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Abstrakt 

Bakalářská práce je zpracována na téma Účetnictví měst a obcí. Konkrétně je zaměřena 

na zlepšení hospodaření obce Nové Sedlice. Cílem této bakalářské práce je přiblížení 

základních pojmů a vztahů, které se týkají rozpočtové tématiky obce. Jednotlivě 

se věnuje rozpočtu obce, rozpočtovým příjmům a výdajům a zmiňuje některé základní 

zákonitosti a vztahy, které se mezi nimi nacházejí. Vývoj jednotlivých položek příjmů 

a výdajů rozpočtu zkoumá v letech 2009-2014, snaží se nalézt vlivy, které jejich vývoj 

ovlivňují, a odhalit, zda jsou v rozpočtu obce finanční rezervy, které mohou být dále 

využity pro rozvoj obce. 

Abstract 

The main topic of the Diploma Thesis is Accountancy of towns and villages. 

Specifically, it focuses on improving the management of the municipality Nové Sedlice. 

The aim of this work is to define basic terms and relations associated to the budget 

topics of the village. Individual chapters focus on municipal budget and income & 

expenditure, and point out some of the basic patterns and relationships between them. 

The Thesis also examines the development of individual items of the Income & 

Expenditure Budgets of 2009-2014, trying to find effects that influence the development 

of these items, and reveal whether there are any financial reserves in the budget which 

can be further used for community development.  

 

Klíčová slova 

Obec, územní samospráva, hospodaření obce, účetnictví obce, rozpočet obce, analýza 

obce. 

Keywords 

Community, local government, municipal economy, accounting municipalities. 

municipal budget, analysis of the municipality 
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ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Finanční analýza je na úrovni územní samosprávy důležitým nástrojem řízení. 

Je významná pro zkvalitnění finančního rozhodování každého článku územní 

samosprávy. U finanční analýzy obce nejde pouze o analýzu jejího minulého 

hospodaření, ale o nalezení pozitivních i negativních faktorů, které hospodaření 

ovlivnily.  

Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Nové Sedlic v letech 2010 – 2014. 

Na základě analýzy rozpočtu jsou navrhována doporučení, která by mohla vést 

k zlepšení hospodářské situace obce. 

První částí mé bakalářské práce je teoretická část, zde jsou definovány základní 

informace a obecný popis obce jako základního článku územní samosprávy, 

charakteristika samotné obce, dále postavení a funkce obce, možné formy spolupráce 

a orgány obce. V teoretické části se také zabývám přiblížením finančního hospodaření 

obce, majetkem obce, finanční analýzou a kontrolou hospodaření obce. Všechny tyto 

teoretické poznatky jsou podkladem pro samotnou analytickou část.  

Analýza problémů a současné situace obec je druhou částí této bakalářské práce. V této 

části se blíže seznámíte s obcí Nové Sedlice. Věnuji se zde analýze majetku obce, dále 

analýze jednotlivých příjmů a výdajů rozpočtu obce a na závěr vyhodnocuji samotné 

hospodaření obce za sledované období.  

V třetí části bakalářské práce se zabývám samotným návrhovým řešením pro zlepšení 

hospodářské situace obce, které vyplývá z analýzy provedené v analytické části 

bakalářské práce.  

Cílem bakalářské práce je formulovat opatření vedoucí ke zlepšení stávající 

hospodářské situace obce Nové Sedlice prostřednictvím analýzy aktiv, pasiv, příjmů 

a výdajů. Podání konkrétních návrhů, které zvýší příjmy obce a sníží výdaje obce. 

Podkladem pro analýzu byly použity účetní výkazy převážně závěrečné účty obce, 

které jsou využívány pro hodnocení rozpočtu obce.  
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1  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 Obec jako územně samosprávný celek 1.1 

Tato kapitola má za cíl podat nejen základní informace a obecný popis obce 

jako základního článku územní samosprávy, ale také charakteristiku obce dle zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích.  

1.1.1  Územní samospráva 

Územní samospráva je chápána jako samostatné spravování věcí veřejných na území 

menším než je stát. Základní principy územní samosprávy a míra rozhodovacích 

pravomocí, ale i odpovědnost je stanovena Ústavou České republiky. Územní 

samospráva se od státní správy liší formami výkonu veřejné správy. (Kadeřábková, 

Peková, 2012) 

 V České republice existuje z hlediska samosprávy dvoustupňový systém. Základní 

jednotkou územní samosprávy, je dle Ústavy ČR obec, vyšším stupněm územně 

samosprávných celků je kraj. (Kadeřábková, Peková, 2012) 

1.1.2  Obec 

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, 

který je vymezen územní hranicí obce. (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) 

Z tohoto vyplývá, že každá obec má své vymezené území (katastrální území) a své 

obyvatele, kteří musí obec trvale obývat. Za občana je považován státní občan, který je 

v obci přihlášen k trvalému pobytu. Obec je veřejnoprávní korporací, má svůj vlastní 

majetek a hospodaří se svým vlastním rozpočtem. Navenek vystupuje obec v právních 

vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Každá část 

území České republiky je součástí území nějaké obce. Toto území může spadat 

do jednoho nebo více katastrálních území. S majetkem obce musí být nakládáno účelně 

a hospodárně v souladu se zákonem. Obec má právo používat své vlastní symboly jako 
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je znak a vlajka. Znak a vlajka jsou obci udělovány předsedou Poslanecké sněmovny. 

(Provazníková, 2009) 

 Postavení a funkce obce 1.2 

Obce v České republice plní funkce vymezené zákonem o obcích, a to: 

1.2.1  Vlastní samosprávní funkce 

Vlastní samosprávní funkce je tzv. samostatná působnost obce. Samostatná působnost 

obce se projevuje v záležitostech, o kterých může v mezích zákona samostatně 

rozhodovat. 

