, ale také k úhrad� pr�b��ného 

schodku. Dal�í vyu�ití tohoto fondu je financování neplánovaných pot�eb obce70. 

1.2.9 Zadlu�enost obcí 

Dluhové financování vyu�ívají obce p�edev�ím na zabezpe�ení neziskových projekt�, 

nap�. rekonstrukce �kol, sportovních areál�, výstavba byt� a dom� s pe�ovatelskou 

slu�bou a dal�í. To, �e se jedná o neziskové projekty, zvy�uje rizikovost splácení 

p�j�ek. Riziko nesplacení dluhu je vy��í u malých obcí, které nemají velké objemy 

rozpo�t� a návratné zdroje financování zat��ují podstatn� obecní rozpo�et71. 

Od roku 1993 byly obce motivovány samostatností a suverenitou, v�etn� mo�ností 

nakládat samostatn� s finan�ním a nemovitým majetkem, k jejich rozvoji. Velikost 

                                                 
68 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Ve�ejná správa a finance ve�ejného 
sektoru. s. 251. 
69 PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie 
a praxe. s. 75. 
70 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Ve�ejná správa a finance ve�ejného 
sektoru. s. 251. 
71 PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie 
a praxe. s. 207. 
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b��ných p�íjm� v�ak nebyla dostate�ná ke krytí v�ech rozvojových pot�eb, proto se 

obce za�aly ve velké mí�e obracet na kapitálový trh72.  

Z tabulky �. 1 na následující stran� je patrné, �e zatímco v roce 1994 bylo zadlu�eno 

pouze 1964 obcí z celkového po�tu 6221, v roce 2007 to bylo ji� 3242 obcí z celkového 

po�tu 6248, v roce 2013 bylo zadlu�eno 3239 obcí z celkového po�tu 6246. Po�et 

zadlu�ených obcí je od roku 2001 stabilizovaný73. 

Tabulka �. 1: Vývoj po�tu zadlu�ených obcí (Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. 

Financování m�st, obcí, a region�: teorie a praxe. s. 192) 

Rok Po�et zadlu�ených obcí Rok Po�et zadlu�ených obcí 

1994 1964 2004 3217 

1995 2337 2005 3270 

1996 2270 2006 3283 

1997 2447 2007 3242 

1998 2721 2008 3229 

1999 3090 2009 3250 

2000 4210 2010 3112 

2001 2958 2011 3098 

2002 3027 2012 3217 

2003 3108 2013 3239 

Jak ji� bylo popsáno vý�e, p�ijaté úv�ry obcí pat�í mezi kapitálové p�íjmy. Krom�

bankovních úv�r� od pen��ních ústav� pat�í mezi zdroje financování návratné finan�ní 

výpomoci, p�j�ky ze státního rozpo�tu a ze státních fond� a emise komunálních 

obligací. Nejv�t�í �ást dluhu obcí tvo�í úv�ry od pen��ních ústav�, komunální obligace 

emitují od roku 2004 pouze m�sto Praha, Brno a Ostrava74. 

                                                 
72 PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie 
a praxe. s. 191. 
73 toté�. 
74 toté�, s. 193. 
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Regulace zadlu�enosti obcí 

Ministerstvo financí nemá mo�nost ovlivnit zadlu�enost obcí, p�íslu�né zákony 

upravující hospoda�ení územních samosprávných celk� v�ak obsahují ustanovení, která 

nep�ímo omezuje nadm�rnou zadlu�enost. Regulace zadlu�enosti obcí je �áste�n�

upravena v zákon� �. 128/2000 Sb., o obcích, v zákon� �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových 

pravidlech územních rozpo�t�, dále zákon �. 190/2004 Sb. o dluhopisech, 

a zákon �. 420/2004 Sb., o p�ezkoumání hospoda�ení územních samosprávných celk�75. 

K posuzování dluhové kapacity obcí slou�í �ada ukazatel�, mezi nejd�le�it�j�í pat�í 

ukazatel dluhové slu�by a soustava informativních a monitorujících ukazatel�. 

Zadlu�enost je v�dy nutné posuzovat dle ú�elnosti zadlu�ení obce, podle velikosti 

majetku a s ohledem na celkovou ekonomickou situaci obce76. 

Ukazatel dluhové slu�by 

P�i poskytování individuálních ú�elových dotací je zohled	ována velikost zadlu�enosti 

obce. Zadlu�enost územního rozpo�tu je sledována pomocí ukazatele dluhové slu�by. 

Ukazatel dluhové slu�by nesmí být vy��í jak 30 %, tzn., �e dluhová slu�ba m��e tvo�it 

maximáln� 30 % dluhové základny77. 

Dluhová slu�ba / dluhová základna x 100 = ukazatel dluhové slu�by (%)78. 

Dluhovou slu�bu tvo�í79: 

• úroky,  

• splátky jistiny a dluhopis�, 

• splátky leasingu.  

Dluhovou základnu tvo�í80: 

                                                 
75 PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie 
a praxe. s. 198-199 
76 toté�,. s. 208. 
77 toté�, s. 199. 
78 toté�. 
79 toté�, s. 200. 
80 PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie 
a praxe. s. 200. 



38 

• da	ové p�íjmy, 

• neda	ové p�íjmy, 

• p�ijaté dotace souhrnného finan�ního vztahu81.  

Obce, které p�ekro�í stanovená procenta dluhové slu�by, musí p�ijmout taková opat�ení, 

aby v p�í�tím období ukazatel nep�ekro�ily. V p�ípad�, �e obce i v dal�ím roce p�ekro�í 

tento ukazatel, mohou poskytovatelé dotací p�ihlédnout k této skute�nosti a uplatnit toto 

kritérium p�i rozhodování o poskytnutí ú�elových dotací a p�j�ek na nové projekty82. 

V n�kterých p�ípadech v�ak m��e dojít ke zkreslení vypovídací hodnoty tohoto 

ukazatele, je to v p�ípadech kdy obce mají nap�. kontokorentní nebo revolvingový ú�et, 

dojde k jednorázové splátce úv�ru nebo p�j�ky, pop�. zadlu�enost vzniklá z d�vodu 

odstran�ní �kod po povodni, atd.  V p�ípad� p�ekro�ení stanovené hranice výhradn�

vlivem t�chto p�ípad�, nepova�ují se p�íslu�né obce za problémové83. 

Monitoring dluhu obcí od roku 2008 � SIMU 

Monitoring dluhu obcí p�edstavuje nový zp�sob sledování zadlu�enosti obcí, který 

vznikl za ú�elem odstran�ní nedostatk� ukazatele dluhové slu�by. Ministerstvo financí, 

na základ� usnesení vlády �R ze dne 12. listopadu 2008 �. 1395, o monitoringu 

hospoda�ení obcí, provede ka�doro�n� výpo�et soustavy informativních 

a monitorujících ukazatel� (SIMU) za v�echny obce a jimi z�ízené p�ísp�vkové 

organizace a vyhodnotí výsledky výpo�tu, p�i�em� bude vycházet v�dy z údaj�

k 31. 12. p�íslu�ného roku84.

Soustava informativních a monitorujících ukazatel� vychází z údaj� z ú�etních 

a finan�ních výkaz� obcí (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). Mezi 18 ukazateli se krom�

                                                 
81 Prost�edky v rámci souhrnného finan�ního vztahu státního rozpo�tu k rozpo�t�m obcí a kraj�, dle 
p�ílohy zákona o státním rozpo�tu. 
82 PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie 
a praxe. s. 200. 
83 toté�. 
84 Ministerstvo financí �eské republiky. Monitoring hospoda�ení obcí [online]. © 2005-2013 [cit. 2014-
02-25]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/hospodareni-kraju-a-obci/monitoring-
hospodareni-obci. 
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míry zadlu�enosti sleduje b��ná likvidita a podíl cizích zdroj� a p�ijatých návratných 

finan�ních výpomocí k celkovým aktiv�m85. 

Informativní ukazatele tvo�í86:

• po�et obyvatel, 

• konsolidovaný p�íjem, 

• úroky, 

• uhrazené splátky dluhopis� a p�j�ených prost�edk�, 

• dluhová slu�ba celkem, 

• ukazatel dluhové slu�by v %, 

• aktiva celkem, 

• cizí zdroje, 

• stav finan�ních prost�edk� na bankovních ú�tech, 

• úv�ry a komunální dluhopisy, 

• p�ijaté návratné finan�ní výpomoci a ostatní dluhy, 

• zadlu�enost celkem, 

• podíl zadlu�enosti na cizích zdrojích v %, 

• osmileté saldo, 

• ob��ná aktiva, 

• krátkodobé závazky. 

Monitorující ukazatele jsou tvo�eny87: 

•  podílem cizích zdroj� a celkových aktiv v % 

• b��nou likviditou. 

Aktiva p�edstavují majetek podniku, v rozvaze jsou �len�na dle jejich struktury 

a schopnosti p�em�ny na pen��ní prost�edky. Celková aktiva jsou tvo�ena aktivy 

stálými a ob��nými. Stálá aktiva tvo�í dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný, 
                                                 
85 PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁ�KOVÁ. Financování m�st, obcí, a region�: teorie 
a praxe. s. 201. 
86 Ministerstvo financí �eské republiky. Monitoring hospoda�ení obcí [online]. © 2005-2013 [cit. 2014-
02-25]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/hospodareni-kraju-a-obci/monitoring-
hospodareni-obci. 
87 toté�. 
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finan�ní), krátkodobá pak zásoby, pohledávky (dlouhodobé, krátkodobé) a krátkodobý 

finan�ní majetek88.  

Pasiva tvo�í zdroje krytí aktiv. Základní hledisko �len�ní pasiv je dle vlastnictví zdroj�

financování. Z tohoto hlediska lze �lenit pasiva na vlastní a cizí zdroje financování. Cizí 

zdroje tvo�í rezervy a závazky podniku v��i jiným subjekt�m (krátkodobé, dlouhodobé) 

a bankovní úv�ry a výpomoci89. 

Ukazatel celkové (b��né) likvidity lze vypo�ítat pom�rem ob��ných aktiv 

ke krátkodobým závazk�m. Pod pojmem krátkodobé závazky se zpravidla rozumí 

krátkodobé neúro�ené závazky a krátkodobé bankovní úv�ry. Tento ukazatel pom��uje 

objem ob��ných aktiv jako potenciální objem pen��ních prost�edk� s objemem 

závazk�, které jsou splatné v blízké budoucnosti. Optimální vý�e tohoto ukazatele se 

pohybuje v rozmezí od 1,5 do 2,5. Ni��í hodnoty zna�í problém s platební schopností, 

vy��í pak nadm�rné mno�ství vázaného kapitálu v ob��ných aktivech90. 

Obce, jejich� ukazatel celkové likvidity je k 31. 12. daného roku v intervalu <0; 1> 

a zárove	 je podíl cizích zdroj� k celkovým aktiv�m vy��í ne� 25 %, jsou po�ádány 

o zd�vodn�ní tohoto stavu. Rovn�� je po�adováno stanovisko zastupitelstva dané obce. 

Ministerstvo financí se p�i hodnocení hospoda�ení obcí zam��uje zejména na ty obce, 

které se v intervalu vyskytují opakovan�. Obcím, které mají vá�né problémy s platební 

schopností, nabízí Ministerstvo financí, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, pomoc. 

Tato pomoc spo�ívá v analýze vzniklých problém� a návrhu doporu�ení, jak postupovat 

p�i jejich �e�ení91. 

                                                 
88 BRIGHAM, Eugene F. Financial management: theory and practice. s. 50. 

89 KISLINGEROVÁ, E et al. Mana�erské finance. s. 59-60. 

90 DLUHO�OVÁ, Dana. Finan�ní �ízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oce�ování, riziko, 

flexibilita. s. 82. 

91 Ministerstvo financí �eské republiky. Monitoring hospoda�ení obcí [online]. © 2005-2013 [cit. 2014-

02-25]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/hospodareni-kraju-a-obci/monitoring-

hospodareni-obci. 
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1.3 Analýza vn�j�ího a vnit�ního prost�edí 

V následující �ásti práce bude popsána analýza vn�j�ího prost�edí � SLEPTE analýza 

a analýza vnit�ního prost�edí SWOT analýza. 

1.3.1 SLEPTE analýza92

SLEPTE analýza slou�í ke strategické analýze faktor� vn�j�ího prost�edí, které mohou 

znamenat budoucí p�íle�itosti nebo hrozby pro danou organizaci. Ú�elem této analýzy 

je ur�it, které z vn�j�ích faktor� mají vliv na organizaci nebo její �ást, jaké jsou mo�né 

ú�inky t�chto faktor� a které z faktor� jsou v blízké dob� nejd�le�it�j�í. 

SLEPTE analýza zkoumá faktory sociální, legislativní, ekonomické, politické, 

technologické a ekologické. 

Sociálními faktory mohou být nap�. demografické charakteristiky (velikost populace, 

v�k obyvatelstva, etnické slo�ení apod.), makroekonomické charakteristiky trhu práce 

(nap�. nezam�stnanost), sociáln�-kulturní aspekty a dostupnost pracovní síly. 

Mezi legislativní faktory pat�í p�edev�ím existence a funk�nost zákon� (ob�anský 

zákoník, da	ové zákony, legislativní omezení), dále také nap�. funk�nost soud�, 

vymahatelnost práva atd. 

Za ekonomické faktory mohou být pova�ovány nap�. makroekonomická situace zem�

(míra inflace, úroková míra, bilance zahrani�ního obchodu, vý�e hrubého domácího 

produktu, m�nová stabilita apod.), p�ístup k finan�ním zdroj�m nebo da	ové faktory 

(nap�. vý�e da	ových sazeb). 

Mezi politické faktory pat�í nap�. hodnocení politické stability (forma, stabilita vlády, 

orgány a ú�ady, politická strana u moci apod.), politický postoj nap�. v��i privátnímu 

                                                 
92 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David �EHÁK. Analýza podniku v rukou mana�era: 
33 nejpou�ívan�j�ích metod strategického �ízení. s. 178-180. 
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sektoru, hodnocení externích vztah� (zahrani�ní konflikty), nebo vliv r�zných 

politických skupin. 

Dal�ími faktory jsou faktory technologické. Do této skupiny pat�í nap�. nové vynálezy, 

podpora výzkumu vládou, vý�e výdaj� na výzkum, nové technologie nebo obecná 

technologická úrove	. 

Posledními faktory jsou faktory ekologické, mezi které mohou být za�azeny nap�. 

p�írodní a klimatické vlivy, environmentální hrozby (�erpání neobnovitelných zdroj�

energie, emise skleníkových plyn� apod.), pat�í zde také legislativní omezení související 

s ochranou �ivotního prost�edí. 

1.3.2 SWOT analýza 

Analýza vnit�ního prost�edí SWOT analýza slou�í k ur�ení vnit�ních mo�ností 

organizace. Komplexní SWOT analýza slou�í ke zji�t�ní silných a slabých stránek 

organizace, p�íle�itostí a hrozeb. Na základ� identifikace t�chto poznatk� lze vyu�ít 

analýzu jako podklad pro definování vize, pro zformulování strategických cíl� a rovn�� 

pro stanovení kritických oblastí93. 

Tato analýza hodnotí sou�asný stav organizace - její vnit�ní prost�edí, a sou�asn� také 

situaci v okolí organizace - vn�j�í prost�edí94. 

Ve vnit�ním okolí se hodnotí silné a slabé stránky, p�i �em� se vychází z vnit�ních 

faktor� (nap�. cíle, systémy, procedury, kultura organizace, mezilidské vztahy, 

organiza�ní struktura, kvalita managementu aj.), tyto informace mohou být zji�t�ny 

nap�. z výro�ní zprávy, studie, zpracované analýzy a prognózy a podobn�95. 

                                                 
93 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David �EHÁK. Analýza podniku v rukou mana�era: 
33 nejpou�ívan�j�ích metod strategického �ízení. s. 296. 
94 toté�, s. 297. 
95 toté�. 
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P�i posuzování silných a slabých stránek je jednotlivým kritériím p�isouzena váha (1-5), 

následn� jsou kritéria vyhodnocována pomocí stanovené �kály. Obvykle se pou�ívá 

�kála v rozmezí (�10; +10), hodnocení 0 znamená, �e kritérium není za�azeno ani mezi 

silné, ani mezi slabé stránky96.  

Vn�j�í okolí identifikuje p�íle�itosti a hrozby, které vymezují vlivy z vn�j�ího 

prost�edí ve v�ech významných oblastech. Analýza p�íle�itostí a hrozeb m��e být tedy 

realizována za vyu�ití SPLEPTE analýzy. P�íle�itostí pro organizaci ve�ejného sektor�

m��e být nap�. dobrá dostupnost finan�ních zdroj�, zájem ve�ejnosti, zlep�ení kvality 

poskytovaných slu�eb apod. Hrozbami mohou být nap�. omezenost financování 

projekt� z ve�ejných financí, negativní rozvojové procesy makro i mikroekonomiky 

atd97. 

Hodnocení p�íle�itostí a hrozeb se provádí na základ� p�i�azených pravd�podobností 

vzniku. Rizikovost jednotlivých hrozeb ovliv	uje rovn�� záva�nost jejich dopadu. 

Pro hodnocení záva�nosti se stanovují bodová kritéria, v�t�inou v rozmezí 1 � 5, 

kdy 1 zna�í zanedbatelné riziko. Pravd�podobnost vzniku hrozby (p�íle�itosti) se pak 

ur�uje v procentech98. 

P�i zpracování SWOT analýzy je vhodné dodr�ovat následující principy99: 

• princip ú�elnosti � musí být stanoven ú�el analýzy a neustále být brán v potaz, 

• princip relevantnosti � zam��it se pouze na podstatné skute�nosti, 

• princip kauzality � soust�edit se na p�í�iny, nikoliv d�sledky, 

• princip objektivnosti � analýza musí být objektivní, metody a nástroje hodnocení 

d�le�itosti faktor� musí být vhodn� zvoleny. 

                                                 
96 Specifické metody marketingové situa�ní analýzy. Specifické metody marketingové situa�ní analýzy | 
BusinessInfo.cz [online]. © 1997-2014 [cit. 2014-02-12]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/metody-marketingove-situacni-analyzy-13391.html#b2. 
97 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David �EHÁK. Analýza podniku v rukou mana�era: 
33 nejpou�ívan�j�ích metod strategického �ízení. s. 298. 
98 toté�, s. 308-309.  
99 toté�, s. 300. 
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2 ANALÝZA SOU�ASNÉHO STAVU 

Praktická �ást se v�nuje vybrané obci Zlínského kraje � Machové. V úvodu praktické 

�ásti diplomové práce je nejd�íve analyzovaná obec p�edstavena, a to p�edev�ím 

z pohledu její historie, organiza�ní struktury obecního ú�adu a ob�anské vybavenosti 

v obci. Dal�í �ást práce se v�nuje analýze rozpo�tového hospoda�ení obce. Je provedena 

analýza hospoda�ení za posledních sedm rozpo�tových období, která se zam��uje 

na p�íjmy, výdaje a výsledek hospoda�ení. Analýza hospoda�ení rovn�� hodnotí obec 

z hlediska zadlu�enosti a schopnosti krytí provozních výdaj� vlastními p�íjmy. Dal�í 

samostatnou kapitolou praktické �ásti práce je SLEPTE a SWOT analýza. Tato �ást 

diplomové práce slou�í jako podklad pro formulaci vlastních návrh� �e�ení.   

2.1 P�edstavení obce Machová 

Oficiální název: Obec Machová 

Adresa: Machová 120, 763 01, po�ta Myslo�ovice 

I�: 00568651 

Obec Machová je obcí ve Zlínském kraji. Svojí polohou se �adí k etnografické oblasti 

Haná, mluví se zde tzv. východohanáckým ná�e�ím. Rozloha katastrálního území obce 

je cca 315 hektar�, v sou�asné dob� má obec 617 obyvatel. Machová je p�evá�n�

zem�d�lskou obcí, která vyniká úrodnou p�dou100.  

Obec má n�kolik místn� pojmenovaných �ástí: D�dinu, Kopec, Po�adí, Letnou, 

Bezmozolnou a Miliónovou. Sou�ástí obce je rovn�� nová �ást �adové výstavby Ji�ní 

Svahy a Trávníky. Obcí protéká potok Machovka, který se vlévá do potoka �idelná  

a následn� do �eky D�evnice 101.  

                                                 
100 Charakteristika obce Machová. Obec Machová [online]. © 2014 [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: 
http://www.obecmachova.cz/index.php?nid=5111&lid=cs&oid=691545. 
101 Charakteristika obce Machová. Obec Machová [online]. © 2014 [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: 
http://www.obecmachova.cz/index.php?nid=5111&lid=cs&oid=691545. 
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Patronem obce je archand�l Michael, který je vyobrazen ve znaku i vlajce obce. Postava 

archand�la Michaela je zobrazena v modrém poli, na hlav� má zlatou p�ilbu se 

p�trosími pery, v pravé ruce dr�í �erveno-zlatý plamenný me� a ve vzty�ené levici 

osmihrotou hv�zdu102. 

Obrázek �. 4: Znak obce Machová (Zdroj: Obecní symboly. Obec Machová [online]. © 2014 [cit. 2014-02-25]. 

Dostupné z: http://www.obecmachova.cz/index.php?nid=5111&lid=cs&oid=691533) 

Historie obce 

První písemná zmínka o obci je z roku 1397, tehdej�í název obce byl Machova lhota. 

V roce 1527 byla obec p�ejmenována na dwuor Machowsky. Roku 1589 byla obec 

nazývána zvlá�tním názvem wes Machovan. Od roku 1675 se název obce postupn�

p�ibli�oval sou�asnému jménu obce, Machowa. Je�t� v roce 1846 se objevuje v map�

Lhota Machowa. Sou�asný název Machová se trvale pou�ívá od roku 1881103. 

Ves Machová byla sou�ástí Koli�inského panství (r. 1348), pozd�ji pat�ila �ternberk�m, 

dále pán�m z Morkovic, rodu Podstatských z Prusinovic a dal�ím. V roce 1645 se 

dostala do majetku hrab�te Jana Rottala. Historické záznamy o osídlování obce sahají 

do sedmnáctého století, kdy bylo v obci 16 obydlených dom�. V roce 1747 zde z�ídil 

hrab� Franti�ek Anton Rottal d�di�né fojtství. Obec pat�ila k soudnímu okresu Hole�ov, 

v pr�b�hu druhé sv�tové války spadala pod Krom��í� a pozd�ji ke Gottwaldovu104.  

                                                 
102 Obecní symboly. Obec Machová [online]. © 2014 [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: 
http://www.obecmachova.cz/index.php?nid=5111&lid=cs&oid=691533. 
103 Historie obce Machová. Obec Machová [online]. © 2014 [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: 
http://www.obecmachova.cz/index.php?nid=5111&lid=cs&oid=691546. 
104 toté�. 
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V�t�ina obyvatel obce Machová pracovala v zem�d�lství. V období po první sv�tové 

válce tvo�ily místí zem�d�lce dv� skupiny � sedlá�i a domka�i. Sedláci vykonávali 

v�echny pota�ní práce za pomoci koní a obd�lávali pozemky o vým��e nejmén� osmi 

hektar�. Domka�i p�i své práci vyu�ívali krávy a mívali nejvý�e �est hektar� orné p�dy. 

