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Anotace  

 

Bakalářská práce se zabývá teoretickou a praktickou stránkou analýzy malé obce Pivín 

na Prostějovsku. V praktické části vymezuje problémy obce s využitím SWOT a 

SLEPTE analýz. V další části upozorňuje na její silné i slabé stránky a nastiňuje hrozby, 

kterým může obec čelit. Vyhodnocuje provedenou analýzu a na jejím základě 

doporučuje postupy k zefektivnění hospodaření obce. Rovněž hledá alternativní zdroje 

jejího financování. V závěru pak navrhuje možné cesty jejího dalšího rozvoje v 

budoucích letech. 
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village utilizing SWOT and SLEPTE analyses. In the next part it shows strong and 

weak points and describes threats that might be faced. It interprets the results and on the 

basis of the analysis recommends some methods to make the management work 

effectively. It also tries to find alternative resources of the finance. At the end it 

suggests possible ways of future development. 
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1. Úvod                                                                             
 
 

Jednou ze základních potřeb každého člověka je mít své místo k bydlení. 

Z tohoto pohledu se nabízí dvě možnosti, a sice život ve městě nebo na vesnici. Obě 

z těchto dvou variant mají své zastánce i odpůrce. Je tedy zřejmé, že diskusi na téma, 

která z nich je lepší, bychom mohli vést dlouho, ale to není předmětem této práce.  

V posledních letech  jsme svědky vzrůstajícího trendu bydlení právě na venkově. 

Pro tuto možnost se lidé rozhodují nejčastěji z ekonomických důvodů, preference 

environmentálních důvodů - čistějšího ovzduší nebo klidného bydlení. 

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na analýzu malé obce Pivín na Prostějovsku. 

Její výsledky mohou být užitečné pro vedení obce při rozhodování v otázkách 

jejího řízení. Dalšími uživateli této práce by se mohli stát občané jak místní, tak i 

potenciální nově příchozí, kteří zvažují přestěhování z města na vesnici.  

Konkrétně se v analýze zaměřuji na využití silných stránek obce a jejich 

příležitostí k odstranění slabých stránek obce a zamezení jejich hrozeb a dále pak na 

hledání alternativních zdrojů financování obecního rozpočtu. V závěru  navrhuji vlastní 

řešení nedostatků a uvádím potenciální vývoj obce v následujících letech. 
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2. Vymezení problému a cíle práce 
 
 

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou v oblasti příspěvkových 

organizací. Konkrétně se zaměřím na analýzu obce Pivín nacházející se nedaleko 

Prostějova. Pokusím se přiblížit složitou situaci malých obcí, nejen z ekonomického 

hlediska, kdy je na tyto celky postupně přenášen stále větší podíl samosprávy 

s postupně snižující se podporou ze strany státu. Nastíním součastný stav obce a 

možnosti, které obec má pro svůj budoucí rozvoj. 

Důvodem, proč jsem si vybral toto téma, je zájem zorientovat se v daném 

prostředí a snaha pomoci analyzovanému subjektu. Se vzrůstající životní úrovní se 

poptávka po kvalitním bydlení v ČR stále zvyšuje, přičemž můžeme sledovat trend 

zájmu o bydlení na venkově, a tak se může stát i zmíněná obec Pivín atraktivním 

místem k životu. Výstupem mojí práce budou návrhy na opatření, která by měla pomoci 

v odstranění nedostatků.  

 
 

2.1. Metody práce 
 

Metody, které v bakalářské práci použiji, jsou pozorování a analýza. Metoda 

pozorování společně se studiem teoretických poznatků v uvedené oblasti se stane 

základem pro provedení samotné analýzy. Vyhodnocení uskutečněné analýzy bude 

podkladem pro doporučení možných postupů, které se mohou stát vodítkem ke zlepšení 

činnosti obce.  

Zaměřím se konkrétně na dva druhy analýz, které postupným zkoumáním 

jednodušších skutečností dospějí k rozboru složitějších poznatků.  

1. Ekonomickou analýzu SWOT, která zhodnocuje silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby vybraného subjektu.  

2. Analýzu vnějšího prostředí obce, SLEPTE analýzu. V této části se budu zabývat 

sociálními aspekty, legislativními, ekonomickými, politickými, technologickými 

a ekologickými vlivy, které působí na vybranou obec.  
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3. Teoretická východiska práce 
 
 

3.1. Charakteristika veřejného sektoru (3, 7) 
 

Veřejný sektor je důležitou součástí národního hospodářství v každé zemi. 

Charakteristickým rysem soukromého sektoru a veřejného sektoru je jejich vzájemná 

koexistence v tzv. smíšené ekonomice. Oba sektory, soukromý, který je ziskový i 

veřejný, který je neziskový se navzájem doplňují. Pokud selhává soukromý sektor, 

nastává situace, ve které dochází k rozvoji sektoru veřejného.  

Posláním veřejného sektoru je napravovat chyby soukromého sektoru (negativní 

externality) a poskytovat občanům veřejné statky1. Externality jsou činnosti výrobců i 

spotřebitelů, při kterých vznikají nechtěné efekty (sadař a včelař, kteří si svojí činností 

navzájem prospívají). Priority, funkce a úkoly veřejného sektoru stanovuje Hospodářská 

politika. Patří mezi ně např. základní vzdělání na požadované úrovni, standardní 

zdravotní péče a další. Rovněž v kompetenci hospodářské politiky je stanovení nástrojů 

k dosažení cílů (rozsah poskytované péče, školní osnovy při výuce) a finančních 

nástrojů (finanční nástroje, finanční limity apod.). Avšak vymezení funkcí veřejného 

sektoru není jednotné, přisuzují se mu funkce politické, sociální a ekonomické. Za 

funkce politické považujeme např. využití veřejného sektoru v procesu veřejné volby 

(volení zástupci či referendum). Mezi funkce sociální zařazujeme služby pro sociálně 

slabé. Tímto způsobem dokáže veřejný sektor ovlivňovat sociální vazby a sociální 

postavení občanů. Ekonomické úlohy představují, jak již bylo zmíněno, zabezpečení 

veřejných statků či podporu hospodářského růstu, který zvyšuje zaměstnanost.  

Největším problémem je zajištění efektivního a hospodárného fungování 

veřejného sektoru. Je to z důvodu obtížné minimalizace nákladů na vstupech a těžko 

měřitelných a zjistitelných výstupech pro občany. Do veřejného sektoru patří: veřejná 

správa, v ČR částečně energetické hospodářství (ČEZ), justice, ochrana životního 

prostředí, policie, vodní hospodářství, armáda, informační systémy a masmédia, 

školství, věda a výzkum, sociální bydlení, zdravotnictví, spoje, kultura, tělesná kultura, 

veřejná hromadná doprava a sociální služby.  

                                                 
1 Veřejný statek - statek, který se se spotřebou dalších jednotek nezmenšuje a z jehož spotřeby je obtížné  

vyloučit spotřebitele 



11   

Ve veřejném sektoru je zaměstnána významná část populace a tím pádem se 

podstatnou měrou podílí na tvorbě HDP. Ke srovnání zastoupení veřejného sektoru 

ve státních rozpočtech jednotlivých zemích se využívá ukazatel podílu výdajů na 

veřejný sektor (VVS) k hrubému domácímu produktu (HDP). (VVS/HDP) x 100 [v %] 

Ve většině zemí se hodnota tohoto ukazatele pohybuje kolem hranice 30%. V České 

republice je tento podíl v posledních letech 40% a postupně dochází k jeho snižování. 

Největší podíl veřejných výdajů na HDP je ve Skandinávských zemích (až 70%). Určit 

optimální výši výdajů na veřejný sektor je složité a při rozhodování o jeho objemu je 

nutné brát v úvahu strukturální analýzu veřejného sektoru. Ta srovnává vývoj 

jednotlivých resortů v čase i prostoru (školství, zdravotnictví, věda, ochrana životního 

prostředí).  

Efektivností veřejného sektoru se zabýval italský ekonom a sociolog Vilfredo  

Pareto. Podle něj je efektivní uspořádání definováno jako stav, kdy nemůže nastat 

změna, při níž by některý subjekt získal, aniž by jiné subjekty něco ztratily.  

 
 

3.1.1. Příspěvkové organizace 

 
Zřizovatelem obcí jako příspěvkových organizací jsou kraje, které je zřizují 

zejména pro zabezpečování neziskových činností. Existují dva způsoby, jak může nová 

obec vzniknout. První možnost je sloučení dvou či více obcí, které spolu sousedí. 

Druhou variantou je oddělení jedné nebo více místních částí od obce. Nové obce, které 

vznikají odtržením, musí mít alespoň 1000 obyvatel a vlastní katastrální území. O 

odtržení musí být rozhodnuto v referendu. Ke vzniku, rozdělení, sloučení či zrušení 

příspěvkové organizace dochází dnem, který určí zřizovatel v rozhodnutí. Zřizovatel 

v rozhodnutí rovněž určí rozsah převodu práv a závazků na nové resp. přejímající 

organizace. V případě zrušené příspěvkové organizace přejdou práva a závazky na 

zřizovatele.  

 Obce definují tři základní znaky:  

 

1. Území; 

2. Občané;  Na území obce žijí občané s trvalým nebo přechodným pobytem. Ve 

výjimečných případech může obec udělit i čestné občanství. Život v obci 
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ovlivňují i firmy či podnikatelé, se sídlem či provozovnou na území obce. 

Poslední skupinou, která přichází do styku s obcí, jsou vlastníci nemovitostí na 

území obce. 

3. Samospráva veřejných záležitostí na hranicích obce; Působnost na katastrálním 

území obce. 

 

 

3.1.2. Decentralizace veřejných statků 

 

Stát přenáší odpovědnost za zabezpečení některých veřejných statků na 

jednotlivé stupně územní samosprávy, tedy i na obce. Tento fakt vyplývá ze snahy 

učinit samosprávu hospodárnější. Jedná se o decentralizaci zabezpečení veřejných 

statků regionálním či místním veřejným sektorem, přesun nejen kompetencí, ale i 

odpovědnosti. Při rozhodování o tom, zda bude zabezpečování a financování veřejných 

statků decentralizováno je nutné analyzovat, kdo bude mít z těchto veřejných statků 

prospěch. Zda obyvatelstvo celého státu, kraje, nebo určité obce.  

Finanční prostředky by měly být vynakládány na takové veřejné statky, o které 

mají občané zájem, protože na jejich financování platí daně. Z toho důvodu je nutné 

analyzovat trend spotřebitelské poptávky. Dochází-li při zabezpečování státem u 

některých veřejných statků k neefektivnosti, hovoříme o tzv. ztrátách z centralizace. 

Není vždy snadné získat informace o potřebách občanů, proto je nezbytné při produkci 

veřejných statků vycházet z několika faktorů:  

 

1. Pro kolik obyvatel bude daný veřejný statek sloužit  

Vyšším počtem uživatelů lze dosáhnout úspor ze sdílených nákladů (odlišný 

průběh fixních a variabilních nákladů) a omezit rozsah ztráty efektu centrálně 

zabezpečovaných veřejných statků. Cílem je decentralizované zabezpečení 

veřejných statků nižšími vládními úrovněmi.  