Obec jako územní společenství občanů má právo na samosprávu, právo samostatně 

rozhodovat v mnoha oblastech veřejné správy – a to ve věcech územní 

samosprávy.(Peková, 2004) 

Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, o kterých může obec samostatně 

rozhodovat. Tyto záležitosti musí být v souladu se zájmy obce a jejich občanů. 

Záležitosti spadající do samostatné působnosti obcí jsou popsána v § 84, 85 a 102 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec také v samostatné působnosti zabezpečuje 

podmínky pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých obyvatel. Úlohou 

obce není pouze zabezpečit čistě veřejné statky, ale také další druhy lokálních veřejných   

1.2.2  Přenesená funkce 

V přenesené funkci nebo-li v přenesené působnosti vykonává obec státní správu 

v rozsahu vymezeném zákonem o obcích. V rámci přenesené působnosti zajišťuje obec 

úkoly z oblasti částečně decentralizované veřejné správy jako čistý veřejný statek nejen 

pro občany své obce, ale také pro občany obcí sousedních. Podle rozsahu výkonu státní 

správy v přenesené působnosti rozlišujeme obec s pověřeným obecním úřadem, 

který zajišťuje činnosti v rámci matričního a stavebního úřadu a obec s rozšířenou 

působností, která zajišťuje vydávání občanských průkazů, živnostenských oprávnění, 

cestovních pasů, některé činnosti v oblasti sociálních služeb a další.  
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O činnostech v rámci samostatné i přenesené působnosti obce v mezích zákona 

rozhodují orgány obce. (Peková, 2004) 

 Formy spolupráce obcí 1.3 

Zákon o obcích umožňuje spolupráci mezi obcemi a to při výkonu samostatné 

působnosti. V České republice rozlišujeme tyto formy spolupráce obcí: 

 Dobrovolné svazky obcí – jsou právnickými osobami, které vedou účetnictví. 

Tyto svazky vznikají za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů. 

Členy svazku obcí se mohou stát pouze obce. Svazek obcí musí být zapsán 

do rejstříku svazku obcí u krajského soudu podle sídla svazku obcí. Dnem 

zápisu nabývá právní osobnosti. Předmětem jejich činnosti jsou pouze činnosti 

dle § 50 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) 

 Spolupráce s právnickými a fyzickými osobami – mezi těmito subjekty lze 

použít ustanovení občanského zákoníku o spolku a o smlouvě o společnosti. 

(Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) 

 Spolupráce s obcemi jiných států – obce, které spolupracují s obcemi jiných 

států, mohou být členy mezinárodních sdružení územních samosprávných celků. 

Dále mohou také svazky obcí spolupracovat se svazky obcí jiných států. Náplní 

spolupráce mohou být pouze činnosti, které jsou předmětem činnosti svazku 

obcí, které uzavřely smlouvu o vzájemné spolupráci. (Peková, 2004) a (Zákon č. 

128/2000 Sb., o obcích) 

 Orgány obce 1.4 

 Zastupitelstvo obce – je voleným orgánem obce. Počet zastupitelů v obci je 

stanoven podle počtu obyvatel. Tento počet musí být zveřejněn nejpozději 

85 dní před dnem voleb do zastupitelstva. Funkce člena zastupitelstva je 

veřejnou funkcí. (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) 
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Zastupitelstvo obce je ze zákona povinno vydat jednací řád, ve kterém stanoví 

podrobnosti o jednání zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva obce je 

veřejné. 

V pravomoci zastupitelstva obce je rozhodovat o věcech patřících do samostatné 

působnosti obce. Zastupitelstvo obce má pravomoci v rozhodování 

a schvalování záležitostí své obce dle §84 a §85 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích. (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) 

 Rada obce -  je výkonným orgánem obce v rámci samostatné působnosti. 

V rámci přenesené působnosti rozhoduje rada obce, jen pokud to stanoví zákon. 

Rada obce odpovídá za své činnosti zastupitelstvu obce. V obcích, kde není rada 

obce volena, vykonává její pravomoci starosta, pokud zákon nestanoví jinak. 

Rada obce je tvořena starostou, místostarostou a dalšími členy rady, kteří patří 

mezi členy zastupitelstva obce. Zasedání rady obce je na rozdíl od zasedání 

zastupitelstva neveřejné. Pravomocí rady obce je rozhodování o hospodaření 

obce dle §102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. (Zákon č. 128/2000 Sb., o 

obcích) 

 Starosta – starosta je hlavním představitelem obce, zastupuje obec navenek. 

Starosta a místostarosta je do funkce volen zastupiteli obce a to členy 

zastupitelstva. Starosta s místostarostou musí být občany České republiky. 

Zastupitelstvu obce odpovídají za výkony své funkce. Starosta svolává 

zastupitelstvo obce, připravuje, svolává a řídí schůze rady obce, odpovídá 

za objednání a provedení auditu hospodaření obce, jmenuje a odvolává 

tajemníka, v případě, že není funkce tajemníka zřízena, vykonává funkci 

tajemníka sám. Místostarosta je zástupcem starosty v jeho nepřítomnosti. (Zákon 

č. 128/2000 Sb., o obcích) 

 Obecní úřad – je tvořen starostou, místostarostou, tajemníkem, je-li tato funkce 

zřízena, dále také zaměstnanci obce, kteří jsou zařazeni do obecního úřadu. 

Starosta je v čele obecního úřadu. Úlohou obecního úřadu je vykonávat 

administrativně organizační činnosti, které souvisejí se samosprávní 

i přenesenou působností obce. (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) 
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 Orgány zastupitelstva obce a rady obce – zastupitelstvo obce zřizuje výbory 

a komise.  