Nej�ast�ji se zde p�stovala cukrovka a v�echny druhy obilí, v�etn� sladovnického 

je�mene. I p�es velké mno�ství úrodné p�dy bylo n�kolik mu�� trvale zam�stnáno 

i v nedaleké tluma�ovské cementárn� p�i t��b� vápence na kopci Kamenná. �ást 

obyvatelstva rovn�� pracovala ve dvorech Terezov a Skaly, které pat�ili ke Státnímu 

h�eb�inci v Tluma�ov�. Od za�átku 30. let bylo stále více ob�an� zam�stnáno 

u n�kdej�í firmy Ba�a ve Zlín� a Otrokovicích105.  

V roce 1952 bylo na Machové zalo�eno první zem�d�lské dru�stvo JZD Machová, 

do kterého vstoupili v�ichni soukromí zem�d�lci. Koncem roku 1953 se toto dru�stvo 

rozpadlo. K zalo�ení nového zem�d�lského dru�stva do�lo v roku 1955. Ve svých 

po�átcích dru�stvo hospoda�ilo na 44 hektarech p�dy, v roce 1957 dosáhla rozloha 

obd�lávané p�dy 240 hektar�. Sou�ástí JZD bylo také prosperující zahradnictví. 

V následujících letech se s dru�stvem slou�ilo i n�kolik dal�ích dru�stev z okolních 

obcí106. 

  

Historie obce v �íslech107: 

• 1397  �  první zmínka o obci, 

• 1780  �  zavedení pozemkové knihy, 

• 1801  �  pe�e� s obrazem sv. Michala, 

• 1868  �  velký po�ár v obci, 

• 1896  �  postavena silnice do Hole�ova, 

• 1899  �  postavena silnice do Tluma�ova, 

• 1905  �  postavena silnice do Myslo�ovic, 

                                                 
105 Historie obce Machová. Obec Machová [online]. © 2014 [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: 
http://www.obecmachova.cz/index.php?nid=5111&lid=cs&oid=691546. 
106 toté�. 
107 HISTORIE OBCE MACHOVÁ. KALÁB, Ji�í. P�ÍRODA A PAMÁTKY V OKOLÍ MACHOVÉ - 
Fotoalbum - OBEC MACHOVÁ - HISTORIE OBCE MACHOVÁ [online]. © 2014 [cit. 2014-03-06]. 
Dostupné z: http://www.jirikalab.estranky.cz/fotoalbum/-obec-machova/historie-obce-machova/. 
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• 1911  �  vybudována �kola, 

• 1919 a 1928 � oprava zvonice, 

• 1925  �  kanalizace potoka, první telefon v obci, 

• 1929  �   11. � 12. února, tuhá zima nam��eno -38 stup	�, 

• 1937  �  elektrifikace obce, 

• 1938  �  23. zá�í vyhlá�ena v�eobecná mobilizace, z obce narukovalo 27 mu��, 

• 1945  �  6. kv�tna obec osvobozena rumunskou armádou. 

Organiza�ní struktura obce 

Obec Machová plní funkce samostatné p�sobnosti a p�enesené p�sobnosti stanovené 

zákonem. Mezi její hlavní orgány pat�í obecní ú�ad, starosta, zastupitelstvo a výbory 

obce. 

Obecní ú�ad plní v oblasti samostatné p�sobnosti úkoly ulo�ené zastupitelstvem nebo 

starostou obce a pomáhá výbor�m p�i jejich �innosti. V oblasti p�enesené p�sobnosti 

vykonává také státní správu s výjimkou v�cí, které pat�í do p�sobnosti jiných orgán�

obce. 

Rada obce není v Machové volena. Její �innost zastává neuvoln�ný starosta MVDr. 

Franti�ek Václavík, který zastupuje obec na venek a uvoln�ný místostarosta Franti�ek 

Klement. 

Zastupitelstvo obce Machová je tvo�eno jedenácti �leny. Zasedání zastupitelstva je 

ve�ejné a ka�dý ob�an Machové se jej m��e zú�astnit. Zastupitelstvo ka�doro�n�

schvaluje rozpo�et obce, podle kterého obec dal�í rok hospoda�í. Rozpo�tová opat�ení 

jsou ob�an�m k dispozici, jak na obecním ú�ad�, tak na webových stránkách obce108. 

                                                 
108 Charakteristika obce Machová. Obec Machová [online]. © 2014 [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: 
http://www.obecmachova.cz/index.php?nid=5111&lid=cs&oid=691545. 
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�lenové zastupitelstva jsou109: 

• Brázdil Luká� - p�edseda výboru kontrolního,  

• Bc. Brázdilová Irma - p�edseda výboru sociálního,  

• Velísek Vladimír - p�edseda výboru finan�ního,  

• Klement Franti�ek - p�edseda výboru stavebního,  

• Hlavá�ková Helena - p�edseda výboru pro �kolství,  

• Hradil Vladimír - p�edseda výboru pro kulturu,   

• Husek Bohuslav - p�edseda výboru pro sport,   

• Janu�ka Svatopluk - p�edseda výboru pro mláde�,   

• MVDr. Václavík Franti�ek - p�edseda výboru pro �ivotní prost�edí,  

• Men�íková Lenka - �len zastupitelstva,  

• PhDr. Martincová Bo�ena - �len zastupitelstva. 

O hospoda�ení a finance se stará finan�ní výbor obce, kontrolu usnesení zastupitelstva 

provádí kontrolní výbor. Krom� t�chto výbor�, p�sobí v obci dále výbor stavební 

a �ivotního prost�edí, výbor pro sport a mláde�, výbor pro v�ci sociální, zdravotní 

a ob�anské zále�itosti a výbor kulturní110.  

Infrastruktura 

Obec je zabezpe�ena in�enýrskými sít�mi, má vybudovánu vlastní soustavu místních 

chodník� a komunikací, vodovod, kanalizaci, rozvod elektrické energie, je pln�

plynofikována a pokryta telefonním spojením. Obec dále disponuje ko�enovou �istírnou 

odpadních vod. D�le�itým informa�ním prvkem je obecní rozhlas a �tvrtletník 

Machovský zpravodaj, který informuje o prob�hlých i p�ipravovaných akcích, 

investi�ních akcích a obecních informací111. 

                                                 
109 Popis ú�adu. Obec Machová [online]. © 2014 [cit. 2014-03-06]. Dostupné z: 
http://www.obecmachova.cz/index.php?nid=5111&lid=cs&oid=686479. 
110 Charakteristika obce Machová. Obec Machová [online]. © 2014 [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: 
http://www.obecmachova.cz/index.php?nid=5111&lid=cs&oid=691545. 
111 toté�. 
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Komunální slu�by 

Nakládání s komunálním a nebezpe�ným odpadem zaji��uje obec pro své ob�any 

ve spolupráci s Technickými slu�bami Otrokovice, s.r.o. Obec se pravideln� stará 

o údr�bu ve�ejného prostranství a zelen�. Biologický odpad rostlinného p�vodu je 

zpracováván v místní kompostárn�, ob�ané Machové a p�ilehlých obcí mohou tento 

odpad bu
to sami p�ivést, nebo obec zabezpe�í svoz tohoto odpadu112.  

Ob�anská vybavenost 

V obci Machová je z�ízena mate�ská �kola, nachází se zde i ordinace obvodního léka�e. 

V budov� obecního ú�adu je pro ob�any otev�ena obecní knihovna s ve�ejným 

bezplatným internetem. Sou�ástí obce je také místní obchod s potravinami, drogérií 

a dopl	kovým sortimentem. Ob�an�m rovn�� slou�í místní víceú�elová místnost, kde je 

mo�né zpracovat vyp�stované ovoce (su�ení, mo�tování, va�ení povidel), po�ádat 

zabíja�ku, nebo si prostory pronajmout k po�ádání soukromích akcí, �i oslav113.  

Sportovní za�ízení v obci 

Mezi sportovní za�ízení v obci lze za�adit místní ku�elnu, kde TJ Sokol Machová 

po�ádá ku�elká�ské turnaje. V obci se dále nachází d�tské h�i�t�, fotbalové h�i�t�

pro d�ti a mláde� a sportovní areál koupali�t�. Tento prostor je v�ak kv�li technickému 

stavu v sou�asné dob� uzav�en114. 

Památky a kulturní tradice115

V obci Machová se nacházejí dv� kulturní památky, které eviduje Národní památkový 

ústav. Jedná se o k�í� u obecního ú�adu a k�í� za kravínem, ob� památky jsou památkou 

                                                 
112 Charakteristika obce Machová. Obec Machová [online]. © 2014 [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: 
http://www.obecmachova.cz/index.php?nid=5111&lid=cs&oid=691545. 
113 toté�. 
114 toté�. 
115 toté�. 
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od roku 1958. Mezi dal�í památky s historií pat�í k�í� Na Kopci, zvonice v obci a socha 

P. Marie, která se nachází na hranici katastrálního území Machová a Myslo�ovic. 

Obec Machová se vyzna�uje rovn�� bohatými spole�enskými a kulturními akcemi. 

V místním kulturním dom� probíhají celoro�n� výstavy, besídky, plesy a jiné 

spole�enské akce.  

V lednu v obci probíhá tradi�ní T�íkrálová sbírka. Ob�ané Machové se také mohou 

ú�astnit prvního, sokolského plesu, který po�ádá TJ Sokol. V lednu rovn�� probíhá 

oblíbená spole�enská akce zvaná �ko�t vína�. V m�síci únoru je pro ob�any Machové 

p�ipraven zahrádká�ský ples, který po�ádá �ZS Machová. Jednou z nejd�le�it�j�ích 

spole�enských akcí v�bec je tzv. �vod�ní medv�da,� ob�ané se p�evlékají za masky 

a v masopustním pr�vodu prochází celou obcí. V b�eznu probíhá v místním kulturním 

dom� d�tský karneval, dále ko�t klobás a výtvarné velikono�ní odpoledne pro d�ti. 

V kv�tnu probíhá v kulturním dom� besídka d�tí z mate�ské �koly ke svátku matek. 

Akce v �ervnu jsou ur�eny p�edev�ím d�tem. Probíhá zde d�tský den, na kterém 

spolupracuje obec Machová a v�echny místní organizace. V srpnu probíhá tzv. lou�ení 

s prázdninami, akce pro d�ti, na této akci rovn�� spolupracuje obec s místními 

organizacemi. Dále probíhá hasi�ská sout�� o pohár obce Machové. Pro obec je 

významným m�sícem p�edev�ím zá�í, kdy je svátek sv. Michala. Konají se obecní 

hody, probíhá pr�vod obcí s dechovou hudbou a ma�oretkami. V zá�í rovn�� probíhá 

okresní výstava ovoce a zeleniny. V �íjnu se v obci koná lampiónovým pr�vod 

a vy�ezávání dý	ových stra�idel. V listopadu probíhá beseda s d�chodci. V prosinci je 

v kulturním dom� p�ipravena pro d�ti mikulá�ská a váno�ní besídka, pro dosp�lé 

p�edváno�ní posezení s hudebním programem. 
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Svazy a sbory v obci116

V obci p�sobí n�kolik svaz� a sbor�: 

• TJ Sokol Machová � po�ádá ku�elká�ské turnaje v místní ku�eln�, v lednu po�ádá 

Sokolský ples, v zá�í tradi�ní sokolský zájezd spojený s turistikou, po celý rok pak 

po�ádá namátkové turistické pochody a men�í zájezdy, 

• �eský zahrádká�ský svaz Machová (zalo�en 1968) - ka�doro�n� po�ádá 

na podzim výstavu vyp�stovaného ovoce a zeleniny, od roku 2001 je po�ádá 

okresní výstavu ovoce a zeleniny, rovn�� organizuje tematické zájezdy a po�ádají 

tradi�ní zahrádká�ský ples, provozuje víceú�elovou místnost,  

• Svaz dobrovolných hasi�� Machová (zalo�en 1927) � pravideln� se ú�astní 

sout��í po�árních spolk�. Má t�i dru�stva, mlad�í �áky, star�í �áky a dorostence. 

• Sbor pro ob�anské zále�itosti - zaji��uje náv�t�vy u ob�an� p�i p�íle�itosti jejich 

�ivotního jubilea 70, 80 a více let. Star�í ob�ané mají mo�nost se sejít 

a spole�ensky pobavit na besed� s d�chodci, která se koná ka�doro�n� na podzim. 

Sbor dále organizuje vítání ob�ánk�, po�ádá akce pro d�ti jako karneval, d�tský den 

a ukon�ení prázdnin. 

2.2 Analýza rozpo�tového hospoda�ení obce 

Analýza rozpo�tového hospoda�ení obce byla na základ� po�adavk� starosty obce 

Machové provedena za posledních sedm rozpo�tových období, tedy za roky 2007-2013. 

Díky spolupráci obecního ú�adu bylo mo�né analyzovat rok 2013 a zabezpe�it tak 

aktuálnost provedené analýzy. Podkladem provedených analýz byly informace obsa�ené 

v záv�re�ných ú�tech obce ve vybraných letech. 

P�íjmy 

Celkové rozpo�tové p�íjmy obce Machová se skládají z p�íjm� da	ových, neda	ových, 

kapitálových p�íjm� a p�ijatých dotací. Z grafu �. 1 lze vypozorovat, �e krom� výkyv�

                                                 
116 Charakteristika obce Machová. Obec Machová [online]. © 2014 [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: 
http://www.obecmachova.cz/index.php?nid=5111&lid=cs&oid=691545. 
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v roce 2007 a 2008 se celkové rozpo�tové p�íjmy ka�doro�n� pohybují kolem 

10  mil. K�.  

Graf �. 1: Vývoj celkových p�íjm� (Zdroj: vlastní zpracování na základ� záv�re�ných ú�t�) 

Na celkových p�íjmech se za sledovaná rozpo�tová období ka�doro�n� nejvíce podílejí 

da	ové p�íjmy, konkrétn� p�íjmy z daní. V roce 2008 obec za�ala prodávat stavební 

pozemky z nového stavebního obvodu, tyto kapitálové p�íjmy se významn� podílely 

na celkových p�íjmech a� do roku 2011. Krom� t�chto významných polo�ek se 

do celkových p�íjm� zásadn� promítly i p�ijaté dotace. Slo�ení celkových p�íjm�

v letech 2007 a� 2013 vykresluje graf �. 2 na následující stran�.  
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Graf �. 2: Slo�ení celkových p�íjm� (Zdroj: vlastní zpracování na základ� záv�re�ných ú�t�) 

Na celkových p�íjmech v roce 2007 se nejv�t�í m�rou podílely da	ové p�íjmy. Da	ové 

p�íjmy ve sledovaných letech dosahují stabilních hodnot (v pr�m�ru 4,5 mil. K�). 

V roce 2007 ji� obec za�ala prodávat pozemky nového stavebního obvodu, kapitálové 

p�íjmy z t�chto prodej� se v�ak pohybovaly pod hranicí 100 tis. K�.  

Nejvy��ích p�íjm�, za sledovaná období dosáhla obec v roce 2008. V tomto roce se 

na celkových p�íjmech nejvíce podílely p�íjmy kapitálové � obec získala za prodej 

stavebních pozemk� 9,837 mil. K�. V roce 2008 obec rovn�� obdr�ela dotace ve vý�i 

2,025 mil. K�.  

V roce 2009 se na celkových p�íjmech nejvíce podílely kapitálové p�íjmy a p�íjmy 

da	ové.  

V roce 2010 tvo�ily zásadní �ást celkových p�íjm� p�íjmy da	ové, obec v tomto roce 

rovn�� obdr�ela dotace p�edev�ím na opravu obecních budov a získala dal�í prost�edky 

z prodeje stavebních pozemk�.  

V roce 2011 obec prodala poslední stavební pozemky, zna�nou �ást p�íjm� dále tvo�ily 

da	ové p�íjmy a p�íjmy z p�ijatých dotací na �kolství.  
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V roce 2012 obdr�ela obec nejvíce finan�ních prost�edk� z p�ijatých dotací 

na kompostárnu, dal�ími významnými p�íjmy byly p�íjmy da	ové.  

V roce 2013 se do celkových p�íjm� rovn�� nejvíce promítly p�ijaté dotace a da	ové 

p�íjmy. V tomto roce se sou�ástí p�ijatých dotací stala polo�ka p�evod� mezi ú�ty. 

Jednalo se o nový ú�et u �NB v Brn�, který obec musela v roce 2013 z�ídit pro p�íjem 

finan�ních prost�edk� z dotací a z n�ho� p�evádí peníze na b��ný ú�et. 

Da�ové p�íjmy 

Da	ové p�íjmy obce se skládají z p�íjm� z daní a z p�íjm� z místních poplatk�. Vývoj 

celkových da	ových p�íjm� je znázorn�n grafem �. 3. Nejvýznamn�j�í p�íjmy z daní 

jsou p�íjmy ze sdílených daní (DPH, DPPO, DPFO) a p�íjmy ze sv��ené dan�

z nemovitosti. Z grafu je patrné, �e ve sledovaných letech dosáhla obec nejvy��ích 

da	ových p�íjm� v roce 2013, je tedy pravd�podobné, �e i v dal�ích letech budou tyto 

p�íjmy r�st. Podíl vybraných polo�ek na celkových da	ových p�íjmech je znázorn�n 

na následujícím grafu �. 4. 

Graf �. 3: Vývoj da�ových p�íjm� (Zdroj: vlastní zpracování na základ� záv�re�ných ú�t�) 
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Graf �. 4: Da�ové p�íjmy (Zdroj: vlastní zpracování na základ� záv�re�ných ú�t�) 

Ve sledovaném období se úrove	 da	ových p�íjm� pohybovala pr�m�rn� kolem 

4,6 mil. K�. Hodnoty sledovaných da	ových p�íjm� jsou spí�e konstantní, nejsou 

zaznamenány �ádné v�t�í výkyvy. Jedinou výjimku tvo�í p�íjmy z dan� z p�íjmu 

právnických osob, které mají ve sledovaných letech nejprve r�stovou a následn�

klesající tendenci. Nejv�t�ích da	ových p�íjm� dosáhla obec v roce 2009, a to zásluhou 

da	ových p�íjm� sdílené dan� z p�íjmu právnických osob. 

Da� z p�idané hodnoty tvo�í ka�doro�n� nejvy��í da	ový p�íjem územních rozpo�t�. 

P�íjmy z dan� z p�idané hodnoty se v pr�m�ru podílí na da	ových p�íjmech z 38,4 %. 

Tyto p�íjmy ovliv	ují sazby dan� v jednotlivých letech. Ve sledovaném období pro�ly 

sazby DPH zna�nými zm�nami. Tento vývoj je znázorn�n v tabulce �. 2. 

Tabulka �. 2: Vývoj sazeb DPH (Zdroj: vlastní zpracování/) 
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Da� z p�íjmu právnických osob tvo�í ve sledovaném období pr�m�rn� 28 % 

v�ech da	ových p�íjm�. Do této polo�ky spadá DPPO ze zisku, kapitálových výnos�

a DPPO za obec. V tabulce �. 3 lze pozorovat, jak se ve sledovaných letech m�nily 

sazby této dan�.  

Tabulka �. 3: Vývoj sazeb DPPO (Zdroj: vlastní zpracování) 

Období Sazba DPPO 

2010 - 2014 19 % 

2009 20 % 

2008 21 % 

2007 24 % 

Da� z p�íjmu fyzický osob tvo�í ka�doro�n� v pr�m�ru 16 % da	ových p�íjm�. 

Souhrnný p�íjem dan� z p�íjmu fyzických osob tvo�í DPFO ze závislé �innosti 

a funk�ních po�itk�, ze samostatné výd�le�né �innosti a z kapitálových výnos�. 

Od roku 2008 tvo�í sazba dan� z p�íjmu fyzických osob ze závislé �innosti 15 % 

ze základu dan�.   

Da� z nemovitosti se podílí ka�dým rokem asi z 15 % na celkových da	ových 

p�íjmech.  

Místní poplatky tvo�í v pr�m�ru 13 % celkových da	ových p�íjm�. Obec Machová 

vybírala ve sledovaných letech tyto poplatky: poplatek za komunální odpad, poplatek ze 

ps�, poplatek za u�ívání ve�ejného prostranství, poplatek za provozovaný výherní hrací 

p�ístroj, odvod z loterií a podobných her krom� z výherních hracích p�ístroj� a správní 

poplatky.  

Neda�ové p�íjmy 

Neda	ové p�íjmy, tvo�í p�íjmy z vlastní �innosti obce. Mezi tyto p�íjmy ka�doro�n�

pat�í p�íjmy z poskytování výrobk� a slu�eb (nap�. sto�né, komunální slu�by), p�íjmy 

z provozu sportovního za�ízení v obecním majetku, p�íjmy z pronájmu ostatních 
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nemovitostí (nap�. kulturní d�m, zahrádká�ská místnost, o�et�ovna, vodovod) a p�íjmy 

z pronájmu pozemk�. Vývoj neda	ových p�íjm� znázor	uje graf �. 5.   

Graf �. 5: Vývoj neda�ových p�íjm� (Zdroj: vlastní zpracování na základ� záv�re�ných ú�t�) 

V jednotlivých letech dosahovaly vlastní p�íjmy obce r�zných hodnot, v pr�m�ru v�ak 

dosahovaly neda	ové p�íjmy 5 % z hodnoty celkových p�íjm�. Nejvíce se 

na dosa�ených neda	ových p�íjmech podílí p�íjmy z poskytovaných slu�eb, konkrétn�

p�íjmy ze sto�ného. V pr�m�ru tvo�í tyto p�íjmy 48 % v�ech neda	ových p�íjm�. 

Dal�ím významným vlastním p�íjmem je p�íjem z pronájmu pozemk� a nebytových 

prostor, tyto p�íjmy tvo�í pr�m�rn� 13 % vlastních p�íjm�.  

Nejv�t�ích vlastních p�íjm� dosáhla obec v roce 2010, v tomto roce se na vlastních 

p�íjmech zásadn� podílely p�íjmy z p�efakturace elektrických p�ípojek v novém 

stavebním obvodu. Tyto p�íjmy tvo�ily 36 % vlastních p�íjm�. Druhým úsp��ným 

rokem byl následující rok 2011, i v tomto roce se významn� na vlastních p�íjmech 

podílely p�íjmy z p�efakturace elektrických p�ípojek, ale také p�íjmy z p�efakturace 

elektrického nap�tí. Tyto p�íjmy tvo�ily v roce 2011 celkem 43,4 % vlastních p�íjm�. 
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Kapitálové p�íjmy 

Kapitálové p�íjmy obce tvo�í d�le�itou �ást celkových p�íjm�, nejvíce kapitálových 

p�íjm� obec získala z prodeje stavebních pozemk� v novém stavebním obvod�. Vývoj 

kapitálových p�íjm� lze znázornit grafem �. 6.  

Graf �. 6: Vývoj kapitálových p�íjm� (Zdroj: vlastní zpracování na základ� záv�re�ných ú�t�) 
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obec ji� v roce 2007 a to necelých sto tisíc K�.  