2. Jaký bude standard veřejných statků 

Vždy je nutné zvážit, jaký standard může veřejný sektor financovat vzhledem 

k jeho omezeným finančním zdrojům, které jsou dány rozpočtovou soustavou. 

V praxi je velmi těžké určit právě standard. Můžeme jmenovat příklady 
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zdravotní péče, sociální péče, vzdělání atd. Pro stát jsou tyto standardy důležité 

z důvodu možnosti kontroly rozsahu a kvality zabezpečování veřejných statků 

decentralizovaným způsobem. 

3. O jaký konkrétní druh veřejného statku se jedná  

Může jít např. o zabezpečení městské hromadné dopravy. 

 

Často není jednoduché hodnotit, ale právě občané v obci mají lepší možnost 

bezprostředně kontrolovat rozsah a kvalitu veřejných statků a také posoudit užitek 

veřejného statku. 

 Pokud jsou k tomu občanům vytvořeny potřebné předpoklady, zpravidla se tento 

jev pozitivně projeví v hospodaření s rozpočtovými prostředky, které jsou na veřejné 

statky vynakládány. Zároveň je nutné rozhodnout, jaké finanční prostředky budou 

veřejné statky financovat. Dochází tak k fiskální decentralizaci příjmů a výdajů 

v rozpočtové soustavě. Fiskální decentralizace odráží i procesy přerozdělování 

využívané v rámci rozpočtové soustavy. Dochází k tomu skrze rozvržení daňového 

výnosu mezi jednotlivé rozpočty (známé též jako daňové určení  nebo rozpočtové 

určení daní) a prostřednictvím poskytování dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu 

územní samosprávy.  

 

V celé Evropské unii je v posledních několika desítkách let trend posilování 

postavení, pravomocí a odpovědnosti územní samosprávy, obcí i regionů. Tento vývoj 

je patrný i v České republice. Za hlavní výhody územní samosprávy jsou považovány: 

 

1. Je pod přímou kontrolou občanů, což podporuje efektivní fungování. 

2. Vykonávají ji občané přímo (referendum) či nepřímo prostřednictvím volených 

orgánů (zastupitelstva). Pro efektivní výkon veřejné správy je důležité, aby 

volené orgány měly dostatečnou autonomii v rozhodování a pravomoci 

s odpovědností. 

3. Odpadá problém analýzy užitku, protože je nejblíže občanům a zabezpečuje 

potřeby právě podle jejich preferencí. 

 

 



14   

3.1.3. Veřejné statky zabezpečované obcemi 

 

Obce zajišťují nejen vlastní samosprávu, ale i některé úkoly státní správy. Jejich 

rozsah určuje zákon. Obce vykonávají: 

 

1. V působnosti samosprávy zabezpečují lokální veřejné statky, které obec 

poskytuje zejména pro své vlastní občany a  jejich využívání je určitým 

způsobem místně ohraničeno. Nejčastěji se jedná o správu místních komunikací, 

péči o zeleň, městskou hromadnou dopravu atd. 

2. V přenesené působnosti mohou zajišťovat i některé národní veřejné statky. Jsou 

to takové statky, které občané upřednostňují a ze kterých mají užitek nejen 

občané celého státu. Všichni mají zájem např. na poskytování základního 

vzdělání, o zabezpečení údržby některých stávajících komunikací a výstavby 

komunikací nových, či o regulaci vodních toků. 

 

Úkolem veřejných financí je zajistit zdroje financování netržních aktivit územní 

samosprávy a státu takovým způsobem, aby docházelo k efektivnímu využívání financí 

ve veřejném sektoru. V praxi mají tedy veřejné finance tyto funkce: alokační, 

redistribuční a stabilizační. Největším zdrojem financování veřejného sektoru jsou 

daňové příjmy. Jsou zároveň největší skupinou finančních prostředků v rozpočtové 

soustavě. Rovněž tyto disponibilní finanční prostředky rozpočtové soustavy limitují 

veřejné aktivity v jejich velikosti, struktuře, rozsahu a jejich další vývoj.  
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3.2. SLEPTE analýza (10, 11) 

 

Jedná se o všeobecný analytický nástroj, který je svým určením vhodný pro všechny  

typy podniků a tedy i pro obce.  Provedení této analýzy umožní získat přehled o 

významných trendech a vnějších vlivech, které na zkoumaný subjekt působí a i 

v budoucnu nadále působit budou. Skládá se z analýz těchto oblastí: 

 

1. Sociální 

2. Legislativní 

3. Ekonomická 

4. Politická 

5. Technologická 

6. Ekologická 

 

 

3.2.1. Sociální aspekty 

 

Sociální aspekty významným způsobem ovlivňují výši i strukturu poptávky. 

Mají tak vliv i na nabídku. V případě obce se jedná o služby, které její občané vyžadují. 

V této části je nezbytné analyzovat strukturu obyvatelstva z hlediska jejího věku, 

kvalifikovanosti pracovní síly, vzdělání, apod. Dále analyzujeme změny v oblasti 

životního stylu a rodinných struktur. V této části je i zohledněn vztah k životnímu 

prostředí. Velmi důležité jsou informace, které přináší vývoj demografické křivky  

a opatření, která jsou v souvislosti s tímto vývojem přijímána. 

 

 

3.2.2. Legislativní aspekty 

 

Legislativní aspekty sou důležité, protože sledují právní oblast, která vymezuje  

postavení obcí i obce samotné. Patří sem především rozsah správy zajišťované obcemi, 

podpora státu a financování obecního rozpočtu. Zde vycházíme zejména z těchto 
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zákonů: zákon o rozpočtovém určení daní, zákon o obcích a zákon o rozpočtových 

pravidlech. Po vstupu České republiky do EU je zřejmá nutnost zohlednit harmonizaci 

práva ČR s právem EU. 

 

 

3.2.3. Ekonomické aspekty 

 

Na chod obce mají podstatný vliv makroekonomické ukazatele a vývoj  

národního hospodářství. Proto je třeba v této oblasti analyzovat především hospodářský 

cyklus, míru a vývoj očekávané inflace. Dále sledovat počet nezaměstnaných a rovněž 

zohlednit očekávaný vývoj nezaměstnanosti. Poslední ze sledovaných ukazatelů je 

ekonomický růst HDP. Vzhledem ke globálnímu propojení a zahraničnímu zaměření 

české ekonomiky je vhodné zmínit též situaci v okolních zemích. 

 

 

3.2.4. Politické aspekty 

 

Politické aspekty zohledňují, která z politických stran vládne a jaké se  

s ohledem na tuto skutečnost dají očekávat změny v legislativě. Mezi ně patří např. 

rozsah správy zajišťované obcemi, příjmy obcí ze státního rozpočtu, programy a fondy 

pro obnovu a rozvoj venkova, spolupráce s EU, atd. V této oblasti je třeba sledovat 

politickou stabilitu v zemi.  

 

 

3.2.5. Technologické aspekty 

 

Každý podnik i obec musí při rozhodování o správné volbě svých investic  

sledovat a předpovídat trend v poptávce po produktech či službách. Rovněž je nutné 

vyhodnotit, zda se jedná o poptávku dlouhodobou či jen o vlnu módy, která časem 

opadne a případně se za několik let vrátí. Roli v poskytování služeb hraje také 

skutečnost, zda se jedná o sezónní či celoroční provoz. Analyzovaný subjekt musí 
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zvážit, zda je dostatečně technicky vybaven, resp. zda se mu investice do technického 

rozvoje vyplatí.  

 

3.2.6. Ekologické aspekty 

 

Ekologická oblast bývala často opomíjená, avšak s příchodem Strany zelených  

do Parlamentu můžeme sledovat určité změny. Je zde snaha o využívání obnovitelných 

zdrojů, recyklaci odpadů, používání přírodních materiálů např. ve stavebnictví či 

oděvním průmyslu, snižování spotřeby energií, snižování emisí výfukových plynů u 

automobilů a další. Rostoucí vliv ekologie je patrný i na rozvoji biopotravin na českém 

trhu. K nastolení „zelené“ politiky nás nutí normy Evropská unie, která je ve srovnání 

s jinými státy velmi přísná ve stanovování ekologických limitů.    

 

 

3.3. SWOT analýza (1, 11) 

 

SWOT analýza představuje důležitou metodu při tvorbě podnikové strategie.    

Prostřednictvím této strategické analýzy jsou hledány vnitřní faktory ovlivňující firmu 

(silné a slabé stránky) a vnější faktory, které zahrnují příležitosti a hrozby. Pro 

přehlednost tedy uvedu oblasti, které analýza zkoumá: 

1. Silné stránky (Strenghts) 

2. Slabé stránky (Weaknesses) 

3. Příležitosti (Opportunities) 

4. Hrozby (Threats) 

 

Nejen při tvorbě podnikové strategie, ale i v hodnotovém managementu je nutné 

nalézt především silné a slabé stránky firmy, které obvykle zahrnují takové faktory, 

které ovlivňují růst, či pokles vnitřní hodnoty podniku. Zejména se jedná o aktiva, 

dovednosti a ostatní podnikové zdroje. 

 

Naopak vnější faktory představují příležitosti a hrozby, které mohou výrazně 

ovlivnit vývoj podniku. Není v silách podniku tyto faktory ovlivnit, ale přesto jim musí 
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čelit. Musí proto sledovat jejich vývoj a přizpůsobovat se mu s předstihem. Je tedy 

nutné, aby firma sama sledovala demografické, ekonomické a další trendy nebo aby 

brala v úvahu výsledky společností zabývajících se výzkumem takových faktorů. 

SWOT analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. 

letech minulého století výzkum na Stanfordově universitě, při němž využil data od 500 

nejvýznamnějších amerických společností. 

Každá část SWOT analýzy má svá všeobecně obvyklá hlediska, uvedu zde 

některá z nich: 

 
 

3.3.1. Silné stránky  

 
• kvalitní management organizace, 

• využití nových technologií, 

• inovativní přístup k vlastním výrobkům i poskytovaným službám, 

• dobrá pověst firmy, 

• jedinečné know-how, 

• umístění podniku, 

• schopnost minimalizovat určitý druh nákladu, 

• využívání vlastních patentů, 

• přístup k exkluzivním informacím. 

 

Silné stránky se musí každý podnik snažit maximalizovat. 

 

 

3.3.2. Slabé stránky 

 
• problematický přístup k informačním zdrojům, 

• nedostatečné know-how, 

• příliš vysoká nákladová náročnost, kterou při stávajících  

   technologických postupech nelze snížit,  

• špatné umístění podniku, například vzhledem k dostupnosti odběratelů, 

• složitá implementace výsledků výzkumu a vývoje externího i vlastního, 
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• neschopnost změnit pracovní postupy, 

• nízká produktivita práce, 

• zastaralé stroje a výrobní technologie, 

• špatná vůle ke změnám a zlepšování řízení firmy, 

• konkurence firmy efektivněji využívá distribučních kanálů. 

 

U slabých stránek je snahou každého podniku jejich minimalizace. 

 

 

3.3.3. Příležitosti 

 

• outsourcing takových podnikových procesů, u nichž je vlastní zajištění  

   z hlediska poměru přínosu a náročnosti neefektivní, 

• analýza a řízení rizik, které souvisí s předmětem podnikání, 

• pronikání do souvisejících oborů a činností, 

• dokázat pochopit přání zákazníků a přiblížit se jim, 

• vstup na nové segmenty zákazníků či nové trhy, 

• hledat volná místa na trhu, která by byla firma schopna obsadit svými  

   zdroji (lidskými, technickými). 