Výbory – zastupitelstvo obce zřizuje dle zákona vždy finanční a kontrolní 

výbor. Výbor má svého předsedu, který je vždy členem zastupitelstva, výjimkou 

je, jedná-li se o předsedu osadního výboru. Finanční, kontrolní a osadní výbor 

jsou vždy minimálně tříčlenné. Členy těchto výborů nesmí být starosta, 

místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby, které zabezpečují rozpočtové 

a účetní práce na obecním úřadu. 

Finanční výbor – kontroluje hospodaření s majetkem obce, nakládání 

s finančními prostředky související s hospodařením obce. Finanční výbor může 

plnit i další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. 

Kontrolní výbor – kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady obce, 

dále také kontroluje správné dodržování právních předpisů. Stejně tak jako 

finanční výbor, může zastupitelstvo obce pověřit kontrolní výbor i jinými úkoly. 

Výbor pro národnostní menšiny – zřizuje zastupitelstvo obce 

ze zákona, v případě, že v obci žije po posledním sčítání lidu alespoň 

10 % občanů hlásících se k jiné národnosti. 

Osadní výbor – může být zřízen zastupitelstvem obce v částech obce.  

 Komise – je zřizována radou obce, která ji může zřídit jako své iniciativní 

a poradní orgány. Tyto orgány mohou svá stanoviska a náměty předkládat radě 

obce. V případě že byl komisi svěřen výkon přenesené působnosti, je komise 

výkonným orgánem. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce, v případě 

výkonu přenesené působnosti odpovídá komise starostovi. (Zákon č. 128/2000 

Sb., o obcích) 

 Zvláštní orgány obce – Pro výkon v přenesené působnosti obce může starosta 

v případech stanovených zákonem zřídit zvláštní orgány obce. (Zákon č. 

128/2000 Sb., o obcích) 
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 Finanční hospodaření obce 1.5 

Pod pojmem finanční hospodaření obce se skrývá jak hlavní tak hospodářská činnost 

obce, které směřují k zajištění dostatečných finančních zdrojů potřebných k plnění 

veřejných úkolů, které jí byly svěřeny, a také způsoby využívání těchto zdrojů. 

Mezi hlavní nástroje finančního hospodaření obce patří podle zákona 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech rozpočet obce, rozpočtový výhled a vedení účetnictví 

podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

1.5.1  Rozpočet územního samosprávného celku 

Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření územně samosprávného 

celku. Legislativa upravuje rozpočet v §4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Rozpočet územně samosprávného celku a svazku obcí je 

finančním plánem, jímž se řídí financování činností obce. Rozpočet se vždy tvoří 

na jeden rok, kdy rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Při tvorbě ročního 

rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu. (Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů) 

Rozpočtový výhled 

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku nebo svazku 

obcí sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. (Zákon 

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

Zpravidla se rozpočtový výhled sestavuje na dobu 2 až 5 let následujících po roce, 

na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrn základních 

údajů o příjmech a výdajích, zejména dlouhodobých. (Zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 

Rozpočet obce je možné charakterizovat jako: 

 Decentralizovány peněžní fond, v němž se soustřeďují různé druhy veřejných 

příjmů, které se tvoří, rozdělují a používají na principu nenávratnosti, 

nedobrovolnosti a neekvivalence. 
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 Z účetního hlediska účetnictví jako bilance příjmů a výdajů za rozpočtové 

období (kalendářní rok), které je shodné s rozpočtovým obdobím v celé soustavě 

veřejných rozpočtů 

 Rozpočtový plán, podle kterého obce v příslušném rozpočtovém období 

hospodaří 

 Ekonomický nástroj k prosazování cílů obecní politiky 

Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný, není výjimkou, že může být schválen 

jako přebytkový či schodkový. V případě schválení přebytkového rozpočtu obec plánuje 

využít některé příjmy daného roku až v letech následujících. Schodkový rozpočet může 

být schválen, jen pokud bude možné schodek uhradit a to prostředky z minulých let 

nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem či návratnými zdroji např. návratnou 

finanční výpomocí či prodejem komunálních dluhopisů obce. (Peková, 2004) 

1.5.2  Obsah rozpočtu 

Obsahem každého rozpočtu jsou jeho příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace, 

včetně tvorby a použití peněžních fondů, pokud není dále uvedeno, že probíhají mimo 

rozpočet. Mimo rozpočet se uskutečňují operace týkající se cizích a sdružených 

prostředků. 

Rozdělení rozpočtu na dvě základní skupiny: 

1. běţný rozpočet – jde o bilanci běžných příjmů a běžných výdajů, většina z nich 

se pravidelně každoročně opakuje. Běžný rozpočet obce by měl být sestavován 

jako vyrovnaný, případně přebytkový.  

2. kapitálový rozpočet – zde se jedná o bilanci neopakujících se příjmů 

a neopakujících se výdajů, tyto příjmy a výdaje se týkají zpravidla období delšího 

než je jeden rozpočtový rok (Peková, 2004) 

Příjmy rozpočtu obce 

Příjmy rozpočtu obce lze stejně jako samotný rozpočet rozdělit ze dvou hledisek 

a to na běžné a kapitálové příjmy. 
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 Běţné příjmy - jsou určeny na financování běžných, každoročně se opakujících 

potřeb. Běžné příjmy můžeme dále rozdělit na: 

o daňové příjmy – tyto příjmy mají charakter nenávratných příjmů, jsou 

však nejvýznamnější skupinou běžných příjmů rozpočtu obce 

o nedaňové příjmy – mohou mít charakter nenávratných i návratných 

příjmů 

 Kapitálové příjmy – zpravidla se pravidelně neopakují, jsou jednorázové. 

Většinou mají svůj účel a využívají se k financování dlouhodobých potřeb. 