Nejvy��í kapitálové p�íjmy z tohoto prodeje obec získala v roce 2008, a to ve vý�i 

8,9 mil. K�, dal�ích 830 tis. K� pak obec získala z prodeje plynovod� ve stavebním 

obvod�.   

V roce 2009 dosáhla obec z prodeje stavebních pozemk� p�íjmy ve vý�i 4,6 mil. K�. 

V roce 2009 a 2010 byly pak p�íjmy z prodeje pozemk� ve vý�i 1,4 mil. K�.  
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V roce 2011 se na kapitálových p�íjmech podílely �áste�n� p�íjmy z prodeje 

majetkových podíl� (ve vý�i 187 tis. K�), jednalo se o p�evod SO Machová s.r.o.117

na nového majitele. Dal�ími kapitálovými p�íjmy ve sledovaném období byly p�íjmy 

z prodeje dal�ích pozemk�.  

V roce 2012 a 2013 je hodnota kapitálových p�íjm� zanedbatelná. 

P�ijaté dotace 

Ve sledovaných letech obec realizovala velké mno�ství investi�ních akcí, v�t�ina z nich 

byla spolufinancována zdroji z dotací. Krom� dotací investi�ního charakteru obec 

získala i neinvesti�ní dotace. Vývoj p�ijatých dotací je znázorn�n grafem �. 7. 

Graf �. 7: Vývoj p�ijatých dotací (Zdroj: vlastní zpracování na základ� záv�re�ných ú�t�) 

V roce 2007 obec obdr�ela dotace v celkové vý�i 395,7 tis. K�. Ze státního rozpo�tu 

obdr�ela 12,6 tis. K� na správu a p�ísp�vek na neinvesti�ní výdaje na �kolství ve vý�i 

16,4 tis. K�. Dále byly obci p�iznány dotace ze státního rozpo�tu ve vý�i 351,6 tis. K�

z programu Pé�e o krajinu, a to za ú�elem dokon�ení výsadby nové trasy biokoridoru 

                                                 
117SO Machová s.r.o. byla zalo�ena v roce 2007, za ú�elem odd�lení financování nové zástavby 
rodinných dom�. 
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�Machová � RBK21586�. Tuto dotaci obci poskytlo Ministerstvo �ivotního prost�edí 

�R, dotace byla vy�erpána a zú�tována bez vratek a nedoplatk�.  

V roce 2008 obdr�ela obec dotace vy vý�i 2 mil. K�. Významnou dotaci obec získala 

v programu Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2008 z Ministerstva 

pro místní rozvoj. Celková vý�e dotace �inila 1,8 mil K� a byla ur�ena na stavbu 

kanalizace a vodovodu v novém stavebním obvodu. Obec tuto dotaci vy�erpala bez 

rozdíl�. Dále obec získala dotaci z programu Pé�e o krajinu v roce 2008 od Ministerstva 

�ivotního prost�edí. Dotace ve vý�i 108,8 tis. K� byla ur�ena na následnou pé�i 

a o�et�ení biokoridoru a z�ízení kv�tnatých luk. Dal�í dotací v roce 2008 byla dotace 

od Ministerstva vnitra ve vý�i 45,2 tisk. K� na z�ízení pracovi�t� Czech POINT. 

V roce 2009 obec získala dotace v celkové vý�i 112 tis. K�. V tomto roce obec obdr�ela 

dotace ze státního rozpo�tu ve vý�i 64,1 tis. K�, a to p�ísp�vek na výkon státní správy, 

p�ísp�vek na �kolství a p�ísp�vek na volby do Evropského parlamentu. Dal�ích 

48,7 tis. K� obdr�ela obec od Ministerstva vnitra na roz�í�ení pracovi�t� Czech POINT.  

V roce 2010 získala obec finan�ní prost�edky z p�ijatých dotací ve vý�i 1,5 mil. K�. 

D�le�itou dotací byla dotace ze strukturálních fond� Ministerstva �ivotního prost�edí ve 

vý�i 1,2 mil. K� na zateplení budovy mate�ské �koly. Dále obec obdr�ela 71,9 tis. K�

od Ú�adu práce ve Zlín� v Opera�ním programu pro lidské zdroje a zam�stnanost, obec 

získala p�ísp�vek na vytvo�ení jednoho pracovního místa pro ve�ejn� prosp��né práce.  

V roce 2011 obec obdr�ela dotace v celkové vý�i 2,7 mil. K�. Zásadní byly p�edev�ím 

investi�ní dotace z Opera�ního programu �ivotního prost�edí � Realizace úspor energie. 

Tuto dotaci poskytlo Ministerstvo �ivotního prost�edí, p�edm�tem dotace bylo zateplení 

kulturního domu (obdr�ena dotace ve vý�i 1,2 mil. K�) a zateplení ku�elny (dotace 

ve vý�i 1 mil. K�). Dále obec obdr�ela dotace na obnovu d�tského h�i�t� u mate�ské 

�koly, a to z Programu obnovy venkova od Ministerstva pro místní rozvoj ve vý�i 

270 tis. K�. V tomto rozpo�tovém období byly dále obci p�islíbeny dotace na z�ízení 

kompostárny z Opera�ního programu �ivotní prost�edí (85 % spolufinancované z EU 
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a 5% ze Státního fondu �ivotního prost�edí). Tyto dotace v�ak obec obdr�ela a� v roce 

2012. 

V roce 2012 obec obdr�ela dotace ve vý�i 8 mil. K�. Tento rok byl pro obec, co se tý�e 

p�ijatých dotací, nejúsp��n�j�í. Obec v tomto rozpo�tovém období obdr�ela dotaci 

na z�ízení kompostárny ve vý�i 7,5 mil. K�. Dále obec získala dotace od Zlínského kraje 

ve vý�i 445 tis. K�, a to na opravu sochy P. Marie, p�edprojektovou dokumentaci 

d�tského h�i�t� a roz�í�ení rozhlasu a plynové vytáp�ní pro kulturní d�m.  

V roce 2013 byly obcí p�ijaty dotace v celkové vý�i 7,4 mil. K�. Zásadní byla p�ijatá 

investi�ní dotace z Opera�ního programu �ivotní prost�edí (85 % spolufinancované 

z EU a 5% ze Státního fondu �ivotního prost�edí) ve vý�i 1,8 mil. K� na po�ízení 

techniky pro svoz biologického odpadu do kompostárny. Dal�í významnou dotací, 

rovn�� z tohoto opera�ního programu, byla dotace na techniku pro sní�ení pra�nosti 

v obci (1,7 mil. K�) a dotace na zateplení budovy obecního ú�adu ve vý�i 554 tis. K�.  

Výdaje 

Celkové výdaje obce jsou tvo�eny výdaji provozními (b��nými) a kapitálovými. B��né 

výdaje slou�í na zabezpe�ení �innosti místní správy (obecního ú�adu, nap�. mzdy, 

energie, pohonné hmoty, opravy) a ostatních �inností (nap�. výdaje zem�d�lství, 

vzd�lávání, sociální slu�by, ochrana �P atd.). Dále mezi n� pat�í také poskytnuté 

transfery (nap�. obyvatelstvu). Kapitálové výdaje slou�í obci na uskute�	ování investic. 

Na grafu �. 8 jsou znázorn�ny hodnoty celkových výdaj� ve sledovaných rozpo�tových 

obdobích. 
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Graf �. 8: Vývoj celkových výdaj� (Zdroj: vlastní zpracování na základ� záv�re�ných ú�t�) 

Celkové výdaje se pr�m�rn� ve sledovaném období pohybovaly kolem 10,8 mil. K�. 

Pouze v roce 2011 p�esáhly celkové výdaje pr�m�rnou hranici, v tomto roce velikost 

celkových výdaj� ovlivnily p�edev�ím kapitálové výdaje na po�ízení kompostárny. 

Z následujícího grafu �. 9 je patrné, �e provozní i kapitálové výdaje tvo�í 

ve sledovaných letech v pr�m�ru 50 %. 

Graf �. 9: Slo�ení celkových výdaj� (Zdroj: vlastní zpracování na základ� záv�re�ných ú�t�) 
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V roce 2013 se do celkových výdaj� promítá, stejn� jako u celkových p�íjm�, polo�ka 

p�evodu mezi ú�ty (3,5 mil. K�). Tento p�evod sni�uje celkové výdaje. Jedná se 

o dota�ní ú�et u �NB v Brn�, který obec musela v roce 2013 z�ídit pro p�íjem 

finan�ních prost�edk� z dotací. 

Provozní výdaje 

Výdaje na provozní �innost obce dosahují ve sledovaných letech v pr�m�ru 5,3 mil. K�. 

Tyto výdaje tvo�í p�edev�ím výdaje na mzdy, výdaje na energie (voda, plyn, elektrická 

energie), výdaje za p�ijaté slu�by (p�edev�ím nakládání s odpady) a poskytnuté 

transfery, p�ísp�vky a dotace. Na grafu �. 10: Vývoj provozních výdaj�, jsou 

znázorn�ny celkové provozní výdaje obce v jednotlivých rozpo�tových obdobích. 

V roce 2013 se do provozních výdaj� negativn� promítly ji� zmín�né p�evody mezi 

ú�ty. 

Graf �. 10: Vývoj provozních výdaj� (Zdroj: vlastní zpracování na základ� záv�re�ných ú�t�) 

Z grafu �. 11 je mo�né sledovat, jak se vybrané polo�ky procentn� podílí na celkových 

provozních p�íjmech. V grafu jsou zachyceny procentní podíly vybraných polo�ek 
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výdaje na pohonné hmoty, výdaje na opravy a údr�bu a sociální dávky a transfery 

obyvatelstvu. V roce 2013 do polo�ky ostatní rovn�� vstupují p�evody mezi ú�ty.  

Graf �. 11: Slo�ení provozních výdaj� (Zdroj: vlastní zpracování na základ� záv�re�ných ú�t�) 

Ka�doro�n� se na celkových provozních výdajích nejvíce podílejí mzdové výdaje 

a odvody z mezd. V pr�m�ru tvo�í tyto výdaje 30 % ve sledovaných letech provozních 

výdaj�. Dal�í významnou polo�kou jsou výdaje na slu�by, p�edev�ím pak výdaje 

na nakládání s odpady, tyto výdaje se podílí na celkových provozních výdajích 

v pr�m�ru z 19-ti %. Výdaje na transfery a dotace tvo�í v pr�m�ru 19,8 % provozních 

výdaj�, tyto výdaje byly nejvy��í v roce 2009, kdy tvo�ily 32,2 % provozních výdaj�. 

Výdaje na energie tvo�í v pr�m�ru 9,3 % provozních výdaj�.  

Kapitálové výdaje 

Ve sledovaných letech obec realizovala velké mno�ství investi�ních projekt�, 

za posledních sedm let obec do t�chto projekt� investovala p�es 42 mil. K�. Na grafu 
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Graf �. 12: Vývoj kapitálových výdaj� (Zdroj: vlastní zpracování na základ� záv�re�ných ú�t�) 

V roce 2007 m�la obec kapitálové výdaje ve vý�i 3,6 mil. K�. Nejvíce se na t�chto 

výdajích podílel plánovaný výkup pozemk� na nový stavební obvod. Výkup pozemk�

probíhal od roku 2007, cena za m2 vykupovaného pozemku byla 120 K�/m2. Obec 
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obyvatel v obci. Na konci roku 2007 m�la obec 539 obyvatel, po výkupu a prodeji 
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rozpo�tového období byla výstavba rozvodu plynu, vodovodu a kanalizace v novém 
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(1,2 mil. K�).  V roce 2008 rovn�� probíhala rekonstrukce mate�ské �koly, obec do této 

rekonstrukce v roce 2008 investovala 783 tis. K�.  

Investi�ní výdaje v roce 2009 byly v celkové vý�i 2,5 mil. K�. I v tomto rozpo�tovém 
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do in�enýrských sítí). V roce 2009 obec rovn�� doplatila 1/3 z ceny vykupovaných 

pozemk� (1,4 mil. K�). 

V roce 2010 obec investovala 4,6 mil. K�. V tomto roce tvo�ily nejv�t�í polo�ku 

kapitálových výdaj� investice na zateplení mate�ské �koly a jiných obecních budov. 

Na zateplení a ostatní stavební úpravy M� (v�etn� nového vybavení) obec získala �ást 

prost�edk� z dotací EU, ze svého rozpo�tu na tuto rekonstrukci p�isp�la 2,6 mil. K�. 

Celkov� obec do nedokon�ených staveb v tomto roce investovala 3,4 mi. K�. Dal�ími 

kapitálovými výdaji byly výdaje na in�enýrské sít� ve stavebním obvod� (624 tis. K�). 

V roce 2011 m�la obec nejvy��í kapitálové výdaje, a to 17,7 mil. K�. V roce 2011 obec 

realizovala druhou strategickou akci, z�ízení kompostárny. Cílem této akce bylo, zlep�it 

�ivotní prost�edí v obci a ukládat v�echny biologické odpady (rostlinného p�vodu) 

v obci na jedno místo. Obecní vyhlá�ka �. 1/2013, o nakládání s komunálními odpady, 

zakazuje pálit trávu, v�tve a jiný odpad rostlinného p�vodu. Ob�ané mohou tyto odpady 

dovést do prostoru kompostárny nebo ulo�it do speciálních kontejner�, u kterých obec 

následn� zaji��uje svoz. Ob�ané zárove	 mohou vyu�ít vzniklého kompostu jako 

hnojiva pro svoji zahradu. V roce 2011 obec do tohoto projektu investovala 8,6 mil. K�

(1,7 mil. K� na stavbu skladu, 6,4 mil. K� na stroje a 500 tis. K� na výkup pozemk�.  

V tomto rozpo�tovém období obec investovala rovn�� velké finan�ní prost�edky 

do rekonstrukce kulturního domu (zateplení, vybavení, vnit�ní stavební úpravy, st�echa 

a elektrika), výdaje z rozpo�tu na tuto investici byly 2,8 mil K� (dal�í prost�edky obec 

získala z dotací EU). Nákladnou investicí byla rekonstrukce ku�elny (zateplení, stropy, 

okna, elektrika) ve vý�i 1,7 mil. K�. Dal�ím významným výdajem byly výdaje 

na výstavbu komunikace ve stavebním obvod� ve vý�i 3,6 mil. K�. 

V roce 2012 obec investovala celkem 3,2 mil. K�. V tomto roce obec nejvíce 

investovala do obecních budov a staveb (kulturní d�m, klubovna mláde�e, kompostárna, 

obecní ú�ad). Kapitálové výdaje na tyto investice byly ve vý�i 2,2 mil. K�. Dal�í 

investice tvo�ily projekty na nový sportovní areál a územní plán obce (333 tis. K�).  
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V roce 2013 m�la obec kapitálové výdaje ve vý�i 4,6 mil. K�. Na t�chto výdajích 

se nejvíce podílely výdaje na stroje a za�ízení (zametací stroj � 1,9 mil. K� a technika 

pro svoz biologického odpadu � 1,4 mil. K�), na tyto stroje obec získala rovn�� dotaci 

z EU. V tomto rozpo�tovém období obec za�ala realizovat rekonstrukci (zateplení) 

obecního ú�adu (988 tis. K�).  

Výdaje dle rozpo�tové skladby 

Celkové výdaje obce lze �lenit dle skupin a oddíl� rozpo�tové skladby. Obec Machová 

vykazuje ve sledovaných letech výdaje v t�chto oddílech:  

• 10 - zem�d�lství,  

• 22 - doprava,  

• 23 - vodní hospodá�ství, 

• 31 - vzd�lávání,  

• 33 - kultura, církve a sd�lovací 

prost�edky,  

• 34 - t�lovýchova,  

• 35 - zdravotnictví,  

• 36 - bydlení, komunální slu�by, 

územní rozvoj,  

• 37 - ochrana �P,  

• 43 - sociální slu�by,  

• 52 - ostatní zále�itosti civilní 

p�ipravenosti, 

• 55 - po�ární ochrana,  

• 61 - státní správa,  

• 63 - finan�ní operace, 

• 64 - ostatní �innosti.   

V následující tabulce �. 4 jsou zachyceny procentní podíly jednotlivých oddíl�

rozpo�tové skladby na celkových výdajích. Významné jsou p�edev�ím výdaje, jejich� 

podíl se pohybuje nad 15 % z celkových výdaj�. Z tabulky je patrné, �e ve sledovaných 

letech tvo�ily nejv�t�í �ást celkových výdaj� výdaje na bydlení, komunální slu�by, 

územní rozvoj a dále pak výdaje na státní správu. Nejmen�í �ást celkových výdaj� ve 

sledovaných letech tvo�ily výdaje do zem�d�lství, na sociální slu�by a výdaje na ostatní 

zále�itosti civilní p�ipravenosti.  
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Tabulka �. 4: Výdaje na �innosti obce v % (Zdroj: vlastní zpracování na základ� záv�re�ných ú�t�) 

Oddíl 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

10 0,01 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 

22 1,15 0,71 1,17 0,99 0,51 5,03 22,22 

23 3,37 1,58 1,77 1,48 0,72 2,27 2,49 

31 8,99 7,56 9,22 35,57 5,29 8,44 4,24 

33 4,81 3,28 5,09 4,68 14,92 10,68 8,28 

34 2,98 2,74 1,22 4,17 9,31 4,44 1,42 

35 0,17 0,10 0,13 0,06 0,05 0,08 0,19 

36 45,67 63,97 34,96 18,56 19,16 11,62 3,95 

37 9,84 5,18 7,25 7,96 41,95 32,10 26,56 

43 0,03 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,06 

52 0,00 0,00 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 0,17 0,74 1,28 0,49 0,07 0,52 0,67 

61 19,00 12,35 20,43 15,91 6,45 19,27 26,36 

63 2,98 1,70 15,82 8,04 1,50 5,37 3,43 

64 0,83 0,03 0,07 1,96 0,05 0,18 0,11 

Krytí provozních výdaj� vlastními p�íjmy 

Pokud by obec m�la krýt v�echny provozní výdaje pouze vlastními, tj. neda	ovými 

p�íjmy, dokázala by je v pr�m�ru pokrýt pouhými deseti procenty. Tento jev je 

zachycen na grafu �. 13. Obec tedy není schopná zabezpe�it své provozní výdaje 

vlastními p�íjmy.  



69 

Graf �. 13: Krytí provozních výdaj� vlastními p�íjmy (Zdroj: vlastní zpracování na základ� záv�re�ných ú�t�) 

V p�ípad� �e se k vlastním p�íjm�m p�i�tou i da	ové p�íjmy, co� lze sledovat na grafu 

�. 14 jsou p�íjmy a výdaje obce tém�� vyrovnány. Nejd�le�it�j�ími p�íjmy obce jsou 

proto da	ové p�íjmy, na kterých je obec závislá. Bez da	ových p�íjm�, p�edev�ím pak 

bez p�íjm� z DPH, by obec nemohla zabezpe�it vlastní provozní pot�eby. 

Graf �. 14: Krytí provozních výdaj� vlastními p�íjmy a da�ovými (Zdroj: vlastní zpracování na základ�

záv�re�ných ú�t�) 
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Výsledek hospoda�ení z pohledu rozpo�tového hospoda�ení 

Do výsledku hospoda�ení vstupují ka�doro�n� rozpo�tové p�íjmy a výdaje, jejich rozdíl 

tvo�í výsledek hospoda�ení. Výsledek hospoda�ení sestavuje obec ka�doro�n� ve t�ech 

variantách. Nejd�íve se sestavuje schválený rozpo�et, který má predikovat, jak se budou 

s nejv�t�í pravd�podobností vyvíjet p�íjmy a výdaje v novém rozpo�tovém období. 

V pr�b�hu rozpo�tového období se schválený rozpo�et upravuje o zm�ny, které 

v daném roce nastaly, sestavuje se upravený rozpo�et. Po skon�ení rozpo�tového 

období a po vyhodnocení skute�ných p�íjm� obec sestavuje skute�ný rozpo�et - 

výsledek hospoda�ení. 

Ve sledovaném období dosahovaly výsledky hospoda�ení v jednotlivých letech r�zných 

hodnot. Z grafu �. 15 je patrné, �e tyto výsledky byly velmi kolísavé. Rovn�� lze z grafu 

vypozorovat, �e záporné výsledky hospoda�ení nebyly nahodilé, obec v t�chto letech 

ztrátu plánovala a rozpo�ty schvalovala jako ztrátové.  

Graf �. 15: Výsledek hospoda�ení (Zdroj: vlastní zpracování na základ� záv�re�ných ú�t�) 

Hodnoty skute�ného výsledku hospoda�ení jsou znázorn�ny v následujícím grafu �. 16. 
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Graf �. 16: Vývoj skute�ného výsledku hospoda�ení (Zdroj: vlastní zpracování na základ� záv�re�ných ú�t�) 

Nejlep�ího výsledku hospoda�ení dosáhla obec v roce 2008, kdy výsledkem 

hospoda�ení byl zisk ve vý�i 5,980 mil. K�. Na tomto zisku se nejvíce podílely p�íjmy 
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v roce 2007 rovn�� splácela dlouhodobý úv�r, který byl vy�ízen na generální opravu 

chodník� v obci v roce 2003 ve vý�i 2,235 mil. K�. 

V roce 2010 byl výsledek rozpo�tového hospoda�ení nejvíce ovlivn�n p�ípravou 

a realizací investi�ní výstavby na budovy a stavby v celkové vý�i 4,019 mil. K�. Tato 

investi�ní akce se týkala n�kolika obecních budov. �ást vý�e zmín�ných výdaj� byla 

kryta p�íjmy z prodeje pozemk� ve stavebním obvodu. V tomto rozpo�tovém období 

obec rovn�� splácela vý�e uvedenou splátku p�j�ky na �istírnu odpadních vod a splátku 

dlouhodobého úv�ru na generální opravu chodník�.  

Výsledkem rozpo�tového hospoda�ení v roce 2011 byla ztráta ve vý�i 12,969 mil. K�. 

I v tomto rozpo�tovém období se na vykázané ztrát� nejvíce podílely realizované 

investi�ní akce. Nejv�t�í investi�ní akcí tohoto roku bylo z�ízení kompostárny (8,5 mil. 

K�). Tato investice byla z velké �ásti financování krátkodobým p�eklenovacím úv�rem 

ve vý�i 7,743 mil K�. Finan�ní prost�edky z dotací obec obdr�ela a� v následujícím 

rozpo�tovém období. Dal�í významnou investi�ní akcí bylo dokon�ení místní 

komunikace ve stavebním obvodu, za tímto ú�elem obec p�ijala dlouhodobý úv�r ve 

vý�i 3,2 mil. K�. Dal�í investi�ní akce v roce 2011 obec financovala z vlastních zdroj�.  