 

Příležitosti se musí každý podnik snažit maximalizovat. 

   

 

3.3.4. Hrozby 

 

• růst cen zdrojů, který se projeví ve výsledné ceně, může vyvolat  

   nespokojenost zákazníků, 

• legislativní omezení, z větší části vyhraňující příspěvkovým  

      organizacím jejich příjmy, 

• všeobecný růst cen - inflace, 

• nová konkurence na trhu, 



20   

• demografický vývoj, který signalizuje stárnutí obyvatelstva a s ním  

   spojené změny v potřebách zákazníků. 

 

          U hrozeb je snahou každého podniku jejich minimalizace. 

 

 Správně provedená SWOT analýza je užitečná tím, že managementu podniku 

poskytuje hodnocení současné i budoucí situace, ve které se organizace nachází. 

Výstupy analýzy pak slouží jako podklady k vytvoření potřebných změn v řízení 

podniku.  

 Sestavování této analýzy by firma neměla podceňovat, protože slabé stránky 

spolu s nevyužitými příležitostmi se mohou stát hrozbami. Respektive nízká podpora 

silných stránek může zapříčinit jejich změnu ve slabé stránky případně i hrozby. 

 

Tabulka č. 1   Schéma SWOT analýzy 

  Analýza vnitřních faktorů 

  S - silné stránky W - slabé stránky 

O - příležitosti S-O strategie W-O strategie 

A
na

lý
za

 v
ně

jš
íc

h 
fa

kt
or
ů
 

T - hrozby S-T strategie W-T  strategie 

Zdroj:   ŠULEŘ, O. Manažerské techniky 

 

Z této tabulky vyplývají čtyři základní strategie při sestavování SWOT analýzy: 

1. S-O strategie - vyvíjí nové metody, které vedou k rozvoji silných stránek 

podniku, 

2. W-O strategie - odstraňuje slabiny, ke vzniku nových příležitostí, 

3. S-T strategie - využívá silných stránek k zamezení hrozeb, 

4. W-T strategie - pracuje na strategiích, které omezují hrozby, jež ohrožují slabé 

stránky. 
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3.4. Investiční činnost (8) 
 

Cílem této práce je nalézt alternativní zdroje příjmů pro obec a proto zde uvádím    

i  kapitolu věnovanou investiční činnosti. 

Investice jako taková představuje odloženou spotřebu a při její realizaci je nutné 

brát v úvahu tyto dvě charakteristiky: 

1. faktor času 

2. nejistotu a riziko (je nutné zohlednit nejen budoucí výnosy, ale i budoucí riziko) 

 

Makroekonomické pojetí investic rozlišuje hrubé a čisté investice. Hrubá 

investice představuje celkové částky nových investičních statků, tzn. strojů, výrobního a 

jiného zařízení, budov a hmotných zásob přidaných k existujícím investičním statkům 

v ekonomice za určité období. Z faktu, že celkový produkt společnosti tvoří spotřební 

statky (ty slouží k bezprostřední spotřebě) a investiční statky (ty slouží k další, budoucí 

spotřebě) vyplývá, že vyšší výroba investičních statků znamená současně nižší spotřebu 

a naopak. Obětovat dnešní spotřebu ve prospěch investičních statků však vytváří 

předpoklady pro rychlejší ekonomický růst v budoucnosti, tedy i vyšší výrobu a 

spotřebu samotných spotřebních statků, což je cíl každé hospodářské činnosti. Rozdíl 

mezi hrubými a čistými investicemi spočívá v tom, že čisté investice jsou tvořeny 

čistým přírůstkem zásob investičních statků v ekonomice v průběhu daného období. 

Představují tak hrubé investice snížené o opotřebovaný majetek (odpisy). V případě 

kdyby byla hodnota opotřebeného (znehodnoceného) majetku vyšší než nové investice, 

budou mít čisté investice zápornou hodnotu.  

 Z výše uvedeného vyplývají následující poznatky, že investice sice snižují 

momentální (okamžitou) spotřebu, ale současně zvyšují poptávku (nejdříve po 

investičních statcích a následně i po spotřebních statcích), tím zvyšují i výrobu a 

zaměstnanost a zajišťují dlouhodobý ekonomický růst celé společnosti. Obdobné 

souvislosti pro investice neplatí jen v makroekonomii, nýbrž i v každém podniku a 

dokonce i u jednotlivce. A právě na podnikové hledisko investic se chci zaměřit. 

 

Podnikové investice představují obecně totéž co investice z makroekonomického 

hlediska. Jde rovněž o spotřebu (užitek) odloženou na budoucí dobu. Z finančního 
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hlediska naší současně platné legislativy lze investice definovat jako jednorázově         

(v poměrně krátké době) vynaložené zdroje, které budou přinášet peněžní prostředky 

v budoucím období a to v dlouhodobém časovém horizontu.  

Rozhodování o tom, kolik a kam investovat je jedním z nejdůležitějších 

manažerských rozhodování. Ovlivňuje podnik na řadu let, správná investice dokáže 

přinést zdroj nových příjmů, naopak špatné rozhodnutí může podniku způsobit i vážné 

existenční problémy. Pro zjednodušení se dá říci, že u investic se setkáváme s fixními 

náklady, jejichž výše není závislá na využívání výrobních kapacit či počtu prodaných 

kusů výrobku. V praxi tyto náklady představují především odpisy.  

Ačkoliv se může zdát, že investice představují riziko, neobejde se bez nich 

většina podniků a je jen na rozhodnutí managementu firmy, aby zvážil riziko, faktor 

času a výnosnost investice. Je zřejmé, že investice jsou pro podnik důležité a že je 

potřebné sestavit investiční plán. Ten by měl být v souladu se strategickým 

podnikatelským plánem podniku, který stanovuje dlouhodobé cíle podniku. 

 

Klasifikace investic v podniku při zohlednění jejich financování, účetnictví a 

daňových předpisů rozlišuje tři základní skupiny investic: 

 

1. finanční investice – mezi ně patří například nákup dlouhodobých cenných papírů 

(zástavních listů, obligací, dlouhodobých směnek), nákup nemovitostí, vklady 

do investičních a jiných společností (podílové listy, účasti) aj. se záměrem 

obchodovat s nimi a dosáhnout tak dividend, úroků nebo zisku. 

 

2. hmotné investice – slouží k vytvoření či rozšíření výrobních kapacit podniku, 

konkrétně se jedná např. o stavby, dopravní cesty, nové budovy, nákup 

pozemků, stroje, výrobní zařízení, dopravní prostředky potřebné k  výrobě         

(s dobou použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou vyšší než 40 tisíc 

Kč). Známé je označení stálá aktiva, účetnictví je pak označuje jako hmotný 

investiční majetek. 

 

3. nehmotné investice – představují nákup autorských práv, licencí, softwaru, 

know-how (výrobně technických poznatků), výdaje na výzkum, vzdělání, zřízení 
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podniku, sociální rozvoj aj. V případě, že mají nehmotné investice nižší cenu 

než 60 tisíc Kč, zahrnuje se jejich cena do pořizovacích nákladů. V účetnictví 

jsou zařazeny v položce nehmotný investiční majetek. 

 

Nejběžnějšími způsoby jak může podnik investiční majetek získat jsou: 

• bezúplatným nabytím na základě smlouvy o koupi najaté věci (finanční leasing) 

• darováním 

• koupí (nejčastější způsob pořízení strojů, pozemků, nemovitostí, dlouhodobých  

cenných papírů, výrobních zařízení aj.) 

• investiční výstavbou, tzn. buď dodavatelským způsobem (zadání výstavby nové  

haly stavební firmě) nebo ve vlastní režii (zde se jedná o méně náročné projekty) 
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4. Analýza problému a současné situace 
 
 

4.1. Představení analyzované obce Pivín (5, 12) 
 

2 

 

Obec Pivín leží v jižním cípu Olomouckého kraje, přibližně 12 km jihovýchodně 

od města Prostějova. První záznam o obci Pivín najdeme v úředních dokumentech už 

v roce 1321. Obec během historie měnila mnohokrát své majitele. Mezi ně patřili 

například i Jan Lucemburský, Jindřich z Lipé, Jan markrabě moravský, bratr císaře 

Karla IV. nebo Metternichové. Archivy v Brně dokonce uvádějí, že v první polovině 18. 

století byl Pivín městem. Značně poznamenala Pivín II. světová válka. V nedaleké obci 

Dobrochov byla umístěna vysílačka a v obci Čelčice stál železniční most – ty se staly 

terčem úroku sovětských vojsk. Tři lidé přišli v Pivíně o život a další byli zraněni. 

Mnoho domů bylo poničeno střelbou. Probíhala zde poslední tanková bitva II. světové 

války, která skončila 8. května 1945 kapitulací německých vojsk. 

Pivín na jihu sousedí s městem Němčice nad Hanou, na severu s obcí Čelčice, na 

severovýchodě s Klenovicemi, na jihovýchodě s Tvorovicemi, na severozápadě s malou 

lázeňskou obcí Skalka a na jihozápadě s Dobromilicemi. Nadmořská výška je v rozmezí 

200 – 217 m, výměra katastru je 856 ha a obvod obce měří 8,5 km. V obci je k trvalému 

pobytu přihlášených 711 obyvatel, dohromady má obec 205 obydlených domů. 

Centrum obce tvoří náves, jejímž středem protéká potok Okenná, a rozděluje tak náves 

na dvě části. V jedné z nich se nachází kostel svatého Jiří z počátku 18. století, hasičská 

zbrojnice a obchod se smíšeným zbožím. Tato část je bohatě osázena stromovím a 

nabízí tak možnost příjemného odpočinku. Druhou část tvoří volné travnaté 

                                                 
2 Obrázek č. 1   Znak obce Pivín 
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prostranství, které je využíváno ke společenským a kulturním akcím. Mezi ně patří 

například pouť, kácení máje, pálení čarodějnic a domlácená. Ke sportovnímu vyžití 

slouží v obci dvě hřiště - jedno fotbalové travnaté a druhé s umělým povrchem. Pro děti 

jsou k dispozici průlezky a houpačky. V obci se nachází základní škola, obecní úřad 

s kulturním sálem, autobusová i vlaková zastávka, tři obchody a tři hostince. 

 O tom, že je v obci čilý společenský ruch svědčí ocenění, které obec získala 

v soutěži Vesnice roku v roce 2006, kdy obec získala „Modrou stuhu“ za společenský a 

kulturní život v obci. Tato soutěž se koná každý rok pod záštitou Ministerstva pro 

místní rozvoj v Programu obnovy venkova. Dalšími subjekty, které se na organizaci 

podílejí, jsou Svaz měst a obcí a Spolek pro obnovu venkova. Hlavní kategorií je 

Vesnice roku, další ocenění jsou tzv. stuhy. Modrá stuha se uděluje za společenský a 

kulturní život v obci. Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí a Bílá stuha za 

práci s mládeží. Hodnotitelská komise posuzuje dohromady osm okruhů, mezi něž patří 

například: péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě, 

úspory energií, péče o veřejné prostranství, aktivity občanů, péče o krajinu a další. 