Hlavním účelem pro využití je pořízení investic v lokálním a regionálním 

veřejném sektoru. Dále můžeme kapitálové příjmy členit na příjmy vlastní 

(příjmy z prodeje majetku, cenných papírů) a příjmy z přerozdělovacích 

procesů, kterými jsou: 

o nenávratné transfery – dotace, poskytované na financování konkrétní 

investice, které patří mezi kapitálové dotace ze státního rozpočtu, 

dále dary jako příjmy od jiných subjektů, finanční prostředky z fondů 

Evropské unie 

o návratné příjmy - mezi návratné příjmy patří střednědobé a dlouhodobé 

úvěry od peněžního ústavu na financování investic. Dále příjmy z emise 

komunálních cenných papírů a ostatních kapitálových půjček. (Peková, 

2004) 

Podle § 7 zákona č. 250/2000 Sb. příjmy rozpočtu obce tvoří zejména: 

a) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

b) příjmy z výsledků vlastní činnosti, 

c) příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle tohoto 

nebo jiného zákona příjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila, 

d) příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je obec 

pověřena podle zvláštních zákonů, zejména ze správních poplatků z této činnosti, 
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příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci obce podle tohoto zákona 

nebo zvláštních zákonů, 

e) výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona, 

f) výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona, 

g) dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, 

h) dotace z rozpočtu kraje, 

i) prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi 

ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle zvláštních 

zákonů příjmem obce, 

j) přijaté peněžité dary a příspěvky, 

k) jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce. (Zákon č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 

Výdaje rozpočtu obce 

Výdaje obce se člení obdobným způsobem, jako v případě státního rozpočtu. 

Rozpočtová skladba člení výdaje podrobně z různých hledisek. Důležitá jsou však i jiná 

hlediska třídění veřejných výdajů obce. Důležité je členění výdajů z hlediska 

rozpočtového plánování na výdaje: 

 plánované, resp. plánovatelné 

 neplánované, resp. nahodilé, neplánovatelné 

Členění výdajů podle ekonomického hlediska se používá nejčastěji. Z ekonomického 

hlediska členíme výdaje v celé rozpočtové soustavě na výdaje běžné a kapitálové. 

 Běţné výdaje – jsou každoročně opakujícími se výdaji, z běžných výdajů jsou 

financovány běžné, pravidelné a opakující se potřeby v příslušném rozpočtovém 

období. V souvislosti s běžnými výdaji se často hovoří o neinvestičních 

nebo provozních výdajích. 
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 Kapitálové výdaje – jsou jednorázové, běžně se neopakující výdaje, 

které slouží k financování dlouhodobých potřeb, které se běžně neopakují. Jedná 

se zejména o investiční výdaje, které přesahují jedno rozpočtové období, jsou 

zpravidla jednorázové. Kapitálové výdaje, které jsou financovány z kapitálového 

rozpočtu, nesouvisí jen s výdaji vynaloženými na pořízení nových investic, 

ale i se splácením jistin půjček, které si v minulosti daná obec půjčila 

na financování investic. Úroky z půjček jsou však hrazeny z běžného účtu. 

(Peková, 2004) 

Podle § 9 zákona č. 250/2000 Sb. se z rozpočtu obce hradí zejména: 

a) závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony, 

b) výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené 

s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj, 

c) výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem, 

d) závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření 

a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupila, 

e) závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo s dalšími subjekty, 

včetně příspěvků na společnou činnost, 

f) úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, 

g) výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležejících jejich 

vlastníkům, 

h) výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu 

soukromého podnikání prospěšného pro obec, 

i) jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na sociální 

nebo jiné humanitární účely. 

Vedle uvedených výdajů hradí obec ze svého rozpočtu i splátky přijatých půjček, úvěrů 

a návratných výpomocí a splátky jistiny vlastních dluhopisů jejich vlastníkům. (Zákon 

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

Součástí finančního systému každého článku územní samosprávy není jen příslušný 

územní rozpočet, ale mohou to být i další decentralizované mimorozpočtové peněžní 

fondy, které dělíme na: 

 neúčelové 

 účelové 

O zřízení mimorozpočtových fondů rozhoduje zastupitelstvo obce. Účelem je zajistit 

dlouhodobou stabilitu financování určité potřeby prostřednictvím veřejných výdajů, 

které jsou účelově vymezeny a mají přímou vazbu na veřejné příjmy rozpočtu. Zdrojem 

peněžních fondů obce mohou být zejména: 

 přebytky hospodaření z minulých let 

 příjmy z běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 

 převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 

U mimorozpočtových fondů je velkou výhodou možnost převodu nevyužitých 

prostředků do následujícího rozpočtového období. 

Na druhé straně může být nevýhodou zpravidla přísná účelovost mimorozpočtových 

fondů – zde má obec možnost použít mimorozpočtové fondy pouze na krytí předem 

stanovených druhů potřeb. Tato přísná účelovost může vést k situacím, že v daném 

rozpočtovém roce v některém z účelových fondů finanční prostředky přebývají 

a naopak v jiném je jich nedostatek na krytí potřeb. Pravidla hospodaření většinou 

nedovolují provést přesun finančních prostředků během rozpočtového období. (Peková, 

2004). 
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Tab. 1 Zjednodušené obecné schéma rozpočtu v ČR (Zdroj: Peková, 2004) 

Příjmy Výdaje 

Běţné: 

 daňové - svěřené (výlučné) daně (daň     

z nemovitosti) 

- sdílené daně (část: DPFO, 

DPPO, DPH) 

- místní poplatky 

- správní poplatky 

 nedaňové - poplatky za služby 

- příjmy z pronájmu 

- příjmy od O. S., PO 

- zisk obecních podniků 

- dividendy z akcií, přijaté 

úroky 

- dotace – transfery 

- neúčelové (všeobecné) 