Monitoring dluhu obcí 

Od roku 2008 je obec povinna nechat své hospoda�ení p�ezkoumat Ministerstvem 

financí �R, za ú�elem zji�t�ní zadlu�enosti územních rozpo�t� pomocí soustavy 

informativních a monitorujících ukazatel�. V následující tabulce �. 5 je uveden výpo�et 

dluhové slu�by, podílu cizích zdroj� k celkovým aktiv�m a výpo�et b��né likvidity 

obce za rozpo�tové období 2007 - 2013.  
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Tabulka �. 5: Zadlu�enost, likvidita (Zdroj: vlastní zpracování na základ� záv�re�ných ú�t� ) 

Název ukazatele 2007 2008 2009 2010 

Ukazatel dluhové slu�by 12,18% 72,63% 8,72% 5,96% 

Podíl cizích zdroj� k celkovým 
aktiv�m 0,16% 0,06% 0,02% 5,91% 

Celková likvidita 0,41 3,23 32,49 2,33 

Název ukazatele 2011 2012 2013 

Ukazatel dluhové slu�by 6,36% 65,20% 42,36% 

Podíl cizích zdroj� k celkovým 
aktiv�m 

31,20% 23,59% 33,68% 

Celková likvidita 0,89 6,4 3,58 

Dluhovou slu�bu tvo�í zaplacené úroky z úv�r� a splátky t�chto úv�r�. Ukazatel 

dluhové slu�by v pom�ru k celkovým p�íjm�m (konsolidovaným) nesmí p�esáhnout 

hranici 30 %. Tuto podmínku obec v letech 2008, 2012 a 2013 nesplnila. V roce 2012 

dosahoval ukazatel hodnot 65,20 % a to z d�vodu financování p�eklenovacím úv�rem. 

V roce 2008 a 2013 hodnotu ukazatele negativn� ovlivnily jednorázové splátky úv�r�. 

Z t�chto d�vod� je vypovídací schopnost ukazatele dluhové slu�by zkreslená a na obec 

nelze pohlí�et jako na problémovou.  

Do celkové zadlu�enosti obce se ve sledovaných letech nejvíce promítly p�islíbené 

dotace, které byly popsány v kapitole 2.2.1 P�íjmy. Ne� obec získala finan�ní 

prost�edky z dota�ních program�, musela projekty financovat pomocí p�eklenovacích 

úv�r�. U podílu cizích zdroj� k celkovým aktiv�m stanovuje Ministerstvo financí, 

hranici 25 %. Tento ukazatel by tedy nem�l nabývat vy��ích hodnot. Obec tyto hodnoty 

p�ekro�ila v rozpo�tovém období 2011 a 2013, co� bylo rovn�� zap�í�in�no p�ijatými 

úv�ry a p�j�kami.  

Ukazatel b��né likvidity zna�í, �e obec ve sledovaných letech nem�la problém 

s platební schopností. Pouze v roce 2007 a 2011 vykazoval ukazatel ni��í hodnotu. 

V roce 2007 se na velikosti likvidity negativn� projevil stav ob��ných aktiv, který byl 

vzhledem k hodnot� dlouhodobého bankovního úv�ru nízký. V roce 2011 m�la obec 
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vysokou hodnotu bankovních úv�r�, co� se promítlo práv� do ukazatele platební 

schopnosti. 

Hospoda�ení obce bylo ve sledovaných letech 2007 a� 2013 zásadn� ovlivn�no 

mno�stvím realizovaných investi�ních akcí. Tém�� v ka�dém rozpo�tovém období obec 

pot�ebovala bankovní úv�r na p�eklenutí doby, ne� získá finan�ní prost�edky z dotací. 

Tato skute�nost se projevila do výsledných hodnot sledovaných ukazatel� dluhové 

slu�by, podílu cizích zdroj� na celkových aktivech i do platební schopnosti obce.   

D�le�ité proto je dívat se na obec z pohledu p�ijatých úv�r�, jejich uhrazených splátek 

a úrok�. Tato skute�nost je simulována na grafu �. 17.  

Graf �. 17: Celková zadlu�enost a dluhová slu�ba (Zdroj: vlastní zpracování na základ� záv�re�ných ú�t�) 

Z grafu je patrné, �e v p�edev�ím posledních t�ech letech obec obdr�ela velké mno�ství 

úv�r� a návratných finan�ních výpomocí. Podstatná je v�ak skute�nost, �e obec tyto 

dluhy dokázala splácet. V následujícím rozpo�tovém období obec zvládla uhradit 

podstatnou �ást úv�ru, který jí byl poskytnut v p�edchozím roce. V roce 2007 se 

do celkové zadlu�enosti projevily ostatní dlouhodobé závazky (p�j�ka od fyzické 

osoby), kdy obec pot�ebovala 2,8 mil. K� na výkup pozemk�. V roce 2008 obec tyto 

ostatní dlouhodobé závazky splatila. V roce 2009 a 2010 obec vykázala mírnou 
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zadlu�enost, v následujícím rozpo�tovém období uhradila na splátkách ro�n� 481,4 

tis. K�. V roce 2011 vykázala obec celkovou zadlu�enost ve vý�i 11 mil. K�, v roce 

2012 pak uhradila na splátkách t�chto úv�r� 8 mil. K�. V roce 2012 obec získala úv�ry 

a p�j�ky ve vý�i 5,4 mil. K�. V následujícím období pak splatila 3,9 mil. K� a získala 

úv�r ve vý�i 4,9 mil. K�.  

Schválený rozpo�et na rok 2014 

Rozpo�et obce musí být schválen p�ed 1. lednem nového rozpo�tového roku. Rozpo�et 

na rozpo�tové období roku 2014 byl obcí schválen 20. prosince 2013. V následující 

tabulce �. 6 jsou vy�ísleny plánované p�íjmy a výdaje obce.  

Tabulka �. 6: Schválené p�íjmy a výdaje 2014 (Zdroj: vlastní zpracování) 

P�íjmy 2014 Výdaje 2014 

Da�ové 5 871 000,00 K� Provozní 4 784 000,00 K�

Neda�ové 418 000,00 K�

Kapitálové 1 000,00 K� Kapitálové 600 000,00 K�

Dotace 429 500,00 K�

Celkem 6 719 500,00 K� Celkem 5 384 000,00 K�

Z tabulky je patrné, �e schválené p�íjmy jsou vy��í ne� schválené výdaje. Schváleným 

výsledkem je tedy zisk ve vý�i K� 1.335.500,-.  

P�evá�ná �ást da	ových p�íjm� je tvo�ena daní z p�idané hodnoty (2,5 mil. K�), dále 

daní z p�íjmu fyzických osob (1,36 mil. K�), daní z p�íjmu právnických osob 

(1,22 mil. K�). Tyto schválené p�íjmy dále tvo�í p�íjmy z dan� z nemovitosti ve vý�i 

400 tis. K� a místních poplatk� ve vý�i 391 tis. K�. 

Neda	ové p�íjmy obce jsou vy�ísleny na celkem 418 tis. K�. Do t�chto p�íjm� vstupují 

p�íjmy z vodného a sto�ného obce (265 tis. K�), p�íjmy (54 tis. K�) z komunálních 

slu�eb a p�íjmy z �innosti místní správy (21 tis. K�). 
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Kapitálové p�íjmy zahrnují pouze p�íjmy z prodeje pozemk� ve vý�i 1 tis. K�. 

P�ijaté dotace zahrnují p�edev�ím neinvesti�ní transfery ze státních fond� (280 tis. K�), 

neinvesti�ní transfery ze státního rozpo�tu (106,3 tis. K�) a investi�ní transfery ze 

státních fond� (42,5 tis. K�). V roce 2014 tedy obec neplánuje významn�j�í investi�ní 

akce, které by �áste�n� zabezpe�ila p�ijatými dotacemi.  

Provozní výdaje obce jsou tvo�eny p�evá�n� výdaji na mzdy, energie a na nákup slu�eb. 

Kapitálové výdaje obec v roce 2014 plánuje ve vý�i 600 tis. K�, jedná se spí�e o men�í 

po�et mén� náro�ných akci.  

Celkové výdaje je mo�né sledovat rovn�� z hlediska financování �inností obce. Nejv�t�í 

�ást celkových výdaj� v roce 2014 p�ipadne na státní správu (1,68 mil. K�) 

a na ochranu �ivotního prost�edí (1,1 mil. K�). Dal�ími výraznými výdaji v rozpo�tu 

obce budou výdaje na t�lovýchovu a zájmovou �innost (592 tis. K�), vzd�lávání (501 

tis. K�) a na kulturu (360 tis. K�). 

K 31. 3. 2014 obec zve�ejnila upravený rozpo�et na rok 2014. V tomto upraveném 

rozpo�tu obec po�ítá s p�íjmy ve vý�i 7.273.770 K� a výdaji ve vý�i 5.549.270 K�. 

Výsledkem financování je tedy zisk ve vý�i 1.724.500 K�, co� je o 389 tis. K� více ne� 

ve schváleném rozpo�tu.  

2.3 SLEPTE analýza 

Slepte analýza slou�í obci ke zji�t�ní vn�j�ích faktor�, které mají vliv na její �innost. 

Pro obec je d�le�ité identifikovat faktory, které mohou znamenat budoucí p�íle�itosti 

a hrozby. Obec musí rovn�� v�novat pozornost vliv�m t�chto faktor� a jejich mo�ným 

následk�m. 
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Sociální faktory 

Do sociálních faktor� lze za�adit informace o ob�anech obce Machová. Pat�í zde 

p�edev�ím v�ková struktura obyvatelstva, vývoj po�tu obyvatel v �ase a d�vody jejich 

fluktuace. Sledování sociálních faktor� je pro obec nesmírn� d�le�ité, a to p�edev�ím 

z hlediska rozpo�tového ur�ení daní.  

Na následující tabulce �. 7 jsou znázorn�ny informace po�tu obyvatel k 31. 3. 2014. 

Tabulka �. 7: V�ková struktura obyvatel k 31. 3. 2014 (Zdroj: Evidence obyvatel. Obec Machová [online]. © 

2014 [cit. 2014-05-11]. Dostupné z: http://www.obecmachova.cz/index.php?nid=5111&lid=cs&oid=916622) 

V�k Mu�i �eny Cekem 

0 6 2 8 

1 � 10 52 37 89 

10 � 20 31 24 55 

21 - 30 36 35 71 

31 - 40 67 65 132 

41 - 50 37 28 65 

51- 60 40 41 81 

61 - 70 31 43 74 

71 - 80 12 17 29 

81 - 90 2 10 12 

91 - 100 0 1 1 

Celkem 314 303 617 

Pr�m�rný v�k 35,4 40,78 38,04 

K 31. 3. 2014 �ilo v obci celkem 617 obyvatel, z t�chto obyvatel byly nejpo�etn�j�í 

skupinou ob�ané ve v�ku 31 � 40 let (21,4 %), dále d�ti ve v�ku od 1 � 10 let (14,4 %) 

a obyvatelé p�ed d�chodovým v�kem 51 � 60 let (13,1 %). Pr�m�rný v�k obyvatel je 

38 let, u �en je pr�m�rný v�k 40,78 let a u mu�� 35,4 let.  

Krom� sledování po�tu obyvatel, vede obec rovn�� záznamy o zm�nách v populaci. 

Vývoj po�tu obyvatel od roku 2007 je znázorn�n následující tabulkou �. 8. 
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Tabulka �. 8: Vývoj po�tu obyvatel od roku 2007 (Zdroj: (Zdroj: Evidence obyvatel. Obec Machová [online]. © 

2014 [cit. 2014-05-11]. Dostupné z: http://www.obecmachova.cz/index.php?nid=5111&lid=cs&oid=916622) 

Datum 
Dosp�lí 

 (od 15 let) 
D�ti Celkem + Cizinci 

K 31. 12. 2013 492 115 607 3 

K 31. 12. 2012 490 109 599 3 

K 31. 12. 2011 474 98 572 8 

K 31. 12. 2010 457 89 546 9 

K 31. 12. 2009 450 90 540 9 

K 31. 12. 2008 451 87 538 6 

K 31. 12. 2007 450 89 539 5 

Z uvedených tabulek je patrný velký nár�st po�tu obyvatel v období 2007 � 2013. Obec 

m�la v roce 2007 539 obyvatel a v roce 2013 ji� 607 obyvatel. Tento vývoj byl 

pozitivn� ovlivn�n zm�nami, kterými obec ve sledovaných letech pro�la. P�edev�ím pak 

roz�í�ením obce o stavební obvod, do kterého se p�ist�hovali noví ob�ané.  

Tabulka �. 9: Pohyby obyvatel od roku 2007 (Zdroj: (Zdroj: Evidence obyvatel. Obec Machová [online]. © 

2014 [cit. 2014-05-11]. Dostupné z: http://www.obecmachova.cz/index.php?nid=5111&lid=cs&oid=916622) 

Druh pohybu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Narození 10 7 7 6 8 11 7 

Úmrtí 4 6 7 6 5 3 4 

P�ihlá�ení 9 4 13 15 31 27 13 

Odhlá�ení 18 6 11 8 8 8 8 

St�hování v obci 2 2 7 22 4 10 3 

V tabulce �. 9 je zaznamenán nár�st v po�tu p�ihlá�ených osob v obci, nejúsp��n�j�ím 

rokem byl rok 2011, kdy se k trvalému pobytu v obci p�ihlásilo 31 nových ob�an�. 

Z tabulky je také z�ejmý úbytek po�tu odhlá�ených osob, v posledních �ty�ech letech je 

tento po�et konstantní. Z dlouhodobého hlediska je pro obec velkým pozitivem také 

po�et narozených d�tí, v obci se ve sledovaném období narodilo v pr�m�ru 8 d�tí ro�n�. 
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Legislativní faktory 

Obec se musí �ídit platnými právními p�edpisy, mezi ty nejd�le�it�j�í pat�í: 

• Ústava �eské republiky, 

• zákon �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení),  

• zákon �. 129/2000 Sb., o krajích (krajské z�ízení), 

• zákon �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, 

• zákon �. 243/2000 Sb., o rozpo�tovém ur�ení výnos� n�kterých daní územním 

samosprávným celk�m a n�kterým státním fond�m (zákon o rozpo�tovém ur�ení 

daní),  

• zákon �. 420/2004 Sb., o p�ezkoumávání hospoda�ení územních samosprávných 

celk� a dobrovolných svazk� obcí, 

• vyhlá�ka �. 464/2013 Sb., kterou se m�ní vyhlá�ka �. 323/2002 Sb., o rozpo�tové 

skladb�, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, 

Vedle právních p�edpis�, které upravují územní samosprávné celky, jejich hospoda�ení 

a  rozpo�ty, se obec dále musí �ídit také dal�ími zákony, nap�.: 

• zákon �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, 

• zákon �. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní 

politiku zam�stnanosti, 

• zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, 

• zákon �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, 

• zákon. �. 500/2004 Sb., správní �ád,

• zákon �. 280/2009 Sb., da	ový �ád, 

• zákon �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách, 

• a dal�í. 

Ekonomické faktory 

Hospoda�ení obce ovliv	uje celá �ada faktor�. Jsou to nap�. ceny výrobk� a slu�eb, 

které obec musí nakupovat za ú�elem zabezpe�ení svého provozu a zaji�t�ní pot�eb 

obyvatelstva. Dále da	ové faktory, jako je vý�e a vývoj da	ových sazeb. Vzhledem 
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k tomu, �e obec pot�ebuje k zabezpe�ení svého chodu zam�stnance, jsou d�le�itými 

ekonomickými faktory také vý�e minimální mzdy. Dále vý�e odvod�  na sociální 

zabezpe�ení, p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti, vý�e odvod� na zdravotní 

poji�t�ní�aj.  

Do ekonomických faktor�, je mo�né rovn�� za�adit podnikatelské subjekty, které 

podnikají v katastrálním území obce a zam�stnávají místní obyvatelstvo. Jak bylo 

uvedeno na za�átku praktické �ásti, obec Machová pat�í mezi zem�d�lsky zam��ené 

obce, proto velká �ást podnikatelských subjekt� v obci podniká práv� v zem�d�lství.  

Dle �ivnostenského rejst�íku v obci podniká 42 fyzických osob na základ�

�ivnostenského oprávn�ní118  

Sídlo, pop�. provozovnu mají v obci Machová následující podnikatelské subjekty119: 

• Zahradnictví Machová - p�stováním balkonových a okrasných rostlin, p�ísad 

zeleniny, prodejem p�stebních substrát�, hnojiv a post�ik�, 

• Zemet spol. s r.o. - zem�d�lská výroba, rostlinná výroba, �ivo�i�ná výroba. 

velkoobchodní a drobný prodej �ivých prasat a selat, 

• CNC - INTERSERVICE ZLÍN spol. s r.o. - výroba, instalace, opravy elektrických 

stroj� a p�ístroj�, elektronických a telekomunika�ních za�ízení, 

• IDEAL TRADE, spol. s r.o. � výroba a dodávka drát�ných program� do kuchyn�

a �aten, výsuvných box�, odpadkových ko��, osv�tlovacích systém�, 

• ODISON s.r.o. � �innost ú�etních poradc�, vedení ú�etnictví, vedení da	ové 

evidence, poskytování nebo zprost�edkování spot�ebitelského úv�ru, 

• MALUX s.r.o. - novostavby, rekonstrukce, zateplení - fasády, omítky, obklady, 

autodoprava, zámkové dla�by, klempí�ské práce, tesa�ské práce, pokryva�ské 

práce, atd., 

                                                 
118 �ivnostenský rejst�ík. �ivnostenský rejst�ík - Seznam nalezených subjekt� [online]. © 2005 [cit. 2014-
05-11]. Dostupné z: http://www.rzp.cz/cgi-
bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND&Action=Search&PRESVYBER=0&PODLE=subjek
t&ICO=&OBCHJM=&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&OKRES=&OBEC=Machov%
E1&CASTOBCE=&ULICE=&COR=&COZ=&CDOM=&VYPIS=1. 
119 Místní slu�by - spole�nosti a firmy. Obec Machová [online]. © 2014 [cit. 2014-05-01]. Dostupné z: 
http://www.obecmachova.cz/index.php?nid=5111&lid=cs&oid=691596. 
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• M.D.O. s.r.o. � hostinská �innost, 

• DAMATRED s.r.o. � velkoobchod, specializovaný maloobchod, maloobchod 

se specializovaným zbo�ím, 

• VM elektro s.r.o. � výroba pr�myslového, interiérového zá�ivkového 

a výbojkového osv�tlení s dynamickým vývojem. Také rozvíjí svítidla s LED 

technologií v�etn� svítidel z Al profil�. 

Politické faktory 

Pat�í zde p�edev�ím slo�ení, orientace a politika obecního zastupitelstva. Obec Machová 

je obcí prvního stupn� se samostatnou p�sobností, která v rámci p�enesené p�sobnosti 

vykonává také státní správu. Zastupitelstvo obce je tvo�eno jedenácti �leny, kte�í jsou 

voleni na �ty�leté funk�ní období. Rada obce je slo�ena ze starosty, místostarosty a dal�í 

�len�. Poslední volby do místního zastupitelstva prob�hly v roce 2010, v t�chto volbách 

získalo p�evahu místní sdru�ení nezávislých kandidát� (7 �len� zastupitelstva) 

a K�es�anská a demokratická unie - �eskoslovenská strana lidová (4 �lenové 

zastupitelstva).  

Technologické faktory 

Obec je specifickým subjektem, který ke své �innosti nepot�ebuje nejnov�j�í 

technologie jako nap�. výrobní podniky. Z hlediska technologických faktor� lze u obce 

uva�ovat nap�. o informa�ním systému obce (ú�etní program), technickém vybavení 

(vybavení obecního ú�adu � kancelá�ské stroje, strojové za�ízení slou�ící k úklidu obce, 

kompostovací technika) a dále potom obecní rozhlas.  

Ekologické 

Obec se musí chovat ekologicky. Mezi d�le�ité ekologické faktory m��e být za�azeno 

nap�. zacházení s odpadem, jeho t�íd�ní (komunální, biologický, nebezpe�ný, jiný), 

existence �istírny odpadních vod a dal�í. Mezi ekologicko-legislativní faktory lze �adit 

rovn�� zákony a p�edpisy, které upravují problematiku ekologie v �R. Jedná se 
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nap�íklad o zákon �. 274/200 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zákon �. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o zm�n� n�kterých dal�ích zákon�, vyhlá�ka Ministerstva �ivotního 

prost�edí �R �. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad� a zákon �. 17/1992 Sb., 

o �ivotním prost�edí. 

2.4 SWOT analýza  

Obec musí um�t identifikovat svoje silné a slabé stránky, p�íle�itosti a hrozby. Tato 

identifikace je nutná pro budoucí rozvoj obce. Obec si musí být v�doma svých 

nedostatk� a musí v�d�t, které slabé stránky a hrozby m��e odstranit, pop�. potla�it. 

Výsledky získané pomocí SWOT analýzy slou�í pro vymezení problémových oblastí 

a jako základ rozvojového plánu obce. SWOT analýza je rozd�lena do �esti oddíl�, 

na obecní ú�ad, obyvatelstvo, ob�anskou vybavenost a slu�by, dopravu a komunikace, 

�ivotní prost�edí a kulturu). 