Cílem této soutěže je motivovat občany k aktivní spoluúčasti na rozvoji místa kde žijí a 

demonstrovat rozmanitost, společenskou potřebu a význam venkova. 

 

3 

 

                                   

 

 

 

 

                                                      

                                                                                                                                                  

                                                 
3 Obrázek č. 2   Znak soutěže Vesnice roku 
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4.2. SLEPTE analýza (15) 
 
 

SLEPTE  analýza poskytuje informace o vnějším prostředí firmy. Blíže  

se zabývá sociálními, legislativními, ekonomickými, politickými, technologickými a 

ekologickými aspekty prostředí, ve kterém se společnost pohybuje. 

 
4.3.1. Sociální aspekty (9) 

 
Analyzovaná obec Pivín má přesně 709 obyvatel. Do 30-ti kilometrů od obce 

leží 4 okresní města, Prostějov (45 675 obyvatel), Přerov (47 037 obyvatel), Kroměříž 

(29 036 obyvatel) a Vyškov (21 901 obyvatel). I mimo prostějovský okres žije tedy 

poměrně dost lidí, kteří mají do obce blízko, z přilehlých měst dohromady (97 974 

obyvatel). Celý prostějovský okres má  109 979 obyvatel, ale toto číslo nelze brát do 

úvahy jako počet možných návštěvníků, neboť okres je rozlehlý a obec je situována 

v jeho jižním cípu. 

 

Tabulka č. 2   Věková struktura obyvatelstva  

Věk obyvatel 
Subjekt 

Počet obyvatel 
(celkem) 0 – 14 15 – 64 65 a více 

Okres Prostějov 109 979 15 537 77 327 17 115 

Obec Prostějov 45 675 5 979 32 462 7 234 

Obec Pivín 709 101 524 84 

Zdroj:   Český statistický úřad, www.czso.cz 
 

V obci se v roce 2007 narodilo 6 dětí, 2 lidé zemřeli, 18 lidí se přistěhovalo, 

naopak 15 opustilo obec. Přírůstek populace celkem je tedy 7 nových občanů. Stávající 

průměrný věk v obci Pivín je 37 let, tuto hodnotu můžeme hodnotit kladně, avšak je zde 

patrný trend nízké porodnosti a migrace obyvatel. Pokud nedojde v této oblasti 

v budoucích letech ke změně, tak se obec nevyhne celkovému stárnutí obyvatel. 

V obci jsou k dispozici jak mateřská tak i základní škola a zapojení žen do 

pracovního procesu tak není omezeno. Většina obyvatel se hlásí k české národnosti, 

zbývající část obyvatel k národnosti slovenské. Životní úroveň obyvatel obce je na spíše 
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vyšší úrovni. Ve srovnatelně velkých obcích málokdy prosperují 3 obchody a 3 hospody 

zároveň. Rovnoprávnost pohlaví ani rasy není žádným způsobem narušována. 

Míra nezaměstnanosti je v tomto regionu 4,7%, to je dokonce nižší hodnota, než 

je průměr České republiky 5,3%. Ovšem je třeba zdůraznit, že v období globální krize 

nedokážeme odhadnout, jak se bude podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopným 

pracovat vyvíjet v dalších letech. Nedostatek pracovních příležitostí v místě bydliště 

nutí občany za prací dojíždět. Dostupnost potenciálních zaměstnanců je proto v obci 

dobrá.  

Vzdělání zajišťuje pro první až pátou třídu základní škola přímo v obci. Dále 

žáci a studenti dojíždí nejčastěji do Prostějova, kde se nachází 6 odborných učilišť, 3 

gymnázia, 8 odborných středních škol, 10 speciálních škol a 1 umělecká škola. Lidé 

jsou schopni za prací dojíždět díky dopravní obslužnosti, návaznosti na železniční trať a 

husté síti komunikací.  

Kriminalita je v obci i v regionu na nízké úrovni. K případům krádeží, 

vandalství, napadení nebo jiných deliktů dochází jen výjimečně.  

 

 

4.3.2. Legislativní aspekty (13, 14) 

 
„Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří 

územní celek, který je vymezen hranicí území obce.“4 

Z hlediska rozsahu svěřené správy se obce dělí do 3 skupin. Malé obce bez 

vlastního pověřeného obecního úřadu se řadí mezi tzv. obce I. stupně. Obce, které jsou 

pověřené širší působností státní správy se označují jako tzv. obce II. stupně - obce 

s pověřeným obecním úřadem, často jde i o města. Poslední v této kategorii jsou obce 

s ještě větším rozsahem působnosti, tzv. obce III. stupně - obce s rozšířenou působností, 

vždy jde o města. Město je titul udělovaný předsedou Poslanecké sněmovny na základě 

stanovených podmínek. Například počet obyvatel musí být alespoň 3000. V posledních 

letech se můžeme setkat i s titulem „Městys“. Jedná se o historický výraz (městec, 

městečko), který původně souvisel s právem pořádat týdenní a dobytčí trhy. Přibližně 

                                                 
4 Zákon č. 128/2000 Sb., O obcích 
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v roce 1950 se přestal používat, v roce 2006 bylo jeho používání znovu obnoveno. 

Svým významem a velikostí stojí městys mezi městem a obcí. 

Obce patří mezi příspěvkové organizace a jako takové jsou zřizovány k plnění 

úkolů, které jsou ve veřejném zájmu. Jejich činnost se musí stejně jako činnost ostatních 

subjektů řídit platnou legislativou. Právní postavení vymezují především: 

• Zákon č. 218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech 

• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

• Zákon č. 128/2000 Sb., O obcích  

 

Z nich vyplývá, že příspěvkové organizace zřizují organizační složky státu a 

územní samosprávné celky, a to pro činnosti, které jsou obvykle neziskové a svým 

charakterem (složitost, struktura, rozsah, apod.) vyžadují právní subjektivitu.  

V současné době jsou legislativní podmínky v  České republice nastaveny 

způsobem, který podporuje veřejné subjekty k co největší samostatnosti a vlastní 

zainteresovanosti v hospodaření s obecními prostředky.  

 
 

4.3.3. Ekonomické aspekty (9, 16) 

 
Českému hospodářství se v posledních letech výrazně dařilo. Od roku 2005 růst 

české ekonomiky dokonce neklesl pod hranici 6% ročně. Tento pozitivní trend čeští 

politici přisuzovali správnému „nastartování“ ekonomiky a s ním spojené probíhající 

nebo plánované reformě důchodového systému, zdravotnictví a veřejných financí. 

Ekonomové pak upozorňují na neméně významné faktory v úspěšnosti České republiky, 

a sice strategickou polohu ve středu Evropy a blízkost  bohatému německému trhu.  

Tento vývoj se ale změnil. V roce 2008 se výkonnost české ekonomiky 

zpomalila. Mírný pokles se očekával v důsledku vývoje ekonomiky a jejího 

hospodářského cyklu, kdy po bohatých létech přichází zase chudší období. Nikdo však 

neočekával tak velký pokles. Ekonomika je v současné době ve stavu, v jakém už 

dlouho nebyla. V průběhu roku 2008 vypukla ve Spojených státech amerických 

hypoteční krize, která se postupně rozrostla v celosvětovou finanční krizi. Její dopady je 

možné, ať už s většími či menšími následky, pozorovat ve většině zemí Evropské unie.  
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Graf č. 1   Hospodářský cyklus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:   GROLIGOVÁ, I., MANDELÍK, P. Makroekonomie 

 

V části práce věnující se ekonomickým aspektům uvedu několik nejdůležitějších 

makroekonomických ukazatelů spolu s jejich možným vývojem v budoucích letech: 

 
1. Hrubý domácí produkt 

 

 Vývoj HDP České republiky byl v letech 2005 – 2007 na velmi dobré úrovni. 

V uvedeném období růst ekonomiky neklesl pod hranici 6% ročně. Byli jsme svědky 

prudkého rozvoje automobilového průmyslu. K tradiční značce Škoda se přidal koncern 

TPCA v Kolíně a po dokončení montážní linky Hyundai v Nošovicích se mělo v ČR 

vyrábět zhruba 1 milion automobilů ročně.  

V roce 2008 vypukla ve Spojených státech amerických hypoteční krize, která 

přerostla v krizi celosvětovou. Postupně začaly krachovat velké banky a společnosti, 

které zaměstnávaly tisíce lidí. Z těch, které postihl bankrot, patří mezi nejznámější 

například americká banka Lehman Brothers, švédský výrobce osobních automobilů 

Saab nebo český výrobce porcelánu. Vlády po celém světě se snaží strádajícím 

podnikům pomoci nejrůznějšími způsoby, aby tak zachránili velké množství pracovních 

pozic. Jednou z nich je zavedení tzv. „šrotovací“ prémie. Smyslem tohoto opatření je, že 
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občané, kteří zlikvidují svůj starý automobil, dostanou od státu finanční výpomoc při 

koupi nového vozu. Například v Německu tato podpora činí 2500 EUR. Z tohoto 

pohledu je zajímavý fakt, že Česká republika jako jediný stát při likvidaci starých vozů 

naopak vybírá poplatek až 10 000 korun a na koupi nových automobilů občanům 

nepřispívá. Podnikatelé mohou využít odpočtu DPH nově i na nákup osobních vozů, ne 

jen vozů užitkových. Není tedy potřebná přestavba vozidel na kategorii N1 „s mřížkou“.  

Z níže uvedeného grafu lze pozorovat fakt, že české hospodářství mělo určité 

problémy už v době, kdy se začaly projevovat dopady celosvětové krize. Konkrétně 

v roce 2007 oproti roku předchozímu klesl HDP o 0,8%. Nelze s jistotou určit příčiny, 

které k tomu vedly, ale jsem si jistý, že svůj podíl na tomto poklesu měla následující 

skutečnost. V roce 2006 skončily volby do parlamentu České republiky výsledkem 

100:100. Nevyhrála tak pravice ani levice. Tento pat zapříčinil na české politické scéně 

téměř roční dohadování o sestavení vlády. Pokud není jasné, jaké budou daňové sazby, 

hranice minimální mzdy, forma investičních pobídek, zda budou zajištěny inženýrské 

sítě včetně kvalitních komunikací a další podmínky pro podnikání, je to pro rozvoj 

hospodářství špatně. Nelze se divit, že v době takové nejistoty klesl zájem zahraničních 

investorů o možnost podnikat v naší zemi. V loňském roce uzavřela Česká republika 

výsledek hospodaření s hodnotou 3,1% HDP. Samo o sobě to není nízké číslo, ale 

poslední čtvrtletí roku 2008 bylo HDP na úrovni pouze 0,7%. Je tedy zřejmé, že česká 

ekonomika zpomaluje a zpomalovat začala již v roce 2007, tedy před vypuknutím 

finanční krize.  

Ve srovnání s výsledky Evropské unie je výkon české ekonomiky relativně 

příznivý. Průměrný hrubý domácí produkt celé sedmadvacítky za rok 2008 vzrostl o 

0,9%. Největším obchodním partnerem České republiky je Německo a z toho důvodu je 

výkonnost německé ekonomiky, která se ve čtvrtém kvartále roku 2008 propadla o 

1,6%, velmi důležitá. 