- účelové (specifické) 

 

Kapitálové: 

 z prodeje majetku – nemovitého a movitého 

dlouhodobého majetku 

 z prodeje akcií a majetkových podílů 

 kapitálové dotace – transfery – účelové  

                                              – neúčelové 

(od jiné vládní úrovně, tj. ze SR, státních 

fondů, rozpočtu kraje, jiné obce, apod.) 

 přijaté úvěry 

 příjmy z emise komunálních obligací 

 přijaté splátky půjček 

Ostatní: 

 doplňkové 

Běţné – neinvestiční: 

 mzdy a platy 

 povinné pojistné za zaměstnance 

 materiálové 

 energie 

 nájemné 

 sociální dávky 

 výdaje na municipální podniky 

 placené pokuty 

 placené úroky 

 ostatní (poskytnuté dary apod.) 

 dotace vlastním O. S. a jiným 

subjektům 

 neinvestiční příspěvky PO 

 výdaje na sdružování finančních 

prostředků (neinvestiční) 

Kapitálové – investiční výdaje: 

 na pořízení hmotného a 

nehmotného dlouhodobého 

majetku 

 na nákup cenných papírů 

 na kapitálové poskytnuté dotace 

O. S. a různým subjektům 

 na investiční příspěvky PO 

 na investiční půjčky poskytnuté 

různým subjektům 

 splátky úvěrů 

Ostatní 

 doplňkové 

1.5.3  Bankovní účet 

Obec je dle novely zákona č. 218/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, účinné 

od 1. 1. 2013 povinna zřídit a vést účet u České národní banky. Tento účet slouží 

pro příjem dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních 

fondů a Národního fondu. 
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Novela také umožňuje převádění peněžních prostředků z účtů vedených u ČNB 

pro obce a kraje na jiné účty vedené i v jiných bankách. Česká národní banka 

neposkytuje klasické retailové služby, nabízí však pro klienty z řad obcí a krajů určité 

omezené spektrum nezbytných služeb bezhotovostního platebního styku. (ČNB, 2013) 

 Majetek obce  1.6 

Obce potřebují k plnění své základní funkce nejen demokraticky zvolené orgány 

samosprávy, ale i odpovídající majetkovou základnu. Vlastnictví majetku nenese 

jen právo nakládat s ním, ale také povinnost jej dobře spravovat. Obce by měly mít 

k dispozici jen takový majetek, díky kterému budou schopny zabezpečovat jejich 

zákonné povinnosti a potřeby svého obyvatelstva. 

Význam majetku je moţné rozčlenit do tří základních částí: 

1. Je důležitým rysem a současně neodmyslitelnou podmínkou samosprávy. 

2. Je základnou a zároveň nástrojem místní a regionální politiky.  

3. Do majetku patří určité statky, které jsou vhodné pro vlastnictví obcí.  

Majetek obce je v současné době tvořen nemovitostmi, movitými předměty, 

nehmotným majetkem, majetkovými právy, cennými papíry a penězi. (Peková, 2004) 

Hospodaření s majetkem obce vymezuje §38 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Dle tohoto zákona musí být majetek obce užíván účelně a hospodárně v souladu 

s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákona. Majetek obce musí být chráněn 

před zničením, poškozením, odcizením, nebo zneužitím. Obec je povinna chránit svůj 

majetek a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 

obohacení. (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) 

 Finanční analýza a kontrola hospodaření obce 1.7 

Finanční analýza je na úrovni územní samosprávy důležitým nástrojem řízení. 

Je významná pro zkvalitnění finančního rozhodování každého článku územní 

samosprávy. U finanční analýzy obce nejde pouze o analýzu jejího minulého 
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hospodaření, ale o nalezení pozitivních i negativních faktorů, které hospodaření 

ovlivnily. (Kadeřábková, Peková, 2012) 

Hlavními oblastmi zkoumanými při finanční analýze jsou: 

 běžné hospodaření 

 investiční činnost a její financování 

 hospodaření s majetkem 

Finanční analýza se soustřeďuje na: 

 analýzu hospodaření v běžném rozpočtu 

 analýzu druhů příjmů a výdajů 

 analýzu hospodaření v kapitálovém rozpočtu 

 analýzu zajišťování a financování oprav a údržby 

 analýzu vytváření a využití rezerv 

 analýzu dluhů 

 analýzu majetku 

Finanční analýza se zaměřuje na vyhodnocení silných a slabých stránek ve finančním 

hospodaření příslušného článku územní samosprávy. (Kadeřábková, Peková, 2012) 

Finanční analýza má za úkol vyhodnotit údaje, které jsou zachyceny v účetních 

výkazech, které má obec za povinnost sestavovat. Obec je ze zákona povinna sestavovat 

rozpočetní rozvahu a rozpočetní výsledovku. Zároveň je důležité sledování a analýza 

vývoje cash- flow obce. Finanční analýza využívá pro hodnocení hospodaření celou 

řadu ukazatelů – stavové, tokové, rozdílové a poměrové ukazatele.  

Poměrové ukazatele umožňují srovnání v čase, tedy analýzu časového vývoje 

či srovnání prostorové, které využijeme při srovnání hospodaření s obcemi stejné 

velikosti. 



25 

 

Úkolem finanční analýzy není pouze sloužit pro rozhodování týkajících se opatření 

pro zlepšení hospodaření. Kvalitní finanční analýza slouží jako podklad pro účinnou 

kontrolu. (Kadeřábková, Peková, 2012) 

Vnitřní kontrolní systém by měl fungovat na úrovni každého článku územní samosprávy 

a to na základě předem stanovených souborů pravidel a postupů pro zajištění vnitřní 

kontroly. Cílem vnitřní kontroly by mělo být ovlivnění efektivního řízení, zajišťování 

chyb v řízení, v hospodaření a navržení postupů pro jejich předcházení. V rámci 

účetnictví by měla být zajištěna správnost a úplnost účetních zápisů, včetně vyhotovení 

účetních výkazů. (Kadeřábková, Peková, 2012) 
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2  Analýza problémů a současné situace obce 

  Nové Sedlice   2.1 

První zmínka o obci byla nalezena v historických pramenech již v roce 1377. Obec 

Nové Sedlice se však stala samostatnou obcí až od roku 1998 oddělením od obce 

Štítina. 