Obecní ú�ad 

Tabulka �. 10: Obecní ú�ad (Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Vztah obce ke svým ob�an�m, ob�ané 

jsou vnímáni jako klienti, obec klade 

d�raz na spokojenost ob�an�

Malá obec, rozpo�tové ur�ení daní 

závislé od po�tu obyvatel  

Zku�enost pracovník� OÚ 

s vypracováním �ádostí o dotace 

Omezený rozpo�et obce, nízké vlastní 

p�íjmy obce, závislost na p�íjmech z daní 

Mana�erské, organiza�ní dovednosti a 

zku�enosti starosty 

Realizace investi�ních projekt� závislá 

na dotacích 

Zastupitelstvo je podporováno voli�i 
Nevyu�ité prostory obecního ú�adu 

Kvalitní informovanost ze strany obce 

P�ehledné webové stránky obce P�lro�ní vydávání Machovského 

zpravodaje Machovský zpravodaj 

P�íle�itosti Hrozby 



83 

R�st po�tu obyvatel, r�st da	ových 

p�íjm�

Zm�na da	ových sazeb, vy��í ceny 

energií, ni��í rozpo�tové ur�ení daní 

Dota�ní programy na budoucí projekty 
Nedostatek finan�ních prost�edk� na 

nové projekty 

Nové investi�ní projekty zam��ené na 

rodi�e s d�tmi, motivace t�chto obyvatel 

k trávení volného �asu v obci 

Volby 2014 do obecního zastupitelstva, 

na nové volební období 2014 � 2018, 

zm�na vedení obce, rozjednané procesy, 

které nebudou dokon�eny 

Pronájem nevyu�itých prostor místním 

�ivnostník�m 

Podnikatelé se sídlem v obci nebudou 

chtít dále v obci setrvávat 

Obyvatelstvo 

Tabulka �. 11: Obyvatelstvo (Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Vysoký podíl úplných rodin Nedostatek pracovních míst 

Kvalitní sousedský �ivot a vztahy Výjezd obyvatel za prací a do �kol 

R�stová tendence obyvatelstva 

Výjezd obyvatel za sportovním vy�itím 

P�evaha obyvatel v produktivním v�ku 

Kladný p�ír�stek obyvatel, po�et 

narozených d�tí 

Vy��í do�ití obyvatel d�chodového v�ku

P�íle�itosti Hrozby 

Zvy�ování po�tu obyvatel  Zvy�ování nezam�stnanosti 

Rozr�stání mladých rodin St�hování obyvatel 

Atraktivní lokalita, klidné prost�edí 

D�ti usedlík�, které se v obci vyrostly, se 

odst�hují 

Volné stavební zasí�ované pozemky 

k prodeji 
Sni�ování po�tu narozených d�tí 

Vytvo�ení nových pracovních míst, 

podpora místních �ivnostník�

Nezájem nových obyvatel o udr�ování 

sousedských vztah�, vytvo�ení tzv. 

satelitu 
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Ob�anská vybavenost, slu�by 

Tabulka �. 12: Ob�anská vybavenost, slu�by (Zdroj: vlastní zpracování)

Silné stránky Slabé stránky 

Mate�ská �kola 
Základní �kola v sousední obci 

Myslo�ovice 

Obecní knihovna s bezplatným 

internetem 
Ordina�ní hodiny léka�e jednou týdn�

Ordinace praktického léka�e v obci 
Zchátralý areál koupali�t�, uzav�en od 

roku 2005 

Obchod se smí�eným zbo�ím, hostinec, 

pojízdné prodejny s potravinami 

a dopl	kovým zbo�ím 

Kvalita a po�et d�tských h�i��, sportovi��

Kulturní d�m 
Poruchovost, nesrozumitelnost obecního 

rozhlasu 

Ku�elna, d�tské h�i�t� u M�, d�tské 

h�i�t�, fotbalové h�i�t� pro rekrea�ní hru 

Absence klubu senior�, domovu 

d�chodc�

Víceú�elová místnost (mo�tování, su�ení 

ovoce, va�ení povidel, zabíja�ka, 

po�ádání soukromých akcí) 

Otevírací doba místního obchodu 

Sociální slu�by v obci � sociální výbor, 

spolupráce s �erveným k�í�em, domácí 

náv�t�vy zdravotní sestry

Absence po�ty, nedostate�ná otevírací 

doba po�ty v sousední obci 

�innost svazk� a sbor� (TJ Sokol, SDH 

Machová, �ZS Machová, Svaz pro 

ob�anské zále�itosti) 

Absence lékárny, bankomatu 

P�íle�itosti Hrozby 

Oprava obecního rozhlasu Nezájem obyvatel o nová sportovi�t�

Vytvo�ení výdejního místa po�ty 

v místním hostinci 
Vandalismus v obci 

Výdejna lé�iv v ordinaci praktického 

léka�e 

Sni�ování po�tu dobrovolník� v místních 

svazech 
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Umíst�ní bankomatu v obci 

Klub senior� z bývalé klubovny mláde�e 

Rekonstrukce fotbalového h�i�t�

Realizace projektu na opravu areálu 

koupali�t� � sportovi�t� pro celou rodinu 

Doprava, komunikace 

Tabulka �. 13: Doprava, komunikace (Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Dostupnost do nejbli��ích m�st za 

p�edpokladu vyu�ití osobního 

automobilu (Otrokovice, Zlín, Hole�ov, 

Krom��í�) 

Kvalita silnice Machová - Myslo�ovice 

Frekvenci automobilové dopravy v obci, 

nejedná se o hlavní tah 
Nedostatek parkovacích míst 

Autobusová doprava, trasy: 

Otrokovice � Myslo�ovice � Lechotice 

Zlín � Malenovice - Hole�ov 

Frekvence autobusové dopravy na obou 

trasách, do Otrokovic pouze 2x denn�

Stav komunikací a chodník� v obci 
Nedodr�ování p�edepsané rychlosti 

v obci  

Údr�ba komunikací a chodník� v obci 

Chyb�jící chodník, cyklostezka 

z Machové do Myslo�ovic, kde je 

základní �kola 

Opravená silnice sm�r Otrokovice 
Vzdálenost st�edních vysokých �kol � 

nutnost dojí�d�ní  

Blízký nájezd na dálni�ní sí� Obec není napojena na �elezni�ní sí�

P�íle�itosti Hrozby 

Nová parkovací místa podélného stání u 

hlavní silnice sm�rem na Otrokovice  
Zvý�ení frekvence automobilové dopravy 

Umíst�ní radaru na m��ení rychlosti 

sm�rem od Mí�kovic 

Sní�ení bezpe�nosti na místních 

komunikacích
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Spolupráce s obcí Myslo�ovice, oprava 

komunikace, vytvo�ení cyklostezky 

Komunikace s místním dopravcem, 

zabezpe�ení �ast�j�ích spoj�, vyu�ití 

mikrobus� (sní�ení náklad� na jednu 

cestu � mo�nost �ast�j�ích spoj�) 

Dopravce úpln� zru�í autobusové spoje 

�ivotní prost�edí 

Tabulka �. 14: �ivotní prost�edí (Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Mno�ství zelen�, parkové úpravy v obci 
Absence sb�rného dvoru 

Údr�ba ve�ejných prostranství 

Kompostárna � svoz biologického 

odpadu rostlinného p�vodu, mobilní 

kompostovací za�ízení Nutná rekonstrukce areálu koupali�t�

Ko�enová �istírna odpadních vod 

Protizáplavová opat�ení 

Aleje v obci, kv�tnaté louky, úprava 

polních cest 

Nevyu�ívání alternativních zdroj� energií 

Biokoridor � územní ekologický systém 

Ven�ení ps� mimo ve�ejná prostranství 

Sout��e o okenní výzdobu a 

p�edzahrádky ob�an� � úprava celkového 

vzhledu obce 

Obec získala ocen�ní Zelená stuha 2012 

Osv�ta, vzd�lávání v oblasti �ivotního 

prost�edí (�ZS Machová)

Nízká energetická náro�nost obecních 

budov � M�, kulturní d�m, ku�elna, 

obecní ú�ad 

P�íle�itosti Hrozby 
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Realizace sb�rného dvoru 
Zám�rné zne�i��ování �ivotního 

prost�edí ob�any obce 

Vytvo�ení sportovi�t� pro celou rodinu ze 

zchátralého areálu koupali�t�
Ekologická havárie 

Vytvo�ení environmentálního h�i�t�, 

environmentálního krou�ku pro d�ti 
Chátrání budov v obci

Pou�ití slune�ních kolektor� na obecních 

budovách, tepelných �erpadel na 

vytáp�ní 

Lhostejnost obyvatel k dodr�ování 

vyhlá�ek, které se vztahují k ochran�

�ivotního prost�edí. Ú�ast obce v ka�doro�ních sout��ích 

Vesnice roku, Zelená stuha aj.  

Kultura, kulturní akce 

Tabulka �. 15: Kultura, kulturní akce (Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Bohatý kulturní program 

Malý po�et kulturních akcí zam��ených 

na seniory 

Velký po�et kulturních a sportovních 

akcí zam��ených na rodi�e s d�tmi 

Dobrá propagace kulturních akcí 

Organizace kulturních akcí 

Kvalitní pé�e o sakrální stavby 

Kapli�ka v obci � m�e na svátek sv. 

Michala Nízké vyu�ívání kulturního domu 

k pohybovým aktivitámKulturní d�m � po�ádání výstav, ples�

Dodr�ování místních tradic 

P�íle�itosti Hrozby 

Sportovní akce zam��ené na seniory 

v kulturním dom� � cvi�ení 
Nezájem obyvatel o kulturní a 

spole�enské akce 
Klub senior� � udr�ování tradic 

Po�ádání bazar�, výprodej� nepot�ebných 

v�cí obyvatel 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY �E�ENÍ 

Tato kapitola je nejd�le�it�j�ím oddílem diplomové práce. Návrhy �e�ení vycházejí 

z provedeného dotazníkového �et�ení, kterého se zú�astnili obyvatelé analyzované obce. 

Sou�asn� jako podklady slou�í také záv�ry zji�t�né z provedených analýz rozpo�tového 

hospoda�ení, SLEPTE a SWOT analýzy. V této �ásti práce je nejprve popsán pr�zkum 

spokojenosti obyvatel Machové a následn� jsou formulovány vlastní návrhy �e�ení.  

3.1 Pr�zkum spokojenosti obyvatel Machové 

V rámci dotazníkového �et�ení jsem zji��ovala, jak jsou ob�ané Machové spokojeni 

s �ivotem v obci.  Dotazníkové �et�ení se uskute�nilo v dubnu 2014 a probíhalo 

v n�kolika etapách. První etapa zahrnovala roznos ti�t�ných dotazník� do vybraných 

domácností, v druhé etap� jsem obyvatele Machové oslovovala osobn�, t�etí etapu 

tvo�ily elektronické dotazníky. Elektronické dotazníky jsem odesílala prost�ednictvím 

e-mailové komunikace, rovn�� jsem vytvo�ila dotazník na internetu, který jsem 

následn� rozesílala p�es sociální sít�. 

Celkov� se mi t�mito cestami poda�ilo oslovit více jak 54 % ob�an� Machové. 

Z d�vodu d�v�ryhodnosti respondent� jsem se rozhodla oslovovat pouze obyvatele 

star�í dvaceti let. Zárove	 jsem dotazníkem neoslovovala osoby star�í sedmdesáti let.  

3.1.1 Struktura dotazníku 

Dotazník byl sestrojen tak, aby co nejlépe vystihl problémové oblasti v obci a aby 

zji�t�né nedostatky byly pro obec impulsem ke zm�n� k lep�ímu. Pro obec jsou 

nejd�le�it�j�ími klienty ob�ané ve v�kové kategorii 20 � 45 let. Tito ob�ané p�iná�ejí 

do obecního rozpo�tu nejvíce da	ových p�íjm� a jsou tedy pro obec strategickou 

skupinou. Je d�le�ité tyto ob�any motivovat k tomu, aby v obci cht�li z�stat a zakládali 

zde své rodiny.  
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Z tohoto d�vodu jsem dotazník specifikovala na dv� �ásti. První �ást, �ást A, jsem 

zam��ila na získání informací o respondentech, tato �ást byla shodná pro v�echny 

v�kové kategorie ob�an� a tvo�ily ji otázky 1 - 3. V této �ásti jsem se respondent�

dotazovala na jejich pohlaví, v�k a na to jak dlouho v obci �ijí.  

Druhá �ást dotazníku byla rozd�lena na podskupiny B a� E, p�i�em� byl rozhodující v�k 

respondenta. �ást B byla zam��ena na ob�any ve v�ku 20 � 30 let. �ást C

pro respondenty ve v�ku 31 � 45 let, �ást D pro ob�any ve v�ku 46 � 60 let a poslední 

�ást E pro respondenty ve v�ku 61 a více let. �ást B a C tvo�ilo celkem dvanáct otázek, 

�ást C a D o jednu mén�, tedy otázek jedenáct. Otázky v druhé �ásti dotazníku byly 

formulovány stejn�, mo�nosti odpov�dí se v rámci skupin li�ily.  Vzor dotazníku je 

uveden v p�íloze �. 3 této práce.  

Otázka �. 4 byla uzav�ená a zajímala m� spokojenost ob�an� s vybranými tématy. 

Na stupnici spokojenosti od 1 do 4 (1=spokojen; 4 = nespokojen) ob�ané hodnotili, 

nap�. stav komunikací, po�et sb�rných míst, dostupnost slu�eb atd. Krom� témat 

shodných ve v�ech kategoriích jsem se dále dotazovala mlad�ích obyvatel nap�. 

na spokojenost s místními sportovi�ti a star�ích ob�an� nap�. na dostupnost 

zdravotnických slu�eb.   

Otázka �. 5 byla otev�ená, ptala jsem se na chyb�jící slu�by v obci. Zde jsem 

respondent�m dala mo�nost, aby se vyjád�ily a napsaly, které slu�by jim v obci chybí 

a které by uvítali.  

Otázka �. 6 byla rovn�� otev�ená, dotazovala jsem se na �innosti obce, o kterých cht�jí 

být ob�ané více informováni. Zám�rem této otázky bylo zjistit, zda jsou obyvatelé 

spokojeni s informovaností ze strany obce.  

Otázka �. 7 byla uzav�ená, respondent� jsem se dotazovala na spokojenost se �ivotním 

prost�edím v obci. Zde respondenti hodnotili, dle stupnice spokojenosti, kvalitu ovzdu�í, 

hlu�nost v obci ad. 
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Otázka �. 8 byla zam��ena na dojí�d�ní do nejbli��ích m�st. Respondent� jsem se ptala, 

zda nej�ast�ji dojí�dí do Zlína, Otrokovic, Krom��í�e, Hole�ova, �i do jiného m�sta. 

Otázka �. 9 byla roz�í�ením osmé otázky, dotazovala jsem se na to, co je d�vodem 

dojí�d�ní. Pro jednotlivé kategorie respondent� jsem volila r�zné mo�nosti odpov�dí, 

jako nap�. zam�stnání, �kola, léka� aj.  

Otázka �. 10 byla zam��ena na místní autobusovou dopravu. Zajímalo m�, zda lidé 

z Machové vyu�ívají autobusovou dopravu, a jak jsou spokojeni s následujícími spoji: 

• Linka Zlín-Malenovice-Hole�ov. 

• Linka Otrokovice - Myslo�ovice � Lechotice. 

Otázka �. 11 byla pro kategorie ob�an� 20 - 45 zam��ena na p�ípadné st�hovaní do jiné 

obce. Ptala jsem se na to, zda se respondent hodlá st�hovat. Cílem této otázky bylo 

zjistit, zda cht�jí mladí lidé v obci z�stat, pop�. zda p�emý�lí o zm�n� bydli�t�.   

Otázka �. 11 v �ásti D a E a otázka �. 12 v �ásti B a C byla shodná. Jednalo se 

o otev�enou otázku.  Dotazovala jsem se na nejv�t�í problém v obci, který ob�ané 

vnímají. V této otázce ob�ané mohli upozornit na problémy, které jim v obci vadí a dát 

tak podn�t k jejich odstran�ní. 

3.1.2 Vyhodnocení dotazníkového �et�ení 

Návratnost dotazník� byla asi 55 %, celkov� se tedy vrátilo nazp�t 166 odpov�dí. 

Vyhodnocení otázek �. 1 a� 3 jsem provedla za v�echny kategorie dohromady. 

Vyhodnocení otázek �. 4 a� 12 pak dle jednotlivých v�kových skupin. 
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Vyhodnocení otázek 1 � 3 

Tabulka �. 16: Vyhodnocení dotazníku (Zdroj: vlastní zpracování) 

Otázka Po�et odpov�dí Procento odpov�dí

1. Pohlaví

Mu� 74 45,5 % 

�ena 92 55,5 % 

2. V�k

20 a� 30 let 52 31 % 

31 a� 45 let 68 41 % 

46 a� 60 let 37 22 % 

61 a více let 9 5 % 

3. Jak dlouho �ijete v obci Machová?

Od narození 45 27 % 

Více ne� 20 let 71 43 % 

5 a� 20 let 30 18 % 

Mén� ne� 5 let 20 12 % 

1. Pohlaví 

Z v�t�í �ásti na dotazník odpovídaly �eny, jejich odpov�di tvo�ily 55,5 %, odpov�di 

mu�� pak tvo�ily 45,5 % v�ech odpov�dí. Na dotazník odpov�d�lo celkem 92 �en a 74 

mu��.   

2. V�k 

V kategorii 20 � 30 let jsem získala celkem 52 otazník�, tyto odpov�di tvo�ily 31 % 

v�ech odpov�dí. Nejúsp��n�j�í kategorii byla kategorie 31 � 45 let, ve které odpovídalo 

celkem 68 respondent�, co� tvo�ilo 41 % v�ech dotazovaných. V kategorii 46 � 60 jsem 

obdr�ela nazp�t celkem 37 dotazník� (22 % odpov�dí) a poslední kategorie 61 a více let 

se podílela z 5 % na celkových odpov�dích (9 respondent�). 

3. Jak dlouho �ijete v obci Machová? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda se dotazníkového �et�ení zú�astnily spí�e osoby, které 

v obci �ijí dlouhodob�, nebo ty, které se nedávno p�ist�hovaly. Vyhodnocení této otázky 
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je následující: 70 % respondent� odpov�d�lo, �e v obci �ijí bu
to od narození nebo více 

ne� 20 let. Konkrétn� 27 % respondent� v obci �ije od narození a 43 % respondent�

více jak 20 let. P�t a� dvacet let �ije v obci 18 % respondent� a mén� ne� 5 let 12 % 

dotazovaných.   

Vyhodnocení v �ásti B (20 � 30 let) 

4. Vyjád�ete svoji spokojenost s následujícími tématy 

Pro formulaci výsledk� této otázky jsem se rozhodla vyu�ít grafického znázorn�ní 

získaných odpov�dí. V této otázce se ob�ané vyjad�ovali k problematice stavu 

komunikací a chodník�, kvalit� a po�tu sportovi��, po�tu sb�rných míst, po�tu 

parkovacích míst, kompostárn�, dostupnost slu�eb (obchody, po�ta, léka�), vst�ícnosti 

pracovník� Obecního ú�adu, práci Rady obce a obecního zastupitelstva, obecním 

kulturním akcím.  

Graf �. 18: �ást B, spokojenost s vybranými tématy (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu je patrné, �e existují témata, se kterými jsou ob�ané spokojeni a se kterými 

naopak spokojeni nejsou. V�t�ina z dotazovaných je spokojena �i spí�e spokojena se 

stavem komunikací a chodník�, s kompostárnou, se vst�ícností pracovník� obecního 

ú�adu, s prací Rady obce a obecních zastupitelstva a s kulturními akcemi. Naopak 
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velkou nespokojenost vyjád�ili ob�ané s kvalitou a po�tem sportovi��, po�tem sb�rných 

míst, po�tem parkovacích míst a dostupností slu�eb. Nejv�t�í nespokojenost respondenti 

vyslovili u otázky kvality a po�tu sportovi��, kterou více jak 80 % z nich ozna�ilo 

za problematickou. 

5. Jaké slu�by vám v obci chybí? 

Shodný po�et respondent� odpov�d�l, �e jim v obci chybí po�ta (23 %) a lékárna (23 

%), jako dal�í mo�nosti uvád�li respondenti chyb�jící bankomat (19 %). Dal�ími 

zmi	ovanými odpov�
mi byly nap�. více obchod�, v�t�í knihovna, p�kná restaurace 

�i kino.  

6. O jakých �innostech obce chcete být více informováni? 

Z této otázky vyplynulo, �e v�t�ina respondent� je s informovaností ze strany obce 

spokojena (72 %). 15 % dotazovaných uvedlo, �e si p�ejí být více informováni 

o kulturních akcích a necelé 4 % cht�jí být více informování o hospoda�ení obce 

a �innosti zastupitelstva. Ob�ané by si dále p�áli být více informování o �innosti 

kompostárny, nap�. kolik odpadu m�sí�n� zpracuje a o zám�rech dal�í výstavby v obci.  

7. Jak jste spokojeni s �ivotním prost�edím v obci? 

V této otázce jsem se respondent� dotazovala na spokojenost s úrovní a pé�í o ve�ejné 

plochy, údr�bou zelen�, kvalitou ovzdu�í, mírou hlu�nosti, osv�tlením v obci, údr�bou 

komunikací, údr�bou chodník� a bezpe�ností v obci. Pro vyhodnocení této otázky jsem 

výsledky rovn�� zakreslila do grafu na následující stran�. 
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Graf �. 19: �ást B, �ivotní prost�edí (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafického znázorn�ní je patrné, �e obyvatelé hodnotí �ivotní prost�edí v obci kladn�. 

V�t�ina z nich odpov�d�la na dotazovaná témata bu
to spokojen, nebo spí�e spokojen. 

26 % po�et respondent� je spí�e nespokojeno s kvalitou ovzdu�í, 19 % s mírou 

hlu�nosti �i s 19 % s bezpe�ností v obci.  

8. Do kterého m�sta nej�ast�ji dojí�díte? 

9. Co je d�vodem va�eho výjezdu? 

Nejvíce respondent� (69 %) odpov�d�lo, �e nej�ast�ji vyjí�dí do Zlína, p�i�em� 

nej�ast�j�í d�vod výjezdu (50 %) je zam�stnání. Druhou nejpo�etn�j�í skupinu tvo�ili 

respondenti, kte�í dojí�dí do Otrokovic (30,8 %), druhým nej�ast�j�ím d�vodem 

výjezdu je �kola (30,8 %). 9,6 % respondent� dojí�dí do Krom��í�e, do Hole�ova pak 

3,8 %. Do jiného m�sta (nap�. do Uherského Hradi�t�) dojí�dí necelé 2 % 

dotazovaných. Co se tý�e d�vodu dojí�d�ní, mo�nost sport získala 15,4 % z celkových 

odpov�dí a mo�nost nákupy 3,8 % ze v�ech odpov�dí. Za léka�em nej�ast�ji nedojí�dí 

ani jeden z respondent�.  
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10. Pokud vyu�íváte autobusovou dopravu, jak jste spokojen s autobusovými spoji? 

Na tuto otázku odpov�d�lo celkem 30 respondent�, lze proto p�edpokládat, �e zbylých 

22 respondent� autobusem nejezdí. 67 % respondent� je s autobusovými spoji linky 

Zlín-Malenovice-Hole�ov spí�e nespokojeno a 33 % respondent� je nespokojeno. 

S autobusovými spoji na lince Otrokovice-Myslo�ovice-Lechotice je spí�e nespokojeno 

25 % respondent� a nespokojeno s t�mito spoji je 75 % respondent�.   

11. Hodláte se st�hovat? 

P�evá�ná v�t�ina dotazovaných (81 %) odpov�d�la, �e se st�hovat nehodlá. Zbylých 

19 % respondent� odpov�d�lo druhou mo�ností, a to �e plánují zm�nu bydli�t�.  

12. Co je podle vás nejv�t�ím problémem v obci? 

Vzhledem k tomu, �e byla tato otázka otev�ená, byly její odpov�di r�zné. Zam��ím se 

proto na ty, které se objevily nej�ast�ji. Jako nejv�t�í problém v obci vidí ob�ané 

zchátralý areál koupali�t�, tuto odpov�
 uvedlo 45 % respondent�. Dal�ím významným 

problémem je nefunk�ní rozhlas (22 %).  Mezi dal�ími odpov�di byla významn�

zastoupena také odpov�
 málo d�tských h�i�� (10 %) a chyb�jící cyklostezka (8 %). 

Krom� t�chto odpov�dí ob�ané rovn�� zmínili problém vandalismu mladistvých, stav 

silnice z Machové do Myslo�ovic a málo obchod�.  

  

Vyhodnocení v �ásti C (31 � 45 let) 

4. Vyjád�ete svoji spokojenost s následujícími tématy 

V této �ásti dotazníku jsem se ob�an� ptala na spokojenost v t�chto oblastech: stav 

komunikací, stav chodník�, kvalita a po�et sportovi��, kvalita a po�et d�tských h�i��, 

po�et sb�rných míst, po�et parkovacích míst, kompostárna, dostupnost mate�ské �koly, 

dostupnost slu�eb, vst�ícnost pracovník� obecního ú�adu, práce Rady obce a obecního 

zastupitelstva, kulturní akce. Výsledné odpov�di jsem zazna�ila do následujícího grafu. 
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Graf �. 20: �ást C, spokojenost v vybranými tématy (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu lze vypozorovat oblasti, se kterými jsou obyvatelé spokojeni, �i spí�e spokojeni. 