To je důvodem proč si myslím, že česká ekonomika v roce 2009 definitivně 

spadne do recese, tedy že vykáže  záporné HDP. Tento propad může vláda zmírnit 

svými protikrizovými kroky, pro které ustanovila tým NERV (Národní ekonomická 

rada vlády). Určitou výhodou české ekonomiky může být fakt, že ještě nestihla přejít na 

jednotnou evropskou měnu. Česká národní banka tak stále může ovlivňovat monetární 

politiku s ohledem na aktuální stav českého hospodářství.  
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 Graf č. 2   Vývoj HDP v ČR v letech 2005 - 2008 

  Zdroj:   Český statistický úřad, www.czso.cz 
   

2.  Inflace (2) 
 

 Meziroční míra inflace se v letech 2005 – 2007 v České republice pohybovala 

zhruba mezi 2 – 3%. To je poměrně dobrý výsledek značící zdravou ekonomiku.  

Avšak koncem roku 2007 a během roku následujícího se tento příznivý trend začal 

pozvolna měnit. V roce 2008 inflace dosáhla hodnoty 6,3%. Z hlediska 

makroekonomie5 to není špatný výsledek, ostatně do 10% se inflace označuje ještě jako 

mírná. Faktem je, že vysoké tempo ekonomického růstu, které česká ekonomika 

v těchto letech zažívala, inflaci právě zvyšuje. Ale pro zdravou ekonomiku je taková 

hodnota procentní změny průměrné cenové hladiny špatným výsledkem.  

Troufám si tvrdit, že právě inflace je ukazatelem, který zajímá občany ze všech 

makroekonomických ukazatelů nejvíce. Růst cen se totiž okamžitě projeví na životní 

úrovni každého z nás. To je patrné například i na růstu průměrné mzdy, kdy je však 

nutné rozlišit mzdy reálné od mezd nominálních. Za rok 2008 vzrostla průměrná mzda o 

8,5% a dosáhla 23 542 Kč, reálná mzda vzrostla jen o 2,1% právě vlivem vysoké 

                                                 
5 Makroekonomie: zabývá se zkoumáním ekonomiky jako celku 
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inflace. Držet inflaci na co nejnižší míře je tedy velmi důležitý úkol pro všechny 

instituce, které její výši mohou ovlivnit (vláda, ČNB atd.).  

Neméně důležitým důvodem pro udržení nízké inflace je dodržování 

Maastrichtských kritérií, které je nutné plnit pro přijetí jednotné evropské měny Euro. 

Mezi ně patří mimo jiné cenová stabilita, kdy průměrná roční inflace státu, který chce 

Euro zavést, nesmí překročit o více než 1,5% průměrnou roční inflaci tří členských zemí 

s nejnižší inflací.  

Myslím si, že inflace se bude v České republice v následujícím období 

pohybovat ve spíše vyšších hodnotách. Důvodem k tomu jsou důsledky ekonomické 

krize, kdy se Česká národní banka snaží mírnit její dopady a pro podporu hospodářství 

snižuje diskontní sazbu. Tím uvolňuje do ekonomiky větší množství peněz a to ke 

snižování inflace nepovede. 

 

 Graf č. 3   Vývoj inflace v ČR v letech 2005 - 2008  
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3. Nezaměstnanost 
 

 Míra nezaměstnanosti je rovněž důležitým makroekonomickým ukazatelem. 

Regulovat a zaznamenávat její výši se snaží především Ministerstvo práce a sociálních 

věcí spolu s Českým statistickým úřadem. Z níže uvedeného grafu je patrné, že 

v minulých letech se nezaměstnanost v ČR snižovala. V této době zažívala česká 

ekonomika rostoucí HDP, který počet nezaměstnaných snižuje.  

Již jsem se zmínil o globální recesi častěji nazývané jako „krize“. Poté, co se její 

dopady začaly projevovat i v českém hospodářství, přibližně koncem roku 2008, 

nezaměstnanost začala růst. Je to z právě z důvodu hospodářské krize, která decimuje 

podniky po celém světě. Firmy mají méně zakázek, potýkají se často s druhotnou 

platební neschopností, provádějí restriktivní opatření, jako jsou omezování výroby, 

zkrácení pracovní doby, odkládání investic nebo propouštění zaměstnanců. Právě růst 

nezaměstnanosti by mohl být problém i v obci Pivín. V současné době je 

nezaměstnanost v České republice na úrovni 4,4% (stav za rok 2008). Kromě těchto 

nežádoucích jevů, sebou přináší ekonomická krize i pozitivní změny. Mezi ně můžeme 

zařadit například snížení cen pohonných hmot, nebo plánované zlevnění zemního plynu. 

Míra nezaměstnanosti udává poměr nezaměstnaných ke všem lidem, kteří jsou 

schopni pracovat (mezi ně patří zaměstnaní i nezaměstnaní) při nabídce vhodného 

pracovního místa. To jsou uchazeči o práci evidovaní na úřadu práce, kteří nemají 

objektivní handicap pro přijetí zaměstnání. Mimo obecné míry nezaměstnanosti je 

důležité sledovat i strukturu nezaměstnanosti. Bohužel jsme v některých odvětvích 

svědky ze strany zaměstnanců nízké nabídky kvalifikované pracovní síly. Například 

české zdravotnictví se potýká s nedostatkem zdravotních sester a v některých 

specializacích, jako je třeba stomatologie, je dnes nouze i o kvalifikované lékaře.  

Přestože byla míra nezaměstnanosti v roce 2008 na poměrně nízké úrovni, lze 

s ohledem na globální situaci očekávat její zvýšení, jak už jsem nastínil výše. Jako 

velmi pozitivní hodnotím kroky vlády, která se svými opatřeními snaží udržet 

zaměstnanost na co nejvyšší úrovni. Mezi ně patří například snížení sazby DPH u 

některých služeb nebo plánované snížení pojistného u zaměstnanců.  
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 Graf č. 4   Vývoj nezaměstnanosti v ČR v letech 2005 - 2008      
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  Zdroj:   Český statistický úřad, www.czso.cz  
 

4.3.4. Politické aspekty 

 
V České republice je u moci pravicová vláda tvořená koalicí v čele s Občanskou 

demokratickou stranou. Myslím si, že není podstatné, která politická strana vládne, ale 

je důležité, jaké se jí podaří prosadit reformy ve vzdělání, zdravotnictví, sociálním 

systému, změny v daňovém zatížení a dalších oblastech. Je potřeba, aby dokázala 

vytvořit podmínky pro podnikání, chránit životní prostředí, reprezentovat Českou 

republiku v zahraničí, zlepšit životní úroveň obyvatel atp. Role vlády je v první 

polovině roku 2009 ještě důležitější, protože Česká republika v těchto 6 měsících 

předsedá Evropské unii. V březnu letošního roku došlo k hlasování o důvěře vlády. 

Vládní koalice v čele s premiérem Mirkem Topolánkem nezískala potřebnou podporu a 

nyní je v demisi. Za současné situace se nabízí dvě řešení, buď předčasné volby, ke 

kterým by zemi dovedla vláda odborníků. Nebo setrvání vlády v demisi, která by 

„dovládla“ až do předčasných voleb, které se budou konat s největší pravděpodobností 

letos na podzim. Většina politiků se sice snaží uklidnit veřejnost vysvětlením, že jde o 

standardní jev v demokratické společnosti. Myslím si však, že v tak těžkém období 
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globální krize, kdy by navíc Česká republika měla zodpovědně plnit funkci 

předsedajícího státu v úřadu Evropské rady, by bylo lepší aby, současná vláda, ať už 

dělá jakékoliv chyby, setrvala ve funkci celé volební období až do června roku 2010.  

Starosta obce Pivín Jan Vrána je nezávislý a žádná z politických stran tak nemá 

vliv na řízení obce. V roce 2009 se konají volby do Evropského parlamentu, avšak 

jejich výsledek život v obci výrazně neovlivní. V této oblasti by se měla obec snažit o 

udržování dobrých vztahů s okolními obcemi. Ve spolupráci s jejich zastupiteli 

efektivně hospodařit a nekonkurovat si například realizací podobných projektů. Naopak 

zapojit další obce do projektů, které jsou svým rozsahem pouze pro jednu obec příliš 

náročné. S ohledem na tyto faktory lze hodnotit politickou situaci v regionu za dobrou a 

umožňující uskutečnění nových investičních záměrů. 

 

 

4.3.5. Technologické aspekty 

 
Technický rozvoj je patrný zejména v oblastech informačních a komunikačních 

technologií a nových ekologických pohonů (vodík, elektromobil, stlačený zemní plyn – 

CNG, solární články), ekologické využití biomasy atp. Pro obec je přínosem rozvoj 

mobilních komunikací, kdy je většina obce pokryta signálem operátorů poskytujících 

tyto služby.  Ekologické alternativy dopravních prostředků zatím nemají kvůli vysokým 

pořizovacím nákladům v Pivíně význam, stejně jako v celé společnosti. Lze očekávat, 

že s postupně se snižujícími celosvětovými zásobami ropy dojde k urychlení zavedení 

takových technologií do běžného užívání. Projekt na využívání biomasy například k 

vytápění je pro obec příležitostí do budoucna. Je však třeba zvážit její životaschopnost, 

protože většina obyvatel preferuje vytápění tím nejlevnějším palivem, tedy dřevem. Je 

zřejmé, že dřevo, které si lidé zpracují samostatně, bude vždycky levnější než vytápění 

biomasou, které si vyžádá počáteční investici.  

Technická vybavenost obce je na dobré úrovni, umožňuje dostatečnou správu 

obecních prostranství. Není tak problém s údržbou veřejných ploch, fotbalového hřiště 

nebo v zimních měsících s odklízením sněhu. Pro občany, kteří nevlastní počítač 

s připojením k internetu je k dispozici za mírný poplatek veřejný internet v obecní 
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knihovně. V obci má svoji pobočku Česká pošta, což ulehčuje život zejména starším 

občanům, kteří tak nemusí například při placení složenek dojíždět do sousední obce.  

 
 
 

4.3.6. Ekologické aspekty 

 
Význam ekologie v posledních letech stále stoupá. Důkazem toho jsou vznikající 

ekologické daně nebo zpřísňování EURO normy (strop pro emise znečišťujících látek 

z motorové nafty a benzínu aut). Každý stát v EU má stanovený maximální objem pro 

vypouštění skleníkových plynů. Jde o tzv. emisní povolenky, se kterými lze                    

i obchodovat. České republika tímto způsobem získá přibližně 10 miliard korun za 

prodej povolenek Japonsku, Světové bance a dalším státům či firmám. ČR má tuto 

možnost, protože dokázala snížit emise skleníkových plynu více, než ji zavazuje kjótský 

protokol. Strana zelených se dokonce snažila prosadit daň z uhlí, jako jedno z nejvíce 

ovzduší znečišťující palivo. Vzhledem k sociálním dopadům tato daň nebyla schválena.  

Jednou z možností ke snížení produkce antropogenních6 plynů jsou úspory 

energií a využívání obnovitelných zdrojů energie. Většina zákazníků se dnes nezajímá 

už jen o cenu výrobku, ale především o jeho kvalitu. Mnozí tak často volí bio výrobky, 

bio látky, a bio kosmetiku, což podporuje rozvoj bio zemědělství, na které jsou kladeny 

vysoké ekologické nároky. 