V dnešní době patří obec Nové Sedlice administrativně pod okres Opava a náleží 

pod Moravskoslezský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je také okresní 

město Opava.  

Obec Nové Sedlice se rozkládá cca 11 km jihovýchodně od Opavy. Rozloha této obce je 

158 hektarů 43 arů a 57 metrůčtverečních. Osídlení této malé vesnice dosahuje 

500 obyvatel. Nové Sedlice leží v nadmořské výšce 260 metrů nad mořem a rozkládají 

se mezi Polomskou vrchovinou a Poopavskou nížinou. Obcí protéká potok Sedlinka, 

který je drobným přítokem řeky Opavy. Oblast Nových Sedlic patří již po staletí 

Obr. 1: Mapa polohy obce Nové Sedlice (Zdroj: http://www.novesedlice.cz/o-obci/mapa/) 
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do opavského Slezska. Nové Sedlice nabízí množství příjemných cyklistických 

a turistických tras. 

Touto malou obcí prochází dvě silniční komunikace, a to silnice III/01125 a silnice I/11, 

po kterých je možné se dostat do obce automobilem nebo autobusem. Autobusové linky 

procházející obcí zajišťují firmy TQM holding s. r. o. Opava a CONNEX Morava, a. s.. 

Občanská vybavenost Nových Sedlic 

 Mateřská škola  

 Kulturní zařízení obce 

 Knihovna 

 Obchod se smíšeným zbožím 

 Nekuřácká hospůdka na hřišti 

 Fotbalové hřiště 

 Dětské hřiště 

 Kaplička Nejsvětější Trojice 

 Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

 Památník I. a II. světové války 

 Pamětní desky k II. světové válce 

 Hasičská zbrojnice 

 Drobné sakrální stavby 

 Hřbitov a pietní místa 

 Bezdrátový rozhlas 

 

V obci Nové Sedlice se nenachází základní škola, většina dětí navštěvuje ZŠ Heliodora 

Píky v přilehlé vesnici Štítina. Mateřská škola nacházející se v obci má kapacitu 28 dětí. 

Volný čas mohou obyvatelé Nových Sedlic trávit na fotbalovém či dětském hřišti, 

v kulturním zařízení, v klubovně Skautů nebo obecní knihovně, která má internetové 

připojení. V obci se nachází řada spolků a organizací jako jsou: Klub žen, Sbor 

dobrovolných hasičů, Sport klub OKD, fotbalový klub SK Nové Sedlice a Skauti 

12. oddíl Dohoda. Všechny tyto kluby a spolky se aktivně podílejí na společenském 

a kulturním životě obce. 
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 Majetek obce 2.2 

Celkový majetek obce má spíše rostoucí tendenci. Pouze v roce 2011 byl zaznamenán 

pokles okolo 7%, který byl zapříčiněn prodejem většího množství majetku, 

ať už se jednalo o majetek dlouhodobý či krátkodobý. Po roce 2011 začal majetek opět 

narůstat, největší nárůst byl v roce 2014 a to asi o 37,3% oproti roku předcházejícímu. 

Celkový nárůst v tomto roce činil 7 258 838,89 Kč. V tomto roce byl nárůst majetku 

zapříčiněn především investicí do stavebních úprav MŠ Nové Sedlice, Obecního úřadu 

a zahrady MŠ Nové Sedlice. 

Na majetku obce se nejvíce podílí dlouhodobý hmotný majetek, který tvoří 91-95% 

celkového majetku obce. Největší nárůst dlouhodobého hmotného majetku byl 

zaznamenán v roce 2014 z důvodu již výše uvedených. Jelikož dlouhodobý majetek 

obce zaujímá 91-95% celkového majetku nemá jiný majetek příliš velkou váhu v podílu 

na celkovém majetku. Druhá položka nejvíce se podílející na celkovém majetku 

je krátkodobý finanční majetek, který se pohybuje asi okolo 2 - 5,6%, ve kterém tvoří 

majoritní část položka Základní běžný účet územních samosprávných celků. Největší 

procentuální nárůst krátkodobého finančního majetku byl zaznamenán v roce 2011 

o téměř 164% oproti roku předcházejícímu. Tento obrovský nárůst byl zaznamenán 

v položce Základní běžný účet územních samosprávných celků. Důvodem takto 

razantního nárůstu byl vyšší přebytek příjmů nad výdaji než tomu bylo v ostatních 

letech sledovaného období.  

Tab. 2: Majetek obce v Kč (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů obce) 

 

Největší položkou zaujímající dlouhodobý hmotný majetek jsou stavby, ty tvoří 61-76% 

dlouhodobého hmotného majetku. Hodnota staveb poklesla v roce 2011 z důvodu nízké 

Druh majetku 2010 2011 2012 2013 2014

Dlouhodobý nehmotný majetek 205 619,20 67 316,20 53 600,20 39 884,20 197 583,20

Dlouhodobý hmotný majetek 18 080 402,49 15 985 758,79 16 908 976,88 18 292 249,63 24 836 968,43

z toho: - pozemky 4 483 070,00 5 464 490,00 5 464 490,00 5 464 490,00 5 464 490,00

               - stavby 12 963 800,29 10 029 396,29 10 437 192,29 12 115 690,04 18 880 025,84

               - SMV a SbMV 341 689,20 130 444,50 242 273,59 221 441,59 200 609,59

Nedokončený DHM a DNM 291 843,00 361 428,00 361 428,00 490 628,00 291 843,00

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00

Krátkodobý majetek 587 569,27 1 384 818,91 1 034 329,17 1 134 043,36 1 680 964,45

z toho: - zásoby 2 583,50 674,50 3 240,00 3 637,00 4 677,00

               - pohledávky 208 910,50 392 334,50 211 563,20 208 659,00 404 820,00

               - KFM 376 075,27 991 809,91 819 525,97 921 747,36 1 271 467,45

CELKEM 18 873 590,96 17 437 893,90 17 996 906,25 19 466 177,19 26 725 016,08
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investiční činnosti, změna hodnoty je tedy způsobena především odpisem majetku. 