Ob�ané ve v�kové kategorii 31 � 45 let jsou spokojeni se stavem chodník�, 

kompostárnou, dostupností mate�ské �koly, dále jsou spí�e spokojeni se stavem 

komunikací, vst�ícností pracovník� obecního ú�adu, prací Rady obce a obecního 

zastupitelstva a s kulturními akcemi. Pr�zkum rovn�� odhalil oblasti, ve kterých ob�ané 

spokojeni nejsou. Velká �ást respondent� uvedla, �e je spí�e nespokojena s dostupností 

slu�eb v obci a s po�tem sb�rných a parkovacích míst. Svou velkou nespokojenost pak 

ob�ané vyjád�ili p�edev�ím v tématech kvality a po�tu sportovi�� a kvality a po�tu 

d�tských h�i��. Tyto oblasti ozna�ilo nejvíce respondent� jako velmi problematické. 

5. Jaké slu�by vám v obci chybí? 

Mezi nej�ast�j�ími odpov�
mi na tuto otázku se vyskytovala odpov�
 chyb�jící po�ta 

(35 %), dále ob�an�m v obci chybí zdravotnické slu�by jako je nap�. zuba� (17%). Dal�í 

�astou uvedenou chyb�jící slu�bou je lékárna (12 %) a bankomat (9 %). Dále lidem 

v obci chybí neku�ácká restaurace (5 %), obchody, jako nap�. drogérie (5 %), 

pekárna (3 %).   
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6. O jakých �innostech obce chcete být více informováni? 

V�t�ina z dotazovaných ob�an� odpov�d�la, �e je s informovaností spokojena 

a nepot�ebuje být více informována (79 %). 15 % ob�an� uvedlo, �e si p�eje být více 

informováno o chystaných akcích pro rodi�e s d�tmi. 5 % si p�eje mít více informací 

o hospoda�ení obce a o chystaných investi�ních zám�rech.  

7. Jak jste spokojeni s �ivotním prost�edím v obci? 

V této otázce jsem se ptala na spokojenost s úrovní a pé�í o ve�ejné plochy, údr�bou 

zelen�, kvalitou ovzdu�í, mírou hlu�nosti, osv�tlením v obci, údr�bou komunikací, 

údr�bou chodník� a bezpe�ností v obci. Pro vyhodnocení této otázky jsem data 

zakreslila do grafu: 

Graf �. 21: �ást C, �ivotní prost�edí (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu vyplývá, �e v�t�ina obyvatel je s �ivotním prost�edím obce spokojena. 

Spokojeni jsou ob�ané p�edev�ím s úrovní a pé�í o ve�ejné plochy, údr�bou zelen�

a chodník�. Spí�e spokojeni jsou ob�ané s osv�tlením v obci, údr�bou komunikací 

a s osv�tlením v obci. Ur�it� procento obyvatel (22 %) je spí�e nespokojeno 

s bezpe�ností v obci, 16 % s mírou hlu�nosti a 13 % s kvalitou ovzdu�í. 11 % obyvatel 

s kvalitou ovzdu�í není spokojeno v�bec.  
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8. Do kterého m�sta nej�ast�ji dojí�díte? 

9.  Co je d�vodem va�eho výjezdu? 

Nejv�t�í procento obyvatel dojí�dí do Zlína (38,2 %) dojí�dí do Zlína, p�i�em� 

nej�ast�j�í d�vod výjezdu je zam�stnání (76,5 %). Druhým nej�ast�j�ím m�stem, do 

kterého ob�ané dojí�dí, jsou Otrokovice (26,4 %), t�etím Krom��í� (17,6 %). 14,7 % 

ob�an� dojí�dí do jiného m�sta, nap�. do Tluma�ova, Starého m�sta u Uherského 

Hradi�t� a do Uherského Hradi�t�. Ostatními d�vody pro cestování jsou d�ti, z d�vodu 

�koly (8,8 %), léka� (7,4 %) a nákupy (2,9 %).  

10. Pokud vyu�íváte autobusovou dopravu, jak jste spokojen s autobusovými spoji? 

Autobusovou dopravu na uvedených linkách vyu�ívá celkem 23 respondent�

z 68 dotazovaných, tj. 33,8 %. V�t�ina z dotazovaných vyu�ívá linku Zlín-Malenovice-

Hole�ov (74 %), p�i�em� spí�e nespokojeno a nespokojeno je s t�mito spoji 88 % 

dotázaných. Linku na trase Otrokovice-Myslo�ovice- Lechotice vyu�ívá 26 % 

respondent�, 33 % respondent� je s touto linko spí�e nespokojeno a dal�ích 50 % 

respondent� není spokojeno v�bec.   

11. Hodláte se st�hovat? 

Vyhodnocení u této otázky je takové, �e v�t�ina z dotazovaných se st�hovat nehodlá 

(86 %), zbylých 14 % v budoucnu st�hování plánuje. 

12. Co je podle vás nejv�t�ím problémem v obci? 

U této otázky se mi, stejn� jako v p�edchozí kategorii respondent�, dostalo nazp�t velké 

mno�ství r�zných odpov�dí. V�t�ina dotázaných vnímá jako nejv�t�í problém stav 

a po�et d�tských h�i�� (43 %), dal�í �ásti respondent� vadí stav areálu bývalého 

koupali�t� a to, �e v obci není �ádné sportovi�t� (30 %). 25 % ob�an� uvedlo, �e jim 

nevyhovuje sou�asný stav obecního rozhlasu, 10 % by si p�álo mít v obci cyklostezku. 

Dále respondenti uvedli, �e nejv�t�í problém vidí v zadlu�enosti obce, vandalismu 

mladistvých, chyb�jícím radar na m��ení povolené rychlosti a v chyb�jícím sb�rném 

dvo�e. 
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Vyhodnocení v �ásti D (46 � 60 let) 

4. Vyjád�ete svoji spokojenost s následujícími tématy 

Ve v�kové kategorii 46 a� 60 let odpovídalo celkem 37 ob�an� na následující témata: 

stav komunikací, stav chodník�, dostupnost zdravotnických slu�eb, dostupnost slu�eb, 

po�et sb�rných míst, po�et parkovacích míst, kompostárna, dostupnost mate�ské �koly, 

vst�ícnost pracovník� obecního ú�adu, práce Rady obce a obecního zastupitelstva, 

kulturní akce. Výsledky jsou znázorn�ny v následujícím grafu: 

Graf �. 22: �ást D, �ivotní prost�edí (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu je patrné, �e obyvatelé v této v�kové kategorii jsou spokojeni zejména se 

stavem komunikací, stavem chodník�, kompostárnou, vst�ícností pracovník� obecního 

ú�adu, s prací Rady obce a obecního zastupitelstva i s kulturními akcemi. Naopak 

p�evládá nespokojenost s dostupností slu�eb (57 % ob�an� je spí�e nespokojeno a 24 % 

nespokojeno), s dostupností zdravotnických slu�eb (41 % spí�e nespokojeno, 14 % 

nespokojeno), po�tem sb�rných míst (41 % spí�e nespokojeno a 22 % nespokojeno). 

Kriticky ob�ané hodnotí také po�et parkovacích míst v obci, kdy 41 % je spí�e 

nespokojeno a 3 % ob�an� je se stavem nespokojeno. 
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5. Jaké slu�by vám v obci chybí? 

Na tuto otázku odpovídala v�t�ina ob�an� jednozna�n�, 66 % dotázaných není 

spokojeno s po�tovními slu�bami v obci. Dal�ích 12 % by uvítalo více zdravotnických 

slu�eb, dále prodlou�ení ordina�ních hodin u místního léka�e, nebo také to, aby 

ordinoval �ast�ji.  10 % ob�an� by v obci cht�li lékárnu, nebo aspo	 výdejnu lék�. 8 % 

obyvatel vy uvítalo klub senior�. 2 % respondent� nejsou spokojeni s otevírací dobou 

místního obchodu. 

6. O jakých �innostech obce chcete být více informováni? 

Dotazovaní ob�ané vnímají informovanost obce jako dostate�nou (88 %), tito ob�ané 

odpovídali, �e jsou spokojeni, pop�. uvedli, �e není pot�eba v�t�í informovanosti. 5 % 

respondent� by uvítalo více informací o spole�enských akcích, 5 % o akcích, kterých se 

mohou zú�astnit s vnou�aty.   

7. Jak jste spokojeni s �ivotním prost�edím v obci? 

V�t�ina z oslovených lidí vnímá �ivotní prost�edí v Machové kladn�. Spokojeno, 

�i spí�e spokojeno s úrovní a pé�í o ve�ejné plochy je 92 % ob�an�, s údr�bou zelen�

pak 97 % ob�an�. S kvalitou ovzdu�í je spokojeno, �i spí�e spokojeno 74 % obyvatel, 

26 % je spí�e nespokojeno, podobné výsledky jsou i u spokojenosti s mírou hlu�nosti. 

71 % je spokojeno, �i spí�e spokojeno, 25 % je spí�e nespokojeno a 4 % respondent�

jsou nespokojena.  Osv�tlení v obci a údr�bu chodník� hodnotí obyvatelé rovn�� 

pozitivn�. U osv�tlení je spokojeno, �i spí�e spokojeno je 85 % ob�an�. Údr�bu 

chodník� vnímá jako uspokojivou, �i spí�e uspokojivou 89 % dotazovaných. Údr�ba 

komunikací, je dle mín�ní obyvatel rovn�� na dobré úrovni (spokojeno, �i spí�e 

spokojeno je 83 % respondent�). Nejvíce si obyvatelé st��ují na bezpe�nost v obci, kdy 

nespokojeno a spí�e nespokojeno je 41 % obyvatel.  

8. Do kterého m�sta nej�ast�ji dojí�díte? 

9.  Co je d�vodem va�eho výjezdu? 

Dotazovaní nej�ast�ji dojí�dí do Zlína (45 %) a Otrokovic (35 %), dal�ích 10 % dojí�dí 

do Krom��í�e. 10 % ob�an� dojí�dí do jiného, z uvedených m�st, nap�. do Tluma�ova, 
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Uherského Hradi�t�, nebo do vedlej�í obce Sazovice. D�vodem výjezdu je nej�ast�ji 

zam�stnání (56 %), dále léka� (32 %), nákupy (5 %), a jiné d�vody. 

  

10. Pokud vyu�íváte autobusovou dopravu, jak jste spokojen s autobusovými spoji? 

Autobusovou dopravu vyu�ívá pouze 7 respondent� z 37. Nej�ast�ji je vyu�ívána linka 

Zlín-Malenovice-Hole�ov (90 %). S touto linkou je spí�e spokojen jeden respondent, t�i 

respondenti jsou spí�e nespokojeni a dva nespokojeni. Co se tý�e linky Otrokovice-

Myslo�ovice-Lechotice, tu vyu�ívá z dotázaných pouze jeden respondent (10 %) a je 

spí�e nespokojen. 

11. Co je podle vás nejv�t�ím problémem v obci? 

Nejv�t�í problém obyvatelé vidí v nefunk�ním rozhlase (30 %), dále ve �patném stavu 

d�tského h�i�t� (25 %) a ve zchátralém areálu koupali�t� (20 %). Dal�í velký problém 

vidí v nedodr�ování povolené rychlosti v obci (10 %), dal�ích 5 % ob�an� by uvítalo 

klub pro seniory. Dal�í odpov�di byly nap�. vandalismus, obchody, stav silnice 

Machová � Myslo�ovice. 

Vyhodnocení v �ásti E (61 a více let) 

V této kategorii se mi poda�ilo získat celkem 9 dotazník�. V následujícím vyhodnocení 

jednotlivých otázek se proto zam��ím p�edev�ím na ty odpov�di, které m�ly nejvíce 

bod�. 

4. Vyjád�ete svoji spokojenost s následujícími tématy 

Témata, na která jsem se dotazovala v této otázce, byla shodná jako v p�edchozí 

kategorii, p�i�em� m� v této otázce je�t� navíc zajímalo, jak jsou ob�ané spokojeni 

s dostupností sociální pé�e. Respondenti, kte�í odpovídali v této �ásti, se vyjád�ili 

pozitivn� ke v�em témat�m. Mo�nost odpov�di �spí�e nespokojen� volilo 5 respondent�

u tématu dostupnost slu�eb (55,5%), 4 respondenti u tématu dostupnost zdravotnických 

slu�eb (44,4 %), 3 respondenti u dostupnosti sociální pé�e.  



102 

5. Jaké slu�by vám v obci chybí? 

U této otázky odpov�d�lo 6 respondent�, �e jim chybí klub d�chodc� (66,6 %), dále 

po�ta (22,2 %) a lékárna (11,1 %). 

6. O jakých �innostech obce chcete být více informováni? 

80 % dotazovaných odpov�d�lo, �e je s informovaností spokojeno, 20 % by si p�álo být 

více informováno o kulturních akcích. 

7. Jak jste spokojeni s �ivotním prost�edím v obci? 

U otázek týkajících se �ivotního prost�edí odpovídali respondenti v�t�inou spokojeni, 

�i spí�e spokojeni. Lze tedy �íci, �e s �ivotním prost�edím je spokojeno 100 % 

respondent�. 

8. Do kterého m�sta nej�ast�ji dojí�díte? 

9.  Co je d�vodem va�eho výjezdu? 

Zde dotazovaní uvád�li nej�ast�ji mo�nost Zlín (88,8 %) a Otrokovice (22,2 %), 

p�i�em� nej�ast�j�ím d�vodem je léka� (55,5 %), nákupy (33,3 %), zam�stnání (11,1 

%). 

10. Pokud vyu�íváte autobusovou dopravu, jak jste spokojen s autobusovými spoji? 

V této otázce odpov�d�lo 5 respondent� a to tak, �e 4 vyu�ívají linku Zlín-Malenovice-

Hole�ov a 1 linku Otrokovice-Myslo�ovice-Lechotice. S linkou do Zlína jsou spí�e 

spokojeni 3 respondenti a jeden respondent je spí�e nespokojen. U linky do Otrokovic je 

dotazovaný spí�e spokojen. 

11. Co je podle vás nejv�t�ím problémem v obci? 

V této otázce padla jako nej�ast�j�í odpov�
 nesrozumitelný rozhlas (66,6 %), 

neexistující klub senior� (22,2 %), dále málo akcí zam��ených na seniory (11,1 %) 



103 

3.1.3 Shrnutí dotazníkového �et�ení 

Z dotazníkového �et�ení vyplynulo, �e obyvatelé Machové jsou s �ivotem v obci 

p�evá�n� spokojeni. Velký po�et respondent� hodnotí kladn� �ivotní prost�edí v obci, 

p�edev�ím to, jak se obec stará o zele	 a o údr�bu ve�ejných ploch. Kladn� také ob�ané 

hodnotí kompostárnu, obecní kulturní akce a informovanost ze strany obce o jejích 

�innostech. Spokojenost ob�an� je patrná i v otázkách, týkajících se místních 

komunikací a chodník�. V�t�ina z dotazovaných je se stavem a údr�bou komunikací 

a chodník� v obci spí�e spokojena. Pozitivní je také zji�t�ní, �e jen malé procento 

dotazovaných uva�uje v budoucnu o st�hování.  

Z dotazníku rovn�� vyplynuly skute�nosti, se kterými ob�ané naopak spokojeni nejsou. 

Nejv�t�í problém v obci spat�ují p�edev�ím v nedostatku sportovi��, d�tských h�i��

a v nefunk�ním rozhlase. Dále si ob�ané st��ují na malý po�et parkovacích míst, 

�patnou dostupnost slu�eb jako je po�ta, lékárna a zdravotnické slu�by. Dále v obci 

chybí p�kná restaurace. Respondent�m rovn�� nevyhovují místní spoje autobusové 

dopravy. Jako velký problém vidí zdej�í obyvatelstvo také stav vozovky z Machové 

do Myslo�ovic a rovn�� to, �e vedle této komunikace nevede �ádný chodník 

ani cyklostezka.  

Pr�zkum rovn�� odhalil, �e je v obci nedostatek pracovních p�íle�itostí. Velká �ást 

obyvatel musí dojí�d�t za prací, p�i�em� jen málo z nich vyu�ije autobusovou dopravu. 

Druhým nej�ast�j�ím d�vodem pro výjezd do okolních m�st je náv�t�va léka�e.    

3.1.4 Podn�ty od obyvatel 

V záv�re�ném shrnutí dotazníkového �et�ení jsem upozornila na oblasti, se kterými 

ob�ané Machové nejsou spokojeni. Pr�zkum spokojenosti poukázal na problémy, které 

jsou �e�itelné a které obec m��e vy�e�it. Nejv�t�í problémy, na které upozornili ob�ané, 

jsou následující: 

• nedostatek sportovi��, d�tských h�i��, 

• nesrozumitelnost obecního rozhlasu, 

• malý po�et parkovacích míst, nedodr�ování povolené rychlosti v obci, 
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• �patná dostupnost slu�eb jako je po�ta a lékárna, 

• absence sb�rného dvoru, 

• málo kulturních akcí zam��ených na seniory, chyb�jící klub senior�. 

Tyto podn�ty od obyvatel sou�asn� se skute�nostmi zji�t�ných ze SWOT analýzy obce 

slou�í jako základ pro formulaci vlastních návrh� �e�ení v následující �ásti práce.  

3.2 Návrhy �e�ení 

Cílem návrh� �e�ení je zlep�it �ivotní úrove	 v analyzované obci.  Starosta Machové si 

uv�domuje d�le�itost svých voli��, dlouhodob� se sna�í o vytvo�ení takového prost�edí, 

ve kterém cht�jí ob�ané trávit sv�j volný �as. Ob�any vnímá jako klienty, kte�í mají své 

pot�eby a cht�jí, aby tyto pot�eby byly uspokojeny. Dotazníkové �et�ení poukázalo 

na n�kolik oblastí, ve kterých ob�ané spokojeni nejsou. Tím, �e obec p�ijme tyto návrhy 

a realizuje je, vytvo�í pro své klienty p�ív�tiv�j�í místo pro �ivot. Vzhledem k tomu, 

�e rozpo�et obce není schopný financovat rozsáhlé investi�ní projekty, navrhla jsem 

taková opat�ení, která budou pro obec finan�n� p�ijatelná a zásadn� nezvý�í její 

zadlu�enost. Sou�ástí návrh� jsou i dva projekty, které je mo�né financovat 

z Opera�ního programu �ivotního prost�edí, pro tyto projekty jsem sou�asn� navrhla 

náhradní �e�ení pro p�ípad, �e obec dotace neobdr�í. 

3.2.1 Návrh �. 1: Rekonstrukce rekrea�ního fotbalového h�i�t� na P�íhonu 

Velkým problémem obce je nedostatek míst ke sportovnímu vy�ití. Ob�ané jsou nuceni 

za volno�asovými aktivitami a sportem dojí�d�t do okolních obcí. Dojí�d�ní s sebou 

nese problém v nepravidelnosti provozování t�chto aktivit a dal�í omezení jako nap�. 

finan�ní náro�nost n�kterých sport�. Je proto d�le�ité mít v míst� bydli�t� sportovi�t�, 

které bude p�ístupné v�em a zdarma. To, �e d�ti mohou po p�íchodu ze �koly jednodu�e 

vyb�hnout na h�i�t�, je pro n� nejv�t�í motivací k pohybu. Pokud v obci takové místo 

chybí, up�ednostní p�ed sportem jinou zábavu.  
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Cílem tohoto návrhu je jednak podpo�it volno�asové aktivity v obci, ale také podpo�it 

vztah d�tí ke sportu a p�írod�. U tohoto návrhu jsem sestavila dv� mo�né varianty, 

zále�í na obci, kterou se rozhodne realizovat. První varianta se zabývá opravou h�i�t�

za pou�ití výhradn� vlastních p�íjm�, druhá varianta po�ítá s mo�nou finan�ní podporou 

ve form� dotací od EU a Ministerstva pro �ivotní prost�edí. 

Tento návrh se zam��uje na rekonstrukci zastaralého fotbalového h�i�t� k rekrea�nímu 

vyu�ití, které se nachází v blízkosti mate�ské �koly. V sou�asné dob� je h�i�t�

vyu�íváno minimáln� z d�vodu nedostate�né údr�by a p�edev�ím nerovného povrchu 

hrací plochy. Aktuální stav zahrnuje pouze zatravn�ný prostor, o který se sice obec stará 

pravidelným se�ením trávy, ale chybí jakákoliv jeho dal�í údr�ba. H�i�t� postrádá 

branky a není zde �ádné místo pro odkládání v�cí. Ze dvou stran je h�i�t� lemováno 

stromy, jejich� padající v�tve p�edstavují velké riziko. Vzhledem k tomu, �e se h�i�t�

nachází u hlavní silnice (silnice ho lemuje ze dvou stran), je velkým nedostatkem 

i neposta�ující oplocení. H�i�t� je oploceno pouze z jedné strany, kde nízká vý�ka plotu 

ohro�uje jak ú�astníky silni�ního provozu, tak samotné hrá�e.  

Varianta 1: Mým návrhem je proto celková rekonstrukce tohoto h�i�t�, která zahrnuje 

kompletní rekultivaci povrchu, úpravu blízkého okolí h�i�t� a nákup pot�ebného 

vybavení. Rekultivací povrchu je my�leno zarovnání hrací plochy a výsadba nového 

trávníku. Dal�ím krokem je úprava blízkého okolí h�i�t�, která zahrnuje vykácení ke��

a o�ezání nebezpe�ných v�tví. Tyto úpravy provede zam�stnanec obecního ú�adu, který 

se stará o travnaté plochy v obci a má k dispozici pot�ebné vybavení (traktor, vle�ku 

a ná�adí). Sou�ástí rekonstrukce je oprava fotbalových branek, jejich ukotvení a nákup 

lavi�ek. Sva�ení a ukotvení branek m��e vykonat místní záme�ník, �ím� se obec vyhne 

nutnému p�evozu branek pop�. nákupu nových branek. Zárove	 tak podpo�í místního 

podnikatele. Nedostate�né oplocení h�i�t� lze �e�it nadstavením stávajícího plotu. 

Z druhé strany je nutné vybudovat nový plot se vstupní brankou. 

Tento návrh je z hlediska finan�ních prost�edk� pro obec p�ijatelný. Projekt m��e být 

financován z vlastních p�íjm�. Celkové náklady na realizaci návrhu byly vy�ísleny 

na 150.000,- K�. Tato suma zahrnuje nákup osevu (na 600 m2 plochy), dvou parkových 
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lavi�ek, dvou nových fotbalových sítí, opravu plotu a nákup pletiva, opravu a ukotvení 

branek. V celkové cen� je zahrnuto i vykonání souvisejících prací obecním 

pracovníkem. Rozpo�et tohoto projektu je umíst�n v p�íloze �. 4. 