Oblast ekologie nepředstavuje pro Pivín významnější problém. V okolí nejsou 

žádné firmy podnikající ve středním nebo dokonce těžkém průmyslu a ovzduší tak není 

poškozováno. Obec podporuje třídění odpadů, na návsi jsou umístěny označené 

kontejnery na sklo, „pet lahve“ a několikrát do roka je pořádán sběr kovových surovin.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Antropogenní znamená vznikající činností člověka 
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4.3. SWOT analýza 
 
 

SWOT analýza se zabývá vnitřní stránkou analyzovaného subjektu. Při vlastní  

analýze se zaměřuje na silné a slabé stránky podniku spolu s jeho příležitostmi a 

hrozbami.  

 
4.2.1. Silné stránky 

 
1. Kultura i sport jsou přímo v obci 

Za sportovním vyžitím ani za kulturou nemusí občané Pivína za hranice svojí obce. 

Kulturní představení pořádá v místním společenském sále divadelní společnost 

Větřák, která spojuje občany bez rozdílu pohlaví, přesvědčení a věku. Dává si za cíl 

udržovat a rozvíjet zvyky v obci a pracovat v oblasti kultury. O plesovou sezónu se 

starají sdružení myslivců a sbor dobrovolných hasičů. Dobrovolní hasiči rovněž 

pořádají společně s okolními obcemi cvičení a soutěže. TJ Sokol Pivín oddíl kopané 

je největším spolkem v obci a dokáže tak sestavit hned 3 hráčské kategorie - 

dospělé, dorost a žáky.  

 

2. Základní škola s rezervou  

Rekonstruovaná budova základní školy má dostatečnou kapacitní rezervu, schopnou 

pojmout nové žáky. V případě, že by se do obce rozhodli přistěhovat noví občané, 

dá se z jejich strany očekávat zájem o školní zařízení. V obci se nachází Mateřská 

škola a Základní škola pro 1. stupeň. Pivín tak v tomto ohledu dokáže vyhovět 

dětem a žákům až do věku 10 resp. 11 let.  

 

3. Dobré podmínky pro výstavbu rodinných domků 

Trend bydlení na venkově společně s dostupností nedalekých okresních měst 

poskytují dobré podmínky pro stavbu rodinných domů či sídla firmy. Zastupitelstvo 

obce v této otázce již podniklo kroky na podporu pro případné zájemce a vyčlenilo 

v obci parcely na bytovou výstavbu a pro podnikatelskou sféru. 
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4. Vysokoškolské vzdělání v dosahu 

V posledních letech pozorujeme stále rostoucí poptávku po vysokoškolském 

vzdělání. Mnoho vysokých škol tak ve snaze reagovat na tento trend otevírá nové 

obory a snaží se uspokojit co největší počet uchazečů. Pivínští studenti tak mají 

mnoho možností i ve svém blízkém okolí. Univerzitní města Olomouc a Brno jsou 

vzdálena 35 resp. 60 kilometrů a před několika lety zahájila výuku v Přerově (25 

kilometrů od Pivína) Vysoká škola logistiky. Jedná se o soukromou vysokou školu, 

jejíž školné je sice pro mnohé zájemce o studium překážkou, ale nabízí alternativu 

pro neúspěšné uchazeče o studium na státních vysokých školách. 

 

5. Zdravé životní prostředí 

V obci byla dokončena plynofikace a občané tak mají i jinou možnost než topit jen 

uhlím, jak tomu bylo dříve. Faktem je, že hodně obyvatel ve snaze ušetřit finanční 

prostředky topí dřevem, které většinou obstarávají z pily v Doloplazích, ale ani tato 

varianta vytápění ovzduší v obci neškodí.  

 

6. Ordinace praktického lékaře 

Demografický vývoj vykazuje postupné stárnutí obyvatelstva v celé České republice 

a Pivín z tohoto trendu žádným způsobem nevybočuje. I zde narůstá počet občanů    

v důchodovém věku a nejen z tohoto důvodu je přínosné, že přímo v obci má svoji 

ordinaci praktický lékař.  

 

7. Ceny pozemků 

Každý investor pečlivě zvažuje při volbě lokality pro svoje podnikání mnoho 

faktorů. Jedním z nich je i cena pozemků, na kterých se rozhodne vybudovat své 

nové sídlo. Právě nízká cena pozemků v obci Pivín podporuje případné zájemce      

o stavbu. 

 

8. Nabídka zaměstnanců  

Většina obyvatel Pivína musí za prací dojíždět do okolních měst. Přímo v obci není 

dostatek pracovních příležitostí, a tak se novému investorovi nabízí volné kapacity 

odborné a relativně levné pracovní síly. Většina lidí preferuje takové zaměstnání, 
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které není příliš vzdálené od jejich domu, proto by jistě dali přednost pracovat 

v místní firmě před zaměstnáním v Prostějově. 

 

9. Odpady 

S rostoucí životní úrovní roste i objem produkovaných odpadů. Obec Pivín má 

v problematice umístění odpadů hned několik možností. Nejbližší skládka je 

v sousedních Němčicích nad Hanou. Další velká skládka je ve městě Kroměříž. 

 

10. Hustá dopravní síť 

Obec se nachází v místě, které má výhodu dobré dopravní dostupnosti, železniční i 

silniční. Přímo v obci mohou cestující využít železniční stanici, která leží na trase 

Olomouc – Prostějov – Brno. Je to často využívaná trasa, na kterou se 

v Nezamyslicích napojuje dráha z Brna do Přerova. Ve 12 kilometrů vzdálené obci 

Brodek u Prostějova je nájezd na rychlostní komunikaci R46, která spojuje Brno, 

Prostějov a Olomouc.  

 

11. Česká pošta 

V obcích s podobným počtem obyvatel jako má Pivín v dnešní době často pobočka 

České pošty není. V Pivíně pošta je a možnost využívat její služby zůstává. 

 

 

4.2.2. Slabé stránky 

  
1. Pracovní místa pro vysokoškoláky 

Prakticky zde není nabídka pracovních pozic pro vysokoškolsky vzdělané občany, 

z toho vyplývá problém jejich odlivu z obce. S rostoucí kvalifikací občanů  rostou i 

jejich mzdové nároky. Kromě finančního ohodnocení je tedy problémem  i absence 

profesního rozvoje. 

 

2. Turistické zázemí 

V obci Pivín chybí dostatečné zázemí pro turisty. Hlavním nedostatkem jsou 

ubytovací kapacity. Není zde žádný hotel, penzion ani kemp, kde by mohli 
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návštěvníci obce přenocovat. V regionu se sice postupně budují cyklistické trasy, 

avšak většina současných tras je pouze součástí silnic pro automobilovou dopravu. 

Samostatných cyklo-stezek určených výhradně pro cyklisty, in-line bruslaře, či 

chodce je málo. V obci rovněž chybí koupaliště. 

 

3. Nízká nabídka pracovních pozic 

V Pivíně i v okolních obcích je malý počet pracovních míst. Je tedy nutné za prací 

dojíždět do vzdálenějších měst. V oblasti počtu zaměstnavatelů v blízkém okolí 

obce došlo v posledních letech k negativním událostem. Z ekonomických důvodů 

ukončila výrobu firma Prima Group a.s. se sídlem v Nezamyslicích, ta poskytovala 

zaměstnání pro zhruba tři desítky občanů plus sezónní brigádníky v obdobích 

zvýšené poptávky po jejích výrobcích. Druhým podnikem, který přestal vyrábět je 

cukrovat v Němčicích nad Hanou. O práci tak přišlo několik desítek zaměstnanců. 

Zde skončil provoz z lobbistických důvodů. Majitel cukrovaru dostal od Evropské 

unie vysokou dotaci za to, že zlikviduje všechny budovy a celé zázemí tohoto 

podniku. Zahraniční firmy v oblasti cukrovarnictví si tak zajišťující budoucí odbyt 

pro své výrobky. Zánik firem v okolí Pivína má rovněž vliv na zaměstnanost v obci. 

 

4. Firmy v obci 

V obci podniká malé množství firem zabývajících se rostoucím odvětvím. Proto 

firmy či živnostníci nenajímají nové zaměstnance, nerozšiřují výrobu a ani nemohou 

zvyšovat svým stávajícím zaměstnancům mzdy. 

 

5. Daňové příjmy obce 

Příjmy obecního rozpočtu lze rozdělit do dvou skupin na ty, jejichž výše závisí na 

hospodářské činnosti obce a na příjmy, které jsou stanoveny zákonem. Právě příjmy 

daňového charakteru jsou pro obec příliš nízké. V budoucích letech chce vláda 

postupně příjmy obcí i nadále snižovat.  

 

Daňové příjmy rozpočtu obce tvoří: 

• výnos daně z nemovitostí, příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost     

      nachází 
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• podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty* 

• podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob*  

• podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob* 

   * přepočteno koeficientem odvozeného od počtu obyvatel dané obce 

 

6. Kanalizace 

V obci chybí kanalizace a občané tak musí tuto situaci řešit vlastní jímkou. 

Souvisejícím nedostatkem je absence čističky odpadních vod.  

 

7. Místní komunikace 

Místní komunikace nejsou v dobrém technickém stavu a zejména po zimním období 

se jejich funkčnost snižuje. Správa silnic sice provádí každý rok opravy, ale nejsou 

v dostatečném rozsahu tak, aby zajistily kvalitní možnost cestování dopravními 

prostředky. 

 

8. Informační systém 

Turisté, kteří  zavítají  do Pivína, nejsou informováni o možnostech jak aktivně 

trávit volný čas. Chybí zde ucelený informační systém jak pro firmy, tak i pro  

návštěvníky obce. 

 

 

4.2.3. Příležitosti 

 

1. Kvalifikovanost občanů 

Pomoci občanům ve zvyšování jejich kvalifikace ve spolupráci s dalšími obcemi  

pořádáním rekvalifikačních kurzů a seminářů, např. kurz základních znalostí práce 

na PC. 

 

2. Nové pracovní pozice 

Ve spolupráci se soukromým sektorem vytvořit nová pracovní místa a zamezit tak 

odlivu pracovních sil z obce i z celého regionu. 
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3. Vzhled obce s jejího okolí 

Výsadbou zeleně a rozšiřováním míst určených k aktivnímu trávení volného času 

zlepšit vzhled obce. Zatraktivnit ji pro občany a přilákat turisty k návštěvě Pivína. 

 

4. Spolky v obci 

Spolky jsou pro obec velmi důležité, sdružují všechny věkové skupiny obyvatel a 

napomáhají smysluplnému trávení volného času. Finančně i jinými způsoby 

podporovat jejich činnost a zapojit do jejich činnosti co nejvíce obyvatel.  

  

5. Senioři 

Starší občané, kteří potřebují pomoc a nemají příbuzné schopné se o ně postarat, si 

zaslouží pomoc. Možným řešením je projekt výstavby domu s pečovatelskou 

službou, který by zabezpečoval služby prioritně pro občany v důchodovém věku 

z Pivína, případně ze sousedních obcí. 