Vysoký nárůst v roce 2014 byl zapříčiněn vysokými investicemi především do budovy 

a zahrady mateřské školy obce a budovy obecního úřadu.  

Dlouhodobý nehmotný majetek má od roku 2010 převážně klesající tendenci. 

Každoroční pokles dlouhodobého hmotného majetku od roku 2011 je z titulu 

opotřebení, tedy je snižován o částku ročního odpisu. V roce 2014 došlo k opětovnému 

navýšení hodnoty majetku. Důvodem tohoto nárůstu byla investice 

do protipovodňového plánu obce.  

 

Graf 1: Celkový majetek obce (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů obce) 

 Analýza hospodaření obce Nové Sedlice 2.3 

Tato část bakalářské práce se bude zabývat analýzou hospodaření obce Nové Sedlice. 

Analýza hospodaření bude prováděna ze dvou hledisek: prvním hlediskem bude analýza 

příjmů a výdajů sledovaných v letech 2010-2014, druhým hlediskem bude analýza 

pomocí některých ukazatelů finanční analýzy.  

Pomocí finanční analýzy, prováděné z dat účetnictví, rozpočetnictví a kalkulací, 

budeme schopni vyhodnotit danou finanční situaci obce. Při zpracovávání finanční 

analýzy se na prvním místě zpracovávají data, která jsou vyjádřena v peněžních 

jednotkách. Tato data se třídí, slučují, a navzájem mezi sebou poměřují. Díky 
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informacím získaným z finanční analýzy můžeme dospět k jistým závěrům o celkovém 

hospodaření obce. Tyto závěry nám pomohou ve vyhodnocení finanční situace obce 

a dále budou pomáhat v rozhodování jejich orgánům. 

 

Graf 2: Celkové příjmy a výdaje obce (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů obce) 

V roce 2010 převýšily příjmy výdaje o 5%, v roce 2011 byl rozdíl o něco větší a činil 

skoro 20% rozdíl. V roce 2012 hospodaření obce skončilo deficitem a hodnota výdajů 

přesahovala 3,6% nad příjmy. V roce 2013 nastal mírný nárůst a příjmy byly v tomto 

roce o 2% vyšší než výdaje. V roce 2014 nastal mezi příjmy a výdaji markantní propad. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil téměř 28,5%, což svědčí o největším propadu 

za posledních 5 let. V tomto roce byly výdaje o 3 250 222 Kč větší než příjmy. 
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Graf 3: Výsledek hospodaření v letech 2010 – 2014 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hospodářský výsledek roku 2010 byl přebytkový. V roce 2011 byl hospodářský 

výsledek oproti roku 2010 ještě lepší, důvodem tohoto přebytku byla nízká investiční 

činnost. Deficit z roku 2012 byl zapříčiněn většími investičními akcemi a to opravou 

části chodníku obce, novým topením a opravou podlah v mateřské škole. V roce 2013 

byl rozpočet skoro vyrovnaný, příjmy převýšily výdaje pouze o necelé 2%. 

Hospodářský výsledek roku 2014 je opět schodkový, tento skok zapříčinila nutnost 

zadlužení města z důvodu oprav mateřské školy a obecního úřadu. Obec Nové Sedlice 

využila k financování těchto investičních akcí bankovní úvěr ve výši 3 600 000 Kč.  

 Struktura příjmů obce 2.4 

V následující tabulce je uveden přehled příjmů obce Nové Sedlice: 

Tab. 3: Příjmy obce v Kč (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů obce) 
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Příjmy 2010 2011 2012 2013 2014

Daňové 3 343 320 3 275 530 3 410 420 3 990 789 4 307 477

Nedaňové 188 560 212 440 246 420 166 987 315 454

Kapitálové 0 150 000 160 000 48 000 0

Dotace 364 560 103 820 813 280 1 200 502 3 499 447

CELKEM 3 896 440 3 741 790 4 630 120 5 406 278 8 122 378
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Příjmy obce Nové Sedlice mají spíše rostoucí tendenci, jediný pokles za sledované 

období nastal v roce 2011, kdy příjmy poklesly v meziročním srovnání téměř o 4%. 

Pokles příjmů byl zapříčiněn poklesem daňových příjmů oproti roku předcházejícímu. 

Největších příjmů dosáhla obec v roce 2014 díky velkému nárůstu dotací, daňových 

i nedaňových příjmů. V tomto roce měla obec k dispozici 8 122 378 Kč. 

 

Graf 4: Růst příjmů v letech 2010 – 2014 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 5: Skladba příjmů (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Struktura celkových příjmů je velice proměnlivá. V letech 2010 – 2013 se dá hovořit 

o převážné stabilitě příjmů daňových, zde se hodnoty pohybují okolo 74 – 86%, 

v roce 2014 však zaznamenáváme velký propad z důvodu nárůstu dotací oproti rokům 

předcházejícím. Podíl nedaňových příjmů na příjmech celkových je malý 

a nezaznamenáváme u něj větší výkyvy. Výše dotací se začíná projevovat na celkových 

příjmech ve větší míře až od roku 2012. Příjmy z dotací od té doby rok od roku rostou 

a v roce 2014 dosáhly 43% podílu na příjmech celkových.  