Varianta 2: V druhé variant� tohoto projektu navrhuji obci vytvo�it jako sou�ást 

fotbalového h�i�t� environmentální h�i�t� pro d�ti p�ed�kolního v�ku. Obec má mo�nost 

získat na opravu h�i�t� dotace ze Státního fondu �ivotního prost�edí (Opera�ní program 

�ivotního prost�edí120). Tento fond pov��ený Ministerstvem �ivotního prost�edí �R 

rozhoduje o projektech, na které budou poskytnuty dotace z Evropské unie. Z t�chto 

prost�edk� je mo�né získat a� 85 % ceny projektu. Dal�ích 5 % pak obec m��e získat 

od Státního fondu �ivotního prost�edí.  

V p�ípad�, �e �ádost obce o vy�ízení dotací bude úsp��ná, m��e obec vytvo�it p�írodní 

h�i�t� pro d�ti z mate�ské �koly. Jedná se o h�i�t�, které podpo�í environmentální 

výchovu d�tí p�ed�kolního v�ku. V rámci environmentální výchovy se d�ti seznámí 

s p�írodou formou hry. Díky této form� výuky mají  mo�nost pozorovat okolí kolem 

sebe a uv�domit si, jak je p�íroda kolem nich rozmanitá a d�le�itá. V neposlední �ad�

má p�írodní h�i�t� pro d�ti význam i do budoucna, kdy si odná�ejí d�le�ité poznatky 

o ochran� �ivotního prost�edí. 

K návrhu vytvo�ení environmentálního h�i�t� p�ispívá skute�nost, �e je p�vodní h�i�t�

obklopeno ze dvou stran sva�itým terénem, který má pro tento projekt d�le�itý význam. 

Na svazích obec m��e vysadit nové ke�e, rostliny pop�. i ovocné stromy, o kterých se 

budou d�ti u�it a starat se o n�. Dal�ím d�le�itým prvkem h�i�t� jsou krmítka a pta�í 

budky. Ptactvo mohou d�ti v zimních m�sících p�ikrmovat a pozorovat, jaké druhy se u 

krmítek objeví. Na h�i�ti rovn�� vzniknou zábavné atrakce z p�írodního materiálu. Jedná 

se nap�. o iglú z proutí, jednotlivé pruty jsou ohebné a umo�ní propletení. Dále si d�ti 

z v�tví mohou sestavit p�íst�e�ek a vytvo�it tak p�írodní úkryt. Na h�i�ti bude rovn�� 

kmen stromu, který m��e slou�it jednak k pohybovým aktivitám, ale také k posezení 

a odpo�inku. Na svahu budou vybudovány �eb�íky a na v�tvích strom� houpa�ky. 

                                                 
120 V OP�P pro rok 2014 je v  14 mld. K� na do�erpání. 
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H�i�t� bude dostupné pro v�echny obyvatele v obci, tzn. i pro rodi�e a jejich d�ti, pop�. 

prarodi�e. Mohou tak spole�n� rozvíjet vztah d�tí k p�írod�. 

Tento projekt je oproti návrhu opravy fotbalového h�i�t� z hlediska finan�ních investic 

náro�n�j�í. Vybudování environmentálního h�i�t� se pohybuje v �ádech statisíc� korun. 

Náklady na vybudování tohoto h�i�t� proto odhaduji na 1,8 mil. K�. V p�ípad�, �e bude 

obec se svou �ádostí úsp��ná a dostane dotace ve vý�i 90 % z ceny projektu, zaplatí 

ze svého rozpo�tu 180 tis. K�. Tyto pen��ní prost�edky je obec schopna získat 

z vlastních, �i da	ových p�íjm�. Problém tohoto návrhu spo�ívá v do�asném zvý�ení 

zadlu�enosti obce. �adatel o dotace musí na projekt získat p�eklenovací úv�r, který 

splatí ihned po p�ijetí dotací (co� bývá z pravidla v dal�ím rozpo�tovém období). I p�es 

riziko vy��í zadlu�enosti obci doporu�uji tento návrh realizovat. Vzhledem k tomu, �e 

pracovníci obecního ú�adu mají letité zku�enosti s vy�izováním dotací, v��ím, �e se obci 

poda�í usp�t i s touto �ádostí a environmentální h�i�t� bude vybudováno. 

3.2.2 Návrh �. 2:  Úprava a rekonstrukce obecního rozhlasu 

V posledních letech se objevují stí�nosti ob�an� na výpadky rozhlasu 

a na nesrozumitelnost vysílání v závislosti na bezdrátový rozhlasový systém. Cílem 

návrhu je zlep�ení informovanosti v�ech ob�an� Machové. 

Mým návrhem je úprava a se�ízení rozhlasu. Obecní rozhlas je d�le�itým informa�ním 

prvkem v obci. P�edev�ím star�í ob�ané se �patn� orientují ve sv�t� moderních 

technologií a neum�jí zacházet s po�íta�em a internetem. Proto nemají jinou mo�nost, 

jak se dozv�d�t o událostech v obci. Obecní rozhlas je vysílán denn� a informuje 

obyvatele o �innostech obecního ú�adu, nap�. o termínu konání obecního zastupitelstva,  

o p�íjezdech pojízdných prodejen do obce (potraviny, spot�ební zbo�í, dr�be� apod.). 

Dále o poskytovaných slu�bách r�zného druhu, o zm�n� ordina�ních hodin léka�e, 

o chystaných kulturních akcích v obci i blízkém okolí, rozhlas rovn�� upozor	uje 

na zvý�ené riziko výskytu nemoci u domácích zví�at atd. Sou�ástí hlá�ení jsou také 

úmrtní oznámení a informace o posledním rozlou�ení se spoluob�any.  
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Rozhlas funguje v obci více ne� padesát let. V roce 2005 obec provedla jeho 

modernizaci na bezdrátové vysílání. Pou�itá technologie byla v�ak v té dob� na nízké 

úrovni. V lo	ském roce se roz�i�ovala v�tev místního rozhlasu na nový stavební obvod, 

kde u� je pou�ita dokonalej�í technika a rozhlas funguje bezchybn�. V ostatních �ástech 

obce je v�ak stav vysílání  �patný. Vysílání rozhlasu je nesrozumitelné, objevuje se 

�um�ní a jeho výpadky. Dochází ke k�í�ení mluveného slova a to vlivem �patného 

umíst�ní reproduktor�, kdy se vysílání slévá v neur�itý zvuk. P�i modernizaci p�ed 

devíti lety byly pou�ity �patné typy reproduktor�, které nejsou vhodné pro p�enos �e�i 

i pro hudbu sou�asn�. Obecní rozhlas má malé pokrytí a jeho dosah je krátký. 

Navrhuji proto obci nechat si vypracovat novou odbornou studii na úpravu 

a rekonstrukci obecního rozhlasu. Studie by m�l být zam��ena p�edev�ím 

na vyhodnocení nejvhodn�j�ího typu rozhlasu a na výb�r vhodných reproduktor�. Obci 

bych  doporu�ila modern�j�í typ bezdrátového rozhlasu v�etn� p�emíst�ní rozhlasových 

hnízd. Krom� hlá�ení z reproduktor� si mohou ob�ané po�ádat o zavedení hlá�ení p�ímo 

do domácnosti. Bezdrátový rozhlas umo�	uje p�ímé hlá�ení i hlá�ení ze záznamu a je 

obsluhován speciálním softwarem p�es po�íta�. Ke zkvalitn�ní signálu je mo�né pou�ít 

speciální p�evad��, který zabezpe�í signálem i �patn� dostupná místa. Ve SLEPTE 

analýze jsem uvedla, �e v obci p�sobí spole�nost, která se zam��uje na opravu 

elektrických za�ízení (CNC - INTERSERVICE ZLÍN spol. s r.o.). Tato spole�nost  

rovn�� provádí opravy a instalace telekomunika�ních za�ízení.  S �ádostí 

na vypracování odborné studie m��e obec oslovit práv� tuto firmu. P�edpokládané 

náklady na rekonstrukci a modernizaci obecního rozhlasu odhaduji ve vý�i 300 � 400 

tis. K�, v závislosti na pou�ité technologii a cen� nových komponent (nap�. 

reproduktor�). Obec tento projekt m��e financovat z da	ových p�íjm�. 

3.2.3 Návrh �. 3: Zvý�ení po�tu parkovacích míst 

Obec se dlouhodob� potýká s problémem velkého mno�ství osobních automobil�, které 

ob�ané nemají kam zaparkovat. D�sledkem toho je, �e automobily stojí na místních 

komunikacích nebo na trávníku. Komunikace, u její� krajnice automobily parkují 
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v obou sm�rech, se stává nep�ehlednou. Cílem tohoto projektu je vybudování nových 

parkovacích míst za ú�elem zvý�ení bezpe�nosti v obci.  

Mým návrhem je vytvo�ení parkovacích stání pro osobní automobily s podélným 

�azením, podél jízdního pásu soub��n� s pozemní komunikací ve sm�ru od Mí�kovic. 

Mezi chodníky a silnicí je dostate�ný prostor pro úpravu a zpevn�ní terénu, na kterém 

by mohl vzniknout tzv. parkovací záliv121. Podélná stání jsou pro tento prostor ideálním 

�e�ením. Sou�asnou situaci vykresluje obrázek �. 5. Z obrázku je patrné, �e po levé 

stran� silnice, by bylo mo�né vybudovat mnou navrhované opat�ení. Na rozloze 225 m2

by mohlo vzniknout a� 30 nových parkovacích míst. 

Obrázek �. 5: Hlavní silnice v obci (Zdroj: vlastní tvorba) 

Obecn� se p�i stavb� nových parkovacích stání vychází z �SN 73 6056 (736056), která 

upravuje odstavné a parkovací plochy silni�ních vozidel. Norma se vztahuje rovn�� na 

projektování a úpravu dispozi�ního �e�ení. Vybudování mnou navr�ených parkovacích 

míst m��e obec �e�it n�kolika zp�soby, zále�í na rozpo�tu stavebních úprav, v�dy se 

v�ak obec musí obrátit na specializovanou stavební firmu.  

                                                 
121 Plocha ur�ená pro jedno, �i více parkovacích stání (podélné, �ikmé, atd.). 
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Jedním z mo�ných �e�ení, díky kterému by mohl být zachován trávník, by bylo pou�ití 

betonových zatrav	ovacích dla�dic. V tomto p�ípad�, by musely být bu
to vym�n�ny 

obrubníky za nové nájezdy, nebo srovnán trávník na úrove	 komunikace. Zatrav	ovací 

dla�dice mohou pokládat zam�stnanci obecního ú�adu, problém ov�em spo�ívá 

v p�ípravných pracích. Dla�dice nelze pokládat na sou�asný trávník, ten se musí 

do cca 20 cm vybagrovat a zpevnit. Náklady na realizaci tohoto projektu jsem vy�íslila 

na 290.000 K�. Do nákladu na výstavbu tedy vstupují jednak ceny dla�dic (plocha x 

cena za m2), ale také související stavební práce, pop�. nové nájezdy. Náklady na tuto 

variantu jsou vy�ísleny v p�íloze �. 5.  

Dal�ím z mo�ných �e�ení je vybudovat podélná stání z betonové zámkové dla�by. 

Postup je podobný jako p�i pokládce zatrav	ovacích dla�dic. Terén se musí nejd�íve 

odbagrovat a zpevnit. Náklady na realizaci této varianty jsem vy�íslila na 260.000 K�. 

Do náklad� se promítá cena materiál� (plocha x cena za m2) a rovn�� související práce. 

Náklady na tuto variantu jsou vy�ísleny v p�íloze �. 4. V p�ípad�, �e obec vytvo�í místo 

trávník� parkovací stání z betonové zámkové dla�by, odpadne jí starost se se�ením této 

plochy. V obci je dostate�né mno�ství zelen�,  vytvo�ení t�chto parkovacích míst proto 

nebude mít negativní dopad na �ivotní prost�edí obce. 

U obou variant je shodná cena za stavební práce, úpravu terénu vy�adují ob� varianty. 

V �em se ale li�í, je cena materiálu, realizace projektu pomocí betonové zámkové 

dla�by je finan�n� mén� náro�ná. Obec m��e zabezpe�it materiál vlastním nákupem, 

u spole�nosti BETONA  D�ÍMAL, spol. s r.o., která sídlí v sousední obci Myslo�ovice 

a specializuje se na betonové výrobky122. Tato spole�nost nabízí p�íznivé ceny 

a mno�stevní slevy. Z hlediska hospodárnosti bych proto obci doporu�ila spolupráci se 

jmenovanou firmou a vytvo�ení parkovacích stání ze zámkové dla�by. Tento projekt je 

mo�né financovat z da	ových p�íjm� obce.  

                                                 
122 ceník vybraných betonových výrobk� je uveden v p�íloze �. 4  
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3.2.4 Návrh �. 4: Vytvo�ení sb�rného dvoru v obci 

U ob�an� se velmi osv�d�ila investice do kompostárny, která zpracovává biologický 

odpad rostlinného p�vodu. V obci v�ak chybí kontejnery na jiný odpad, který vzniká 

p�i ka�dodenních �innostech. Cílem tohoto návrhu je zlep�it �ivotní prost�edí v obci 

a umo�nit ob�an�m d�sledn�j�í t�íd�ní a likvidaci odpadu. 

Mým návrhem je vytvo�ení nového sb�rného dvoru v obci, kde by ob�ané mohli umístit 

odpad jako papír, kov a su�. V sou�asné dob� �e�í obec sb�r tohoto odpadu r�znými 

zp�soby. Na papír, plast a sklo jsou v obci z�ízena ve�ejn� dostupná místa s kontejnery 

o objemu 1100 l. Sut� mohou obyvatelé n�kolikrát za rok ukládat do p�istavených 

kontejner�. Obec následn� odpad vyvá�í do Mí�kovic, kde je provedeno drcením tohoto 

materiálu. �elezný odpad mohou ob�ané Machové dvakrát za rok odevzdat spolk�m, 

které organizují jeho sb�r. Jedenkrát za rok organizuje tuto akci �eský zahradnický svaz 

Machová a po druhé má na starost sb�r �elezného odpadu Sbor dobrovolných hasi��

Machová. Oba spolky následn� tento odpad prodají do výkupny �eleza a finan�ní 

prost�edky slou�í k jejich �innosti.  

Vzhledem k mno�ství vyprodukovaného odpadu by byl pro obec vhodným �e�ením 

sb�rný dv�r. Ten by slou�il i okolním obcím. Výhoda sb�rného dvoru je, �e zde 

obyvatelé mohou odkládat odpad v pr�b�hu celého roku. Nemusejí tudí� �ekat 

na p�istavení kontejneru, jako do posud. Vhodným místem pro do�asné umíst�ní 

jednoho kontejneru je prostor kompostárny. Zde m��e obec umístit kontejner na papír, 

kterým disponuje. Jedná se o zast�e�ený kontejner o objemu 9 m3, s vý�kou podchodu 

1,5 m.  

Vytvo�ení nového sb�rného dvoru a po�ízení dal�ích kontejner� je zále�itost, která 

zásadn� ovlivní výdajovou stranu obecního rozpo�tu. Na vytvo�ení sb�rného dvoru 

m��e obec získat dotace z Opera�ního programu �ivotního prost�edí123 (p�es Státní fond 

�ivotního prost�edí) v hodnot� a� 90 %. P�ínos tohoto programu spo�ívá v mo�nosti 

�erpat finan�ní prost�edky p�edem, na základ� �ádosti o platbu. �ádost o platbu se 

                                                 
123 V OP�P pro rok 2014 je v  14 mld. K� na do�erpání. 
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potvrzuje p�edlo�ením faktur od dodavatel�. Cena jednoho kontejneru se pohybuje 

kolem 60 000 K�. Celkov� by se jednalo o po�ízení n�kolika kontejner�

(na elektroza�ízení, kovy, sut�, pop�. pneumatiky). Sou�asn� je v�ak nutné po�ídit 

i nezbytnou techniku pro manipulaci, pop�. svoz odpadu. Celkové náklady na vytvo�ení 

sb�rného dvoru odhaduji na 3 mil. K�. Na tomto projektu se mohou finan�n� podílet 

i okolní obce, které budou dv�r rovn�� vyu�ívat. Pokud se obec rozhodne vytvo�it nový 

sb�rný dv�r, nebude jeho realizace náro�ná pouze finan�n�, ale i �asov�. Celý proces 

od vy�ízení �ádosti o dotace a� po ukon�ení financování m��e trvat 2 � 3 roky.  

V první fázi realizace projektu obci doporu�uji zpracovat návrh na vytvo�ení sb�rného 

dvoru a p�ipravit �ádost o dotaci na projekt OP�P, v�etn� dokumentace a rozpo�tu. 

V druhé fázi potom umístit dostupný kontejner na papír do prostoru kompostárny, aby 

se za�al co nejd�íve vyu�ívat. Zárove	 obci doporu�uji, aby byl �elezný odpad i nadále, 

dvakrát ro�n� sbírán místními spolky. Naopak výnos z papírového odpadu, který se 

ve sb�rném dvo�e vybere, by z �ásti nebo z cela mohl p�ipadnout zdej�í mate�ské �kole.  

Díky mo�nosti �erpat finan�ní prost�edky z dotací p�edem, by obci odpadl problém 

s vy�izováním p�eklenovacího úv�ru a tudí� i se zvý�enou zadlu�eností. V závislosti na 

vý�i dotace a domluv� s okolními obcemi, by obec projekt financovala z da	ových 

p�íjm�. M��e vzniknout situace, kdy obec dotace nezíská. V tomto p�ípad� obci 

doporu�uji alespo	 umístit kontejner na papír do areálu kompostárny a i nadále o dotace 

usilovat.  

3.2.5 Návrh �. 5: Podpora místních �ivnostník�

Jak bylo zji�t�no pomocí SLEPTE analýzy v obci je v sou�asnosti 42 fyzických osob, 

kte�í mají platné �ivnostenské oprávn�ní k provozování �ivnosti. N�kte�í místní 

�ivnostníci v�ak mají problém se na trhu uplatnit. Nedisponují vlastními nebytovými 

prostory, kde by mohli �ivnost provozovat. Cílem návrhu je podpo�it místní �ivnostníky 

a tím i podnikatelské prost�edí v obci. 
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Navrhuji obci je nabídnout volné prostory ve vlastnictví obce místním podnikatel�m, 

fyzickým osobám k pronájmu. Jedná se p�edev�ím o prostory v  budov� obecního ú�adu 

a v areálu koupali�t�.  

V budov� obecního ú�adu je mo�né pronajmout místnost, která je specifikována jako 

kancelá�ský prostor. Tyto prostory je mo�né vyu�ít i k jinému ú�elu podnikání, 

v minulých letech zde bylo kade�nictví. Pronájem této místnosti je stanoven 

na 1 000 K� za m�síc (v�etn� energií). Obec uva�uje o prominutí �ásti nájemného 

v prvním roce podnikání. V dal�ích letech by zále�elo na vzájemné domluv�. 

Druhým objektem je budova v areálu bývalého koupali�t�. V p�ípad�, �e dojde 

k rekonstrukci celého areálu, bude mo�né pronajmout �ást této budovy. V budov� tak 

m��e vzniknout nap�. ob�erstvení, pop�. jiná provozovna slu�eb dle domluvy s obecním 

ú�adem. I u tohoto pronájmu obec uva�uje o prominutí �ásti nájemného.  

3.2.6 Návrh �. 6: Roz�í�ení slu�eb v obci 

Z dotazníkového �et�ení vyplynulo, �e ob�ané jsou nespokojeni s mno�stvím 

dostupných slu�eb. Cílem návrhu roz�í�ení slu�eb v obci je roz�í�ení ob�anské 

vybavenosti. Tento návrh se zam��uje na problematiku absence po�ty, bankomatu 

a lékárny. 

Zásadním problémem je neexistence po�ty v Machové. Nejbli��í po�ta je ve vedlej�í 

obci, tato po�ta v�ak má v�ak pro v�t�inu obyvatel nevyhovující otevírací dobu. Po�ta 

v Myslo�ovicích má otev�eno ve v�ední dny od 8:00 do 15:30 hodin, p�i�em� od 11:00 

do 13:30 hod je po�ta zav�ená. Pouze ve st�edu je otevírací doba prodlou�ena 

do 16:30 hod. Zále�itost nedostate�né otevírací doby vnímají p�edev�ím pracující 

ob�ané, kte�í se v pr�b�hu dne na po�tu nedostanou. Problém spo�ívá p�edev�ím 

p�i vyzvedávání zásilek, zvlá�t� doporu�ených a do vlastních rukou, které nabývají 

právní moci, i kdy� nejsou doru�eny. Pokud zam�stnanec po�ty nezastihne adresáta 

v míst� bydli�t�, dopis se automaticky vrací na po�tu. Star�ím obyvatel�m zase �iní 
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zna�né potí�e dojí�d�ní do vedlej�í obce. Starosta obce si tento problém uv�domuje 

a chce ho �e�it.  

Mým prvním návrhem je podat u �eské po�ty �ádost o z�ízení otevírací doby 

v nepracovní den, tj. v sobotu. Tímto zp�sobem lze zp�ístupnit po�tovní slu�by 

p�edev�ím pracujícímu obyvatelstvu. Pro tyto pot�eby by sta�ilo, kdyby m�la po�ta 

otevírací dobu v dopoledních hodinách mezi 8 � 10 hodinou ranní. V této dob� by si 

v�t�ina pracujících ob�an�, a� u� z Machové, �i okolních obcí, byla schopná své 

zále�itosti vy�ídit. 

Mým druhým návrhem, jak �e�it vzniklou situaci, je vytvo�ení výdejního  místa 

v Machové � v místním hostinci, v�etn� mo�nosti úhrady slo�enek. Místí pohostinství 

má dlouhou otevírací dobu ka�dý den v�etn� víkendu. Výhodou je také to, �e majitelka 

pohostinství zná v�t�inu obyvatel. Krom� výdejny po�tovních zásilek je mo�né zde 

umístit i po�tovní schránku (nap�. u vstupních dve�í). Díky tomuto návrhu by byly 

po�tovní slu�by dostupné pro v�t�inu obyvatel obce.  

Prvním p�edpokladem pro z�ízení výdejního místa je domluva starosty obce s místní 

podnikatelkou. Zárove	 musí starosta podat na �eskou po�tu �ádost o z�ízení výdejního 

místa v obci. Druhým nezbytným krokem je podepsání smlouvy OSV� (majitele 

pohostinství) a starosty s �eskou po�tou. Spolupráce s po�tou je pro majitelku podniku 

výhodná, za provozování výdejního místa jí nále�í odm�na 1 450 K� m�sí�n�, krom�

této odm�ny je poskytován také p�ísp�vek na telefon ve vý�i 300 K� a odm�na 1,50 K�

za ka�dou po�tovní operaci124. 