  

6. Nezaměstnaní pracují pro obec 

Občanům s nízkou kvalifikací, kteří jsou registrovaní na Úřadu práce, nabídnout 

veřejně prospěšné práce pro obec, např. úklidová činnost, údržba areálu, sekání 

trávy, správce hřiště, výpomoc při soutěžích atp. 

 

7. Druhý stupeň na Základní škole 

Vedení obce se snaží vytvořit dobré podmínky pro nové rodiny s dětmi a možnost 

vzniku druhého stupně základní školy by bylo zcela určitě významným přínosem. 

 

8. Kostel sv. Jiří z 18. století 

Ve středu obce se v místním parku nachází kostel sv. Jiří z 18. století. Nabízí se jeho 

využití ve spojení s církevními svátky a jinými slavnostmi.  

 

9. Rozvoj podnikání 

V souvislosti s potřebou odstranění záplav vzniká příležitost k podnikání. V nově 

vzniklém rybníku se nabízí chov ryb. K jejich zpracování a prodeji by se dala 
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vybudovat příležitostná restaurace s grilem. Příležitostná z toho důvodu, že v obci 

už 3 hostince jsou a čtvrtý by se pravděpodobně po celý rok i mimo sezónu neuživil. 

 

10. Zemědělství 

Pivín leží v oblasti zvané Haná, kde je úrodná půda. Z tohoto pohledu jde                 

o zajímavou lokalitu pro podnikatele zabývající se zemědělstvím či pěstováním 

zeleniny a pod. 

 

11. Fondy a dotace 

Snažit se o dosažení čerpání co nejvyššího množství finančních prostředků, které lze 

získat z dotací a fondů Evropské unie. 

 

12. Vhodná lokalita 

Vyčlenit lokality vyhovující pro podnikatelské záměry. Naplánovat a zajistit jejich 

dopravní přístupnost a vybavení inženýrskými sítěmi. 

 

13. Podpora vzdělání 

Ve snaze o zkvalitnění školy a jejího udržení v obci subvence do vzdělání a zároveň 

zajištění kroužků pro děti při provozu školy. 

 

14. Vybudování rybníka 

Z důvodu záplav, které postihují obec nejčastěji v jarních měsících odstranit 

problém rozvodňování potoka. Řešením je projekt zlepšení vodního hospodářství 

vybudováním rybníka, který by zadržel náhlé přívaly vody. 

 

15. Projekt koupaliště 

V návaznosti na řešení nedostatku chybějící kanalizace a čističky odpadních vod se 

nabízí možnost vybudovat koupaliště. Pokud se zrealizuje projekt čističky 

odpadních vod a protipovodňového rybníka, bude mít obec více vody pro 

koupaliště. To sebou přináší zvýšení atraktivity pro turisty i pro občany a vznik 

několika nových sezónních pracovních míst (obsluha občerstvení, správce, plavčík, 

atp.) 
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4.2.4. Hrozby 

 
1. Populace v obci stárne 

V současné době je věkový průměr obyvatel Pivína 37 let, což je poměrně nízké 

číslo, ale v důsledku úmrtnosti, nízké porodnosti a jen mírně aktivní bilanci migrace 

obyvatel dochází ke stárnutí obyvatel obce. 

 

2. Dopady „krize“ na obec 

Globální hospodářská krize s sebou přináší problémy pro ekonomiku celého státu a 

s tím souvisí snížená motivace investovat do pozemků a staveb určených pro 

podnikání v obci Pivín. Vlivem globální ekonomické krize ohrožuje obec                  

i nezaměstnanost. 

 

3. Stárnutí budovy školy 

Malý počet dětí daný demografickým vývojem poklesu porodnosti může ohrozit 

nejen samotné fungování školy, ale i zastarávání samotné budovy a jejího inventáře. 

 

4. Návratnost investice do turismu 

Případné zbudování turistického zázemí s sebou přináší riziko návratnosti takové 

investice. Náklady na projekty vybudování bazénu, rybníka, hotelu, kempu, 

informačního centra a dalších se pohybují daleko za příjmy obce. Proto je nezbytné 

získat dotaci nebo čerpání z fondů EU. 

 

5. Zájem mladé generace o vzdělání může ohrozit jejich setrvání v obci. 

 

6. Neefektivní využívání přírodních zdrojů  

Potok Okenná by mohl být využíván jako rybník k chovu ryb. Vedle něj by mohla 

být v letních měsících provozována i restaurace. Takový rybník by mohl rovněž 

sloužit k napouštění bazénu, který by přispěl k atraktivnosti obce. 

 

7. Rostoucí procento starých a zdravotně handicapovaných občanů 
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8. Potok Okenná 

Potok Okenná, který protéká obcí se zejména v jarních měsících, kdy taje sníh 

z okolních polí rozvodňuje a způsobuje občanům škody na majetku. Nejedná se sice 

o záplavy v rozsahu, v jakém postihly před několika lety hlavní město, ale i tak jde   

o jev, který občanům obce znepříjemňuje život.  

 

9. Obslužnost a vybavenost obchodů 

Snížení životní úrovně, ke kterému může v souvislosti s globální krizí dojít, může 

znamenat pokles kvality obslužnosti obce a s tím i problém vybavenosti obchodů. 

 

10. Malý počet zákazníků 

Ziskovost u některých drobných živnostníků podnikajících v obci a regionu je 

vzhledem k omezenému počtu potenciálních zákazníků nízká. 

 

11. Nedořešená situace kanalizace a odpadních vod 

 

12. Nákladné zajištění dopravy 

Kvůli nízkému počtu obyvatel v obci je zabezpečení dopravní obslužnosti nákladné. 

 

13. Byrokratické překážky 

Zdlouhavý postup při odkupu pozemků a změně vlastnických práv nutných              

k realizaci investičních projektů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46   

5. Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
 
 

Na vybrané obci Pivín byly provedeny SLEPTE a SWOT analýzy. Zmíněné 

analýzy vypovídají o obci jako o dobře situovaném a rozvinutém subjektu, který 

disponuje kvalitním, pro obec svého charakteru až nadprůměrným zázemím. Naproti 

tomu má tato obec i své stinné stránky. Mezi ně patří zejména nízké příjmy do obecního 

rozpočtu, nedořešená otázka kanalizace a odpadních vod a špatný technický stav 

místních komunikací.  

Obec by měla využít svých volných pozemků k realizaci projektů, jejichž 

existence bude prospěšná hospodářsky, kulturně i společensky. Zastupitelstvo obce se 

musí snažit hledat granty a dotace z fondů Evropské unie a Státního rozpočtu.  

Velmi pozitivní je ochota místních obyvatel podílet se společně se 

zastupitelstvem na aktivním životě v obci a vzájemně si vypomáhat. Rozvinutost a řada 

již splněných plánů z předchozích let obci sice ubírá na počtu obvyklých projektů, 

přesto má Pivín stále dostatek možností, jak zefektivnit své hospodaření. K tomu dobré 

vybavení, které mnoho okolních obcí postrádá, posouvá Pivín do oblasti větších a 

náročnějších projektů. Právě na příležitosti Pivína se chci zaměřit ve své návrhové části. 

 

1. Převzetí agendy 
 

Blízkost Pivína k okresním městům, zejména k Prostějovu, hraje v chodu obce 

důležitou roli a v budoucnu by se její význam mohl ještě zvýšit, pokud dojde k přesunu 

agendy některého z prostějovských úřadů právě do Pivína. Tyto úřady se dělí na 

jednotlivé odbory: Odbor kanceláře starosty (informační služba, oddělení krizového 

řízení), Odbor občanských záležitostí (matrika, pasy, změna pobytu, občanské průkazy, 

rejstřík trestů, přestupky), Odbor správy a zabezpečení (podatelna, centrální spisovna), 

Finanční odbor (pokladna, poplatky), Stavební úřad (územní plánování) Odbor 

sociálních věcí, Odbor školství a kultury, Odbor rozvoje a investic, Odbor životního 

prostředí, Odbor dopravy, Obecní živnostenský úřad, Odbor správy majetku města 

(památková péče), Odbor komunálních služeb, Odbor právní a personální a Odbor 

informačních technologií.  
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Pověřený zástupce obce by měl navázat kontakt s některým z těchto úřadů a 

nabídnout mu převzetí jeho agendy, které by pro obec znamenalo nový příjem. 

Zastupitelstvo by pro činnost výkon této agendy mohlo vyčlenit některou ze svých 

volných místností v budově místního Obecního úřadu. Občané okresního města by tak 

mohli vyřizovat úřední záležitosti v této obci, která je napojena na železniční i 

autobusovou dopravu. Cesta vlakem trvá ze stanice Pivín na hlavní nádraží v Prostějově 

přibližně 10 minut. Projekt přestěhování některé instituce by tak neznamenal pro 

občany časovou ztrátu při dojíždění za vyřizováním úředních záležitostí. 

 
2. Útulek pro psy 
 

Druhým možným projektem, který souvisí s dostupností Pivína je útulek pro 

psy. V Prostějově žádné podobné zařízení zatím není a o jeho vybudování se neuvažuje. 

Obec má ke stavbě takového zařízení volné pozemky. Zde je tedy namístě rychlé 

rozhodnutí, jestli je tento záměr pro obec reálný.  

Myslím si, že pokud by takový objekt byl umístěn v okrajové části obce, tak by 

občanům nevadil a s jeho stavbou by souhlasili. Proto by mělo zastupitelstvo obce začít 

jednat s vedením města Prostějova a nabídnout mu spolupráci v řešení umístění psů. 

Pokud bude útulek fungovat, mohl by zvážit vedle provozování své hlavní činnosti, 

poskytovat i služby tzv. hotelu pro psy, kam by je jejich majitelé mohli odkládat v době, 

kdy odjíždějí např. na dovolené. Obvykle se v obcích otázka volně žijících psů řešit 

nemusí, většinou se najde člověk, který se psa ujme. Ve městech je ale situace složitější 

a proto je nutné ji řešit. Z této skutečnosti vyplývá pro Pivín dobrá příležitost jak získat 

nový příjem do obecního rozpočtu. 

 

Tyto dva projekty příliš velkou počáteční investici  nevyžadují. Naproti tomu 

další, níže zmíněné záměry si vyžádají více finančních prostředků i času potřebného 

k jejich realizaci. 

 

3. Dům s pečovatelskou službou 

 
V obci i v regionu je patrný trend stárnutí populace. Průměrná délka života se 

v České republice zvyšuje a muži se dnes v průměru dožívají 73, ženy 79 let. Pivín není 

výjimkou, i jeho obyvatelstvo stárne. Obec by na tento demografický vývoj měla 
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reagovat vybudováním domu s pečovatelskou službou. Nejenom v obci, ale i v okrese je 

mnoho seniorů, kteří by uvítali takové zařízení. Pro Pivín to znamená dostatek klientů. 

Obecně známým faktem je, že čekací doba na umístění do domovů pro důchodce je 

příliš dlouhá. Z toho vyplývá zajištěná poptávka po těchto službách. Přítomnost lékaře 

v obci je pro fungování tohoto zařízení výhodou. 

 

4. Přehrazení potoka 

 
Jak jsem již zmínil v části slabých stránek analyzované obce, Pivín má problémy 

s potokem Okenná, který protéká přímo středem obce. Přehrazením tohoto potoka by se 

odstranil nedostatek v podobě občasného rozvodnění a vznikl by tak rybník, který by 

mohl sloužit k chovu ryb. Zde je namístě učinit testy vody, zda je tento záměr možný. 