Druhým problémem je chyb�jící lékárna �i výdejna lé�iv v obci. Ob�ané Machové 

v sou�asné dob� nemají mo�nost si pot�ebná lé�iva koupit. V budov� mate�ské �koly 

má jedenkrát za týden ordina�ní hodiny praktický léka� MUDr. Libor Tesa�ík. Navrhuji, 

aby vedení obce po domluv� s místním léka�em, realizovalo výdejnu lé�iv v ordinaci 

                                                 
124 Z N�m�ovic u� není daleko na po�tu. Starosta za�ídil výdejnu v hospod�. Z N�m�ovic u� není daleko 
na po�tu. Starosta za�ídil výdejnu v hospod� - iDNES.cz [online]. © 1999�2014 [cit. 2014-05-16]. 
Dostupné z: http://plzen.idnes.cz/posta-v-hospode-v-nemcovicich-d2k-/plzen-
zpravy.aspx?c=A130903_090901_plzen-zpravy_pp. 
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praktického léka�e. Jednalo by se o výdejnu lék�, které léka� svým pacient�m 

pravideln� p�edepisuje a dále o b��n� dostupné léky (nap�. na bolest hlavy, masti, 

zdravotnický materiál - obvazy, bandá�e, náplasti). Tento projekt by mohl být 

realizován v závislosti na domluv� obecního ú�adu s léka�em. Obec by mohla léka�e 

k výdejn� lé�iv motivovat sní�ením ceny za pronájem obecních prostor. 

Dal�ím problémem, na který poukazují lidé mlad�ího a st�edního v�ku v obci je absence 

bankomatu. Proto obci navrhuji, aby jednala se zástupci bankovních institucí o umíst�ní 

bankomatu do obce Machová, pop�. do vedlej�ích obcích.  V dne�ní dob� nejsou lidé 

zvyklí nosit u sebe velkou hotovost, pop�. mít tyto peníze ulo�ené doma. Pohodln�j�ím 

zp�sobem je v p�ípad� nouze vybrat peníze z bankomatu. Cílem tohoto návrhu je 

umístit v obci bankomat n�kterého z poskytovatel� bankovních slu�eb. P�edpokladem 

úsp�chu realizace projektu je oslovení vybraných finan�ních institucí s �ádostí 

o umíst�ní bankomatu v obci. Zda bude návrhu vyhov�no, závisí p�edev�ím 

na rozhodnutí t�chto soukromých subjekt�. Problémem by mohla být skute�nost, 

�e obec má malý po�et obyvatel, a proto by bankovní instituce nemusely být ochotny 

bankomat do obce umístit. Pokud by se ov�em k �ádosti o umíst�ní bankomatu p�idali 

i starostové z okolních obcí mohla by být �ádost vy�ízena ke spokojenosti ob�an�

(Myslo�ovice - 608 obyvatel125; Mí�kovice - 567126; Lechotice � 439127; Hosti�ová �

 502128; Sazovice - 697129). 

3.2.7 Návrh �. 7: Vytvo�ení klubovny pro seniory a environmentálního krou�ku 

pro d�ti 

Obec Machová má 116 obyvatel d�chodového v�ku. Tito obyvatelé nemají v sou�asné 

dob� v obci �ádné zázemí. V obci je velký po�et kulturních akcí zam��ených na rodi�e 

s d�tmi, chybí zde výrazn�j�í anga�ovanost p�i organizování kulturních akcí 

pro d�chodce. Cílem návrhu vytvo�ení klubovny pro seniory je podpo�it star�í generaci 

v obci a uspokojit jejich pot�eby. 

                                                 
125 stav k 30. 4. 2014. 
126 stav k 31. 12. 2013. 
127 stav k 31. 12. 2013. 
128 stav k 31. 12. 2013. 
129 stav k 31. 12. 2013. 
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Mým návrhem je vytvo�ení klubovny, kde by se místní senio�i mohli scházet a trávit sv�j 

volný �as. Ob�ané by zde mohli diskutovat o jim blízkých tématech, udr�ovat místní 

tradice (nap�. hanácké právo), po�ádat sout��e, vyzkou�et si r�zné aktivity (ru�ní práce, 

lu�t�ní k�í�ovek, v�domostní kvízy), vzd�lávat se, relaxovat, po�ádat zájezdy atd. 

Sou�ástí sch�zí by mohly být i odborné p�edná�ky o �ivotním stylu, zdraví, 

problematice stárnutí, finan�ních zále�itostech, aj.   

Klubovna pro seniory by byla otev�ena dle pot�eby obyvatel nap�. jednou týdn�. Celou 

akci by zaji��oval sociální výbor obce, který by návrh na otev�ení klubovny prezentoval 

ob�an�m na pravidelné besed� s d�chodci. V �ele klubovny by stála odpov�dná osoba, 

aktivní d�chodce/d�chodkyn�, která by m�la funkci vedoucí/ho klubu a organizovala 

jeho �innost. 

Klubovna by zárove	 vy�e�ila problém obce s nevyu�itou místností bývalé klubovny 

pro mláde�. Klubovna pro mláde� se obci neosv�d�ila z d�vodu vandalismu, proto je 

del�í dobu zav�ená. V klubovn� je v�echno pot�ebné vybavení, které zahrnuje nábytek, 

vodovod, vytáp�ní místnosti, osv�tlení, sociální místnost a dal�í. Tento projekt by si 

proto vy�ádal jen minimální finan�ní podporu ze strany obce nap�. vymalování 

místnosti, p�ísp�vek na lednici, rychlovarnou konvici, rádio. Je zde i mo�nost, �e sami 

ob�ané si místnost dovybaví vlastními nepot�ebnými spot�ebi�i. 

Mým druhým návrhem je vytvo�ení environmentálního krou�ku pro d�ti. V obci jsou dva 

spolky, které se zam��ují na mimo�kolní výchovu d�tí a mladistvých. Jedná se 

o SDH Machová a TJ Sokol Machová. Ve Sboru dobrovolných hasi�� Machová p�sobí 

t�i dru�stva, které pravideln� (ka�dý týden) jezdí na celorepublikové hasi�ské sout��e. 

Dal�í klub, který se v�nuje d�tem je TJ Sokol Machová, který v místní ku�eln� trénuje 

mladé hrá�e a po�ádá ku�elká�ské turnaje. Klub se svými sv��enci rovn�� nav�t�vuje 

celorepublikové sout��e. V zimním období v kulturním dom� organizují turnaje 

ve stolním tenisu. Oba tyto spolky se soust�e
ují výhradn� na sport. V obci je v�ak 

prostor pro vytvo�ení krou�ku, který se bude v�novat mimo�kolnímu vzd�lávání 

i v jiných oblastech. 
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V návrhu �. 1 (vytvo�ení p�írodního h�i�t�) jsem se zam��ila na d�ti p�ed�kolního v�ku. 

V tomto návrhu environmentálního krou�ku se zam��uji na d�ti, které nav�t�vují 

základní �kolu. I jejich výchova v oblasti �ivotního prost�edí je d�le�itá. Navíc obec má 

velký potenciál k takovéto výchov�, který jsem uvedla ve SWOT analýze obce. Obec 

v minulosti vytvo�ila stromové aleje, kv�tnaté louky a biokoridor. Práv� na t�chto 

místech by mohla probíhat nauka o p�írod�. Na kv�tnatých loukách se nachází 

a� 80 druh� kv�t�; d�ti se zde mohou dov�d�t nap�. zajímavosti z �í�e rostlin a nau�it se 

poznávat jejich jednotlivé druhy. V biokoridoru mohou potkat voln� �ijící zví�ata 

a �ivo�ichy. Krou�ek m��e podnikat i nejr�zn�j�í exkurze. Nap�. exkurzi 

do kompostárny, kde se d�ti nau�í, jak se ú�eln� zpracovává rostlinný odpad. Rovn�� 

mohou jít na exkurzi do ko�enové �istírny odpadních vod, kde se dov�dí, jak celý 

proces funguje a co obná�í. Dal�í náv�t�vy je mo�né domluvit v místních firmách. Jedná 

se o Zahradnictví Machová a spole�nost Zemet spol. s r.o. (rostlinná a �ivo�i�ná 

výroba). Environmentální krou�ek m��e po�ádat i turistické výlety d�tí do okolí 

(rozhledna a památné stromy na Hosti�ové, rybníky v Mí�kovicích, potok �idelná 

v Sazovicích) a celodenní výlety do jiných oblastí.  

Tento krou�ek by mohl mít rovn�� zázemí v bývalé klubovn� mláde�e. Jednalo by se 

tedy o spole�nou klubovnu senior� a klubovnu tohoto spolku. Tím by byla místnost 

vyu�ita. Za nep�íznivého po�así by se zde d�ti v�novaly i jiným aktivitám (nap�. 

rukod�lné práce, výtvarná �innost, aj.). Environmentální krou�ek by byl pro d�ti otev�en 

jednou  a� dvakrát týdn�, vedl by jej dobrovolník (nap�. �len �ZS Machová) s kladným 

vztahem k p�írod� a d�tem.  
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ZÁV�R 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout opat�ení, která povedou ke zkvalitn�ní �ivota 

obyvatel v obci Machová. Za ú�elem dosa�ení stanovaného cíle a odborné úrovn�

práce, jsem nastudovala literaturu, která se zabývá problematikou ve�ejných financí 

a analýzy vnit�ního a vn�j�ího okolí. Seznámila jsem se s rozpo�tovým procesem, 

financováním obce, zadlu�eností a s interními a externími faktory. 

Následn� jsem aplikovala teoretické poznatky do praktické roviny na obec Zlínského 

kraje, Machovou. Provedla jsem analýzu rozpo�tového hospoda�ení této obce 

za rozpo�tová období 2007 � 2013. Cílem této analýzy bylo zhodnotit rozpo�et obce 

jako bilanci, která hodnotí p�íjmovou a výdajovou stranu rozpo�tu. Díky této analýze 

jsem zjistila, �e vlastní (b��né) p�íjmy vybrané obce dosahují ve sledovaných letech 

v pr�m�ru pouze 5 % hodnoty celkových p�íjm�. Následn� jsem se proto zajímala, jak 

je obec schopna vlastními p�íjmy krýt b��né výdaje. Výsledkem bylo zji�t�ní, �e je obec 

schopna tyto výdaje zabezpe�it pouze z deseti procent. Proto jsou nejd�le�it�j�ími 

p�íjmy obce p�íjmy da	ové. Nejv�t�í podíl na celkových p�íjmech tvo�í p�íjmy 

ze sdílené dan� z p�idané hodnoty. Územní rozpo�ty se dlouhodob� potýkají 

s problémem zadlu�enosti, zadlu�enost se ve sledovaných letech dotýká i obce 

Machová. Ukazatel dluhové slu�by p�ekro�il ve t�ech rozpo�tových obdobích hranici 

stanovenou Ministerstvem financí �R. Vypovídací schopnost byla v�ak zkreslena 

vlivem jednorázových splátek úv�r� a financování p�eklenovacím úv�rem. Jednalo se 

o úv�ry, kterými obec hradila investi�ní projekty do doby, ne� obdr�ela finan�ní 

prost�edky z dotací. Následn� obec tyto p�j�ky splatila. Celkov� tedy lze hodnotit obec 

jako finan�n� zdravou, která ve sledovaných letech vynakládala finan�ní prost�edky 

ú�eln� a vytvá�ela zázemí pro lep�í �ivot v obci.  

Dal�ími provedenými analýzami byly analýzy SLEPTE a SWOT. Pomocí SLEPTE 

analýzy jsem pro obec sestavila sociální, legislativní, ekonomické, politické 

a ekologické faktory, které ovliv	ují její �innost. Ve SWOT analýze jsem hodnotila 

silné a slabé stránky, p�íle�itosti a hrozby. Pro p�ehlednost jsem SWOT analýzu 
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rozpracovala do �esti oddíl�: obecní ú�ad, obyvatelstvo, ob�anskou vybavenost 

a slu�by, �ivotní prost�edí obce, kultura a kulturní akce. Výsledky t�chto analýz, v�etn�

analýzy rozpo�tového hospoda�ení jsem dále vyu�ila p�i sestavení vlastních návrh�

�e�ení. 

Nejd�le�it�j�í �ástí práce byly vlastní návrhy �e�ení. Tuto �ást práce jsem dále roz�í�ila 

o pr�zkum spokojenosti obyvatel Machové, kdy jsem zji��ovala spokojenost obyvatel 

s �ivotem v obci. Pr�zkumu se zú�astnilo celkem 166 respondent�. Ve svých 

odpov�dích obyvatelé Machové zhodnotili oblasti, ve kterých jsou spokojeni, 

nap�. �ivotní prost�edí. Zárove	 ob�ané upozornili na problémy, které by obec m�la 

�e�it. Podn�ty od obyvatel jsem dále zapracovala do vlastních návrh� �e�ení. 

Celkem jsem pro obec navrhla 7 opat�ení, které �e�í zji�t�né problémy. P�i formulaci 

t�chto návrh� jsem uva�ovala omezený obecní rozpo�et. Zásadním problémem v obci je 

nedostatek míst ke sportovnímu vy�ití a k trávení volného �asu. Obci jsem proto 

navrhla 2 varianty rekonstrukce fotbalového h�i�t�, které m��e financovat bu
to 

vlastními p�íjmy (pop�. da	ovými), nebo za vyu�ití  dotací z Opera�ního programu 

�ivotního prost�edí. Druhým návrhem byla úprava a rekonstrukce obecního rozhlasu, 

který je v sou�asné dob� ve �patném stavu. Obci jsem doporu�ila úpravu rozhlasu 

na modern�j�í bezdrátový typ. Dal�ím návrh vycházel z podn�tu obyvatel na nízký 

po�et parkovacích míst v obci, tento návrh rovn�� �e�í bezpe�nost v obci. Obci jsem 

navrhla vytvo�ení parkovacích míst s podélným stáním pro osobní automobily ve sm�ru 

od vedlej�í obce Mí�kovice. V návrhu, který reaguje na nedostatek sb�rných míst v obci 

jsem navrhla vytvo�ení nového sb�rného dvoru. Jedná se v�ak o nákladnou investici, 

kterou by obec mohla realizovat pouze za p�edpokladu úsp��ného vy�ízení dotací. Dal�í 

návrh se v�nuje podpo�e místních �ivnostník�, obci jsem navrhla, aby jim pronajala 

nevyu�ité obecní prostory. Velkým problémem v obci jsou rovn�� nedostupné slu�by, 

p�edev�ím po�ta. Obci jsem doporu�ila vytvo�ení výdejního místa po�tovních zásilek 

v místním pohostinství. V posledním návrhu jsem vy�e�ila problém obce s nevyu�itou 

klubovnou mláde�e. Navrhuji její úpravu na klubovnu senior� a klubovnu 

environmentálního krou�ku. 
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Záv�re�nou formulací vlastních návrh� �e�ení jsem cíl práce splnila. Tato práce dále 

poslou�í Obecnímu ú�adu v Machové, který ji vyu�ije p�i plánování svého rozvoje 

a stanovení strategických cíl�. 
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P�íloha �. 1: P�íjmy a výdaje (tis. K�) 

Polo�ka 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

P�íjmy   
z daní 

3 531,70   3 706,23   4 734,99   4 081,00   3 550,26   3 492,98   4 640,28   

Poplatky 276,96   291,53   294,71   331,49   337,20   352,47   362,52   

Da� z nem. 254,64   294,50   348,59   396,95   393,53   451,15   431,56   

DA�OVÉ 
P�ÍJMY 

4 063,29   4 292,26   5 378,29   4 809,44   4 281,00   4 296,60   5 434,36   

NEDA�. 
P�ÍJMY 

429,45   694,91   575,98   448,15   526,63   402,53   420,58   

KAPIT. 
P�ÍJMY 

92,67   9 873,05   4 772,15   1 841,66   1 469,55   5,87   3,00   

P�evody 
mezi ú�ty 

            -3 551,84   

P�IJATÉ 
DOTACE 

395,70   2 025,18   112,88   1 454,25   2 693,38   8 078,71   3 892,78   

P�ÍJMY 
CELKEM 

4 981,11   16 885,39   10 839,31   8 553,49   8 970,55   12 783,71   9 750,72   

Mzdové 
výdaje 

928,65   985,48   1 154,45   1 249,12   1 195,45   1 381,46   1 518,15   

Odvody 
z mezd 

214,35   247,81   288,05   319,08   287,87   362,06   390,84   

Materiálové 
výdaje 

164,82   308,51   354,63   305,52   317,07   169,96   588,79   

Placené 
úroky 

69,53   315,48   41,74   28,04   89,39   235,14   207,97   

Energie 463,93   425,47   681,99   392,77   485,17   423,72   355,51   

Pohonné 
hmoty  

44,46   46,10   45,72   63,84   65,31   131,64   152,43   

Slu�by 969,25   1 570,14   1 246,64   675,95   721,29   558,81   901,80   

Opravy a 
údr�ba 

76,86   92,03   524,19   89,34   138,07   110,73   174,18   

Ostatní 
výdaje 

36,69   61,00   88,24   47,53   74,79   46,15   125,26   

Poskyt. 
transfery 

609,23   873,62   2 125,72   1 419,61   868,13   723,42   440,20   

P�evody 
mezi ú�ty 

            -3 551,84   

Soc. dávky, 
transfery 

76,02   49,80   59,80   232,24   20,80   59,39   56,80   

PROVOZNÍ 
VÝDAJE 

3 653,77   4 975,44   6 611,17   4 823,05   4 263,34   4 202,47   4 911,92   

Výdaje na 
investice 

3 629,32   5 929,70   2 523,37   4 643,41   17 676,12   3 198,74   4 557,07   

INVESTI�
NÍ VÝDAJE 

3 629,32   5 929,70   2 523,37   4 643,41   17 676,12   3 198,74   4 557,07   

VÝDAJE 
CELKEM 

7 283,09   10 905,14   9 134,55   9 466,46   21 939,45   7 401,21   9 468,98   



P�íloha �. 2: Vybrané polo�ky rozvahy a VZZ (tis. K�) 

Název 
ukazatele 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva 
celkem 

35 803,90 42 952,56 42 772,82 44 909,12 52 807,78 74 057,55 60 010,82 

Ob��ná 
aktiva 

676,25 5 000,43 4 523,10 4 751,12 11 636,26 11 386,86 15 301,06 

Cizí zdroje 5 685,50 2 476,25 805,23 2 653,97 16 473,76 17 469,77 20 209,43 

Krátkodobé 
závazky 

1 641,50 1 546,35 139,23 2 034,97 13 135,76 1 779,81 4 273,57 

Úv�ry a 
komunální 
dluhopisy 

0,00 0,00 0,00 402,00 11 081,08 4 881,47 4 876,25 

Návratné 
finan�ní 
výpomoci 

1 458,00 0,00 0,00 217,00 0,00 490,71 491,00 

Úroky 69,53 315,48 41,74 28,04 89,39 235,14 207,97 

  



P�íloha �. 3: Vzor dotazníku  

Pr�zkum spokojenosti obyvatel Machové 
            

A) Informace o respondentech     

1. Pohlaví       
  a) Mu�       
  b) �ena       

2. V�k       

3. Jak dlouho �ijete v obci Machová?     
  a)  Od narození       
  b)  Více ne� 20 let       
  c) 5 a� 20 let       

  d) Mén� ne� 5 let       

B) Respondenti v kategorii 20 - 30 let     
4. Vyjád�ete prosím svoji spokojenost s následujícími tématy:   

  1 = spokojen; 2 = spí�e spokojen; 3 = spí�e nespokojen; 4 = nespokojen   

  a) Stav komunikací       

  b) Stav chodník�       

  c) Kvalita a po�et sportovi�	     

  d) Po�et sb�rných míst       

  e) Po�et parkovacích míst     

  f) Kompostárna       

  g) Dostupnost slu�eb (obchody, po�ta, léka�)     

  h) Vst�ícnost pracovník� Obecního ú�adu     

  i) Práce starosty a obecního zastupitelstva     

  j) Obecní kulturní akce       

5. Jaké slu�by vám v obci chybí?     

            
            

6. O jakých �innostech obce chcete být více informováni?   

            
            

7. Jak jste spokojeni s �ivotním prost�edí v obci?     
  1 = spokojen; 2 = spí�e spokojen; 3 = spí�e nespokojen; 4 = nespokojen   

  a) Úrove� a pé�e o ve�ejné plochy     

  b) Údr�ba zelen�       

  c) Kvalita ovzdu�í       

  d) Míra hlu�nosti       

  e) Osv�tlení v obci       

  f) Údr�ba komunikací       

  g) Údr�ba chodník�       

  h) Bezpe�nost v obci       



8. Do kterého m�sta nej�ast�ji dojí�díte?     
  a)  Zlín       
  b)  Otrokovice       
  c) Krom��í�       
  d) Hole�ov       
  e) Jiné       

9. Co je d�vodem va�eho výjezdu?     
  a)  Zam�stnání       
  b)  �kola       
  c) Léka�       
  d) Sportovní vy�ití       
  e) Nákupy       
  f) Jiné       

10. Pokud vyu�íváte autobusovou dopravu, jak jste spokojeni s autobusovými spoji? 
  1 = spokojen; 2 = spí�e spokojen; 3 = spí�e nespokojen; 4 = nespokojen   
  a)  Linka Zlín-Malenovice-Hole�ov     
  b)  Linka Otrokovice - Myslo�ovice - Lechotice     

11. Hodláte se st�hovat?       
  a) ano       
  b) ne       
12. Co je podle vás nejv�t�ím problémem v obci?     

            
            
            

  



P�íloha �. 4: Rozpo�et h�i�t�

Polo�ka Cena (K�) Po�et Celkem (K�)

Parková lavi�ka 6 500,00 2 ks 13 000,00

Fotbalová sí	 7 000,00 2 ks 14 000,00

Oplocení 30 000,00 30 000,00

Vstupní branka 25 000,00 1 ks 25 000,00

Trávník 30,00 600 m2 18 000,00

Práce 20 000,00 20 000,00

SUMA   120 000,00

SUMA v�etn� 21 % DPH   145 200,00

  



P�íloha �. 5: Rozpo�et parkovi�t� a ceník betonových výrobk�

Polo�ka Cena (K�) Po�et Celkem (K�)

Betonové zatrav�ovací dla�dice 210,00 225 m2
47 250,00

P�ípravné práce (odkop, zhutn�ní) 60,00 225 m2
28 500,00

Podkladní vrstvy (v�etn� souvisejících prací) 650,00 225 m2
146 250,00

Obrubník (100/25/10 cm) 65,00 220 ks 14 300,00

SUMA   236 300,00

SUMA v�etn� 21 % DPH   285 923,00

Polo�ka Cena (K�) Po�et Celkem (K�)

Betonová zámková dla�ba 150,00 225 m2 33 750,00

P�ípravné práce (odkop, zhutn�ní) 60,00 225 m2 21 500,00

Podkladní vrstvy (v�etn� souvisejících prací) 650,00 225 m2 146 250,00

Obrubník (100/25/10 cm) 65,00 220 m2 14 300,00

SUMA     215 800,00

SUMA v�etn� 21 % DPH     261 118,00

Ceník 

BETONA  D�ÍMAL, spol. s r.o. 
Cena v K�/m2

bez DPH 
Cena v K�/m2  

v�. DPH 

Behaton-kost tl. 6cm / m2 130,- 157,3 

Behaton-kost tl. 8cm /m2 150,- 181,5 

Behaton-market tl. 8 /m2 155,- 187,6 

Holand-cihla tl. 6cm / m2 125,- 151,3 

Holand-market 6 cm /m2 130,- 157,3 

Kostka 20/20/6 cm /m2 135,- 163,4 

Kostka 20/20/8 cm /m2 150,- 181,5 

Zatr. Tvárnice 40/40/8 cm 210,- 254,1 