Myslím si, že vzhledem k faktu, že region není zatížen těžkým průmyslem, nebude 

otázka čistoty vody překážkou. Je jen na vedení obce, jak široce by dokázala takto nově 

vzniklou vodní plochu využívat. Tato zásoba vody by mohla sloužit i k napouštění 

koupaliště, jehož přítomnost by obci přidala na její atraktivitě. To znamená, že projekt 

přehrazení potoka dává možnost vzniku koupaliště v obci.  

 

5. Čistička odpadních vod 

 
V obci není vybudována kanalizace. S její výstavbou by se dala spojit realizace 

projektu čističky odpadních vod, která obci také chybí. Je zřejmé, že tento záměr je dost 

finančně náročný. Jedná se ovšem o ekologicky prospěšnou stavbu a proto si myslím, že 

při podání žádosti o dotaci na její financování má obec šanci získat podporu od státu či 

EU. 
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Zajímavé je srovnání pořadí jednotlivých návrhů řešení v jejich důležitosti pro 

obec a pravděpodobnosti se kterou se budou realizovat: 

 

Pořadí podle důležitosti   Pořadí podle pravděpodobnosti 

1. Čistička odpadních vod   1. Přehrazení potoka 

2. Převzetí agendy    2. Útulek pro psy 

3. Přehrazení potoka    3. Dům s pečovatelskou službou 

4. Dům s pečovatelskou službou,   4. Čistička odpadních vod, 

    Útulek pro psy        Převzetí agendy 

 

Pořadí podle důležitosti  

ad 1. Čistička odpadních vod je pro obec zásadní. Současně patrné směřování  

společnosti k ekologii dává tomuto projektu podporu. Navíc by se vyřešil 

problém absence splaškové kanalizace v obci. Ta v obci chybí a zatím je tato 

situace řešena septikem v  každém domku.  

ad 2. Převzetí některé agendy státní správy je pro hospodaření obce důležité, protože jí 

dává možnost nového příjmu, navíc v dobrém poměru investice/výnos. Investice 

pro obec znamená pouze vyčlenění volných místností v budově obecního úřadu, 

technické a personální zabezpečení. Se stavbou nových budov se pro tento 

projekt nepočítá, taková varianta by byla nerentabilní.  

ad 3. Přehrazení potoka uvítají zejména občané v záplavové oblasti. Ostatní budou 

moci využívat rybník a později i koupaliště, tudíž i oni tento záměr podpoří. Až 

na třetí místo tento projekt řadím z toho důvodu, že s příjmy z něho plynoucími 

nemůže obec počítat okamžitě, zhodnocení se dočká až za několik let.  

ad 4. O čtvrté resp. páté místo v pořadí se dělí projekty Domu s pečovatelskou 

službou a Útulku pro psy.  Proč jsou až na posledních místech? Dá se říci, že tak 

trochu řeší problémy někoho jiného. Pro samotnou obec kromě příjmů nemá 

útulek pro psy další přínos a služeb zařízení pro seniory mohou případní zájemci 

dočasně využít v některé z jiných obcí. Přesto chci zdůraznit, že jde o projekty 

potřebné, z dlouhodobého hlediska smysluplné a pro obec znamenající nový 

příjem do jejího rozpočtu. 
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Pořadí podle pravděpodobnosti 

ad 1. Přehrazení potoka je nejpravděpodobnější, protože se setká s širokou podporou, 

vyřeší  několik problémů současně a bude mít pro obec vícenásobný přínos.  

ad 2. Útulek pro psy je druhý nejpravděpodobnější z toho důvodu, jelikož zbývající 

projekty (kromě převzetí agendy) jsou podstatně investičně nákladnější. 

ad 3. Na třetí místo řadím návrh Domu s pečovatelskou službou. Jak jsem již nastínil, 

v podstatě zajištěná poptávka na řadu let dopředu znamená dlouhodobý přínos. 

Až třetím místě je proto, že takový projekt si vyžádá několikamilionovou 

stavební investici. 

ad 4. Na posledních místech, opět čtvrtém resp. pátém skončily projekty Převzetí 

agendy společně s Čističkou odpadních vod. Těžko odhadnout zájmy 

prostějovských zastupitelů, zda budou mít vůli tímto způsobem spolupracovat. 

Čistička odpadních vod je velmi potřebná, ale její investiční náklady jsou velmi 

vysoké. Osobně se domnívám, že k její výstavbě dojde, avšak až za několik let. 

  

 

Z výhody návaznosti na okresní města vyplývá i skutečnost silného 

konkurenčního prostředí v oblasti služeb. Občané Pivína mohou bez větších problémů 

využívat služby, které nabízí okolní města. Z toho důvodu je nepravděpodobné, že by se 

podařilo přilákat do obce investora s podnikatelským záměrem podobného charakteru.  

 

Záměrně neuvádím návrh na projekt rekonstrukce silnice, protože by byl značně 

finančně náročný. Přitom již výše uvedené projekty obec finančně zatíží a bylo by 

nerozumné se zadlužovat. Navíc všechny projekty v jejich důležitosti a přínosech pro 

obec řadím nad opravu silnice. 
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6. Závěr 
 

Za téma pro svou bakalářskou práci jsem si vybral Analýzu vybrané firmy.  

Konkrétně jsem svou analýzu směřoval na obec Pivín. Nejde tedy o firmu ve smyslu, 

jak ji definuje zákon, ale o obec. Avšak i obec musí hospodařit se svým rozpočtem a 

plánovat, jakým směrem by se chtěla v dalších letech ubírat. Pivín je středně velká obec 

se sedmi sty obyvatel, nacházející se mezi Prostějovem a Kroměříží.  

 Cílem bakalářské práce bylo vytvořit návrhy na opatření, která by měla pomoci 

v odstranění nedostatků a nalézt pro obec nové možnosti jak získat další příjmy do 

jejího rozpočtu. K dosažení vytyčených cílů bylo nezbytné osvojení si metod 

pozorování a analýzy. Dále pak bylo nutné seznámit se s problematikou analyzované 

obce Pivín.  

 Na základě provedených SLEPTE a SWOT analýz jsem v předchozí kapitole 

navrhl, na kterých projektech by měla obec začít pracovat. Uvědomuji si, že uskutečnit 

tyto záměry se nepodaří ze dne na den a budou stát mnoho úsilí i finančních prostředků. 

Dá se očekávat, že při jejich realizaci se vedení obce setká s různými překážkami. 

Ztížení může způsobit byrokratický přístup úředníků a jen málokdy přijmou změny 

všichni občané. Je tedy pravděpodobné, že se některý z projektů nesetká s přízní části 

obyvatel. Je třeba si však uvědomit, že pasivní spoléhání se na stát a podporu ze státního 

rozpočtu není směr, kterým by moderní obec v dnešní době měla směřovat. Naopak 

aktivní přístup, co nejširší zapojení občanů do dění v obci a vzájemná spolupráce 

v regionu je podle mého názoru cesta, kterou se dá celkově mnohé zlepšit. Nakonec 

jsem svá doporučení seřadil podle dvou kritérií, a to podle jejich potřebnosti pro obec a 

podle reálnosti jejich uskutečnění. Tím jsem splnil cíl této práce. 
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Příloha č. 1  

Vybrané statistické údaje za obec Pivín  

  Území: Obec Pivín 
  Údaj 

Kód obce 589 888 
Celková výměra pozemku (ha) 691 

Orná půda (ha) 583 
Chmelnice (ha) - 
Vinice (ha) - 
Zahrady (ha) 16 
Ovocné sady (ha) 5 
Trvalé trávní porosty (ha) 13 
Zemědělská půda (ha) 618 
Lesní půda (ha) 7 
Vodní plochy (ha) 3 
Zastavěné plochy (ha) 12 

Druhy pozemků 

Ostatní plochy (ha) 51 
Počet podnikatelských subjektů celkem 146 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 19 
Průmysl 24 
Stavebnictví 25 
Doprava a spoje 10 
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel 
a spotřebního zboží a pohostinství 41 
Ostatní obchodní služby 12 
Veřejná správa, obrana, povinné sociální 
pojištění 2 
Školství a zdravotnictví 4 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 9 
Státní organizace 2 
Akciové společnosti - 
Obchodní společnosti 4 
Družstevní organizace - 
Peněžní organizace - počet subjektů - 
Podnikatelé - fyzické osoby 113 
Samostatně hospodařící rolníci 12 
Svobodná povolání 2 
Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 5 

Hospodářská činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 8 
Veřejná knihovna vč. poboček 1 
Stálá kina . 
Multikino . 
Divadlo . 
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 
Kulturní zařízení ostatní 1 
Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 
Zoologická zahrada . 

Kultura 

Sakrální stavba  1 



 

Hřbitov 1 
Krematorium . 

 

Smuteční síň . 
Lázně Lázeňske léčebny - 

Katastrální plocha (ha)  691 
Počet katastrů 1 
Počet územně technických jednotek 1 

Obecná charakteristika 

Počet částí obce 1 
Živě narození celkem 6 

muži 2 
ženy 4 

Zemřelí celkem 2 
muži - 
ženy 2 

Přirozený přírůstek celkem 4 
muži 2 
ženy 2 

Přistěhovalí celkem 18 
muži 9 
ženy 9 

Vystěhovalí celkem 15 
muži 9 
ženy 6 

Saldo migrace celkem 3 
muži - 
ženy 3 

Přírůstek/úbytek celkem 7 
muži 2 
ženy 5 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 719 
muži 356 
ženy 363 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 119 
muži 68 
ženy 51 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 516 
muži 254 
ženy 262 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 84 
muži 34 

Obyvatelstvo 

ženy 50 
Mateřská škola 1 
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1 
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 
Střední odborné učiliště . 
Gymnázium . 
Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Školství1 

Škola speciální . 



 

Základní umělecká škola . 
Vysoká škola-počet . 
Jazyková škola . 

 

Vyšší odborná škola . 
Ústavy sociální péče pro dospělé . 
Ústavy sociální péče pro mládež . 
Domy s pečovatelskou službou . 
Domovy důchodců  . 
Domov-penzion pro důchodce . 
Úřad práce - počet úřadoven . 

Sociální oblast 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a 
zařízení obdobného charakteru . 
Koupaliště a bazény . 
- z toho kryté bazény . 
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 2 
Tělocvičny (vč. školních) . 
Stadiony otevřené . 
Stadiony kryté . 
Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo 
správcem) 1 
Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního 
zařízení . 
Ambulantní zařízení . 
Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 
Nemocnice  . 
Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě 
nemocných) . 
Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 
Ostatní lůžková zařízení . 
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického 
lékaře pro dospělé . 
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického 
lékaře pro děti a dorost . 
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického 
lékaře - stomatologa . 
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického 
lékaře - gynekologa . 
Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře 
specialisty . 

Zdravotnictví 

Ostatní samostatná zařízení . 



 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 
Zařízení lékárenské péče . 
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 
Jesle . 
Další dětská zařízení . 
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a 
rychlé zdravotnické pomoci . 
Okresní zdravotní ústav . 

 

Transfusní stanice . 
Zdroj:   Český statistický úřad, www.czso.cz  

 

 

 