2.4.1  Daňové příjmy 

Jak již bylo zmíněno, daňové příjmy tvoří největší část celkových příjmů obce, hodnota 

se pohybuje okolo 53-86% za sledované období. Kromě roku 2011, kdy byl 

zaznamenán mírný pokles o 3%, se daňové příjmy obce neustále zvyšují. Mezi daňové 

příjmy patří daně sdílené, jako je daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu 

právnických osob, daň z přidané hodnoty tak daně svěřené, jako je daň z nemovitosti. 

Další součástí daňových příjmů jsou odvody z vybraných činností, místní a správní 

poplatky. Výši místních a správních poplatků stanovuje obec veřejnou vyhláškou, jsou 

to tedy jediné příjmy, u kterých může obec ovlivnit jejich výši.  

Nejnižší podíl daňových příjmů na příjmech celkových byl zaznamenán v roce 2014, 

kdy daňové příjmy tvořil 53%. I přesto, že v roce 2014 bylo procentuální vyjádření 

daňových příjmů na celkových příjmech nejnižší za celé sledované období, byly daňové 

příjmy v roce 2014 nejvyšší od roku 2010. Daňové příjmy vzrostly v roce 2014 skoro 

o 29% oproti roku 2010. V roce 2010 tvořily daňové příjmy 85,8% celkových příjmů, 

v roce 2011 tato hodnota vzrostla na 87,5%. V letech 2012 a 2013 se podíl daňových 

příjmů držel na stejné úrovni, daňové příjmy v těchto letech tvořily téměř 74%. 

V roce 2014, jak již bylo zmíněno, se podíl daňových příjmů snížil na 53% 

oproti příjmům celkovým. 

Tab. 4: Daňové příjmy obce v Kč (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů obce) 

 

2010 2011 2012 2013 2014

3 127 600 3 063 470 3 192 070 3 749 262 4 069 302

12 350 9 530 7 820 8 010 9 110

203 370 202 530 200 000 215 153 213 880

0 0 10 530 18 364 15 185

3 343 320 3 275 530 3 410 420 3 990 789 4 307 477

Poloţky příjmu

CELKEM

Daně

Správní poplatky

Místní poplatky

Odvody z vybraných činností
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Na příjmech daňových se nejvíce podílejí daně samotné, tvoří okolo 94% celkových 

daňových příjmů. Podíl samotných daní se v průběhu let 2010 - 2014 téměř nezměnil, 

 

Graf 6: Daňové příjmy obce (Zdroj: vlastní zpracování) 

v objemu peněžních prostředků má rostoucí tendenci kromě roku 2011, kdy objem 

peněžních prostředku klesl o 2%. U poplatků ve sledovaném období zaznamenáváme 

klesající tendenci v podílu k daním celkovým. Do odvodů z vybraných činností patří 

odvod výtěžku z provozování loterie, tato položka je součástí příjmů daňových 

až od roku 2012. 

Daně 

Jak již bylo zmíněno, obec Nové Sedlice získává daňové příjmy jak z daní sdílených, 

tak z daní svěřených. Následující tabulka zachycuje výši každé daně, která je součástí 

rozpočtu obce. 
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Tab. 5: Příjmy z jednotlivých druhů daní v Kč (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů obce) 

 

Na grafu č. 7 vidíme, že největší příjem do rozpočtu má obec z daně z přidané hodnoty. 

Daň z přidané hodnoty zaujímá největší podíl na příjmech z daní po celé sledované 

období, příjmy tvoří okolo 46 – 51% celkových příjmů z daní pro obec. Kromě roku 

2012 má daň z přidané hodnoty rostoucí tendenci. V roce 2012 nastal v meziročním 

srovnání pokles o 5%, v tomto roce byla hodnota příjmu z daně z přidané hodnoty 

1 492 770 Kč. V roce 2013 příjmy z přidané hodnoty markantně vzrostly, a to o celých 

20% oproti roku předcházejícímu. Největší částka vybraná na dani z přidané hodnoty 

byla zaznamenána v roce 2014, kdy dosáhla výše 1 930 912 Kč. Důvodem byla 

legislativní změna zvýšení celostátního inkasa daně z přidané hodnoty. 

Mezi další daně tvořící největší podíl na daních celkových patří DPFO ze závislé 

činnosti a daň z příjmu PO. Hodnoty se pohybují okolo 21% u DPFO ze závislé činnosti 

s výjimkou roku 2012, kdy DPFO ze závislé činnosti tvořila 22% podíl na celkových 

příjmech z daní. V roce 2014 byl zaznamenán procentuální pokles, a to na 20% 

z celkových příjmů z daní, v tomto roce však dosáhla DPFO ze závislé činnosti největší 

hodnoty za sledované období. Výše DPFO ze závislé činnosti dosáhla v tomto roce 

hodnoty 850 760 Kč. Výše daně z příjmu PO se pohybuje okolo 23% podílu 

na příjmech z celkových daní. V roce 2011 tvořila daň z příjmu PO pouze 19% příjmů 

na celkových daních. V roce 2011 byl také zaznamenán meziroční pokles o necelých 

17% oproti roku 2010. Nejvyšší hodnoty příjmu bylo dosaženo v roce 2014, 

kdy se hodnota příjmu z daně PO vyšplhala na 981 702 Kč. V tomto roce také zaujímala 

největší procentuální podíl na celkových příjmech z daní, a to 24%. 

Ostatní daně tvoří zanedbatelnou část na podílu celkových daní, hodnoty se pohybují 

v rozmezí 0,3 – 5%, kdy největší hodnoty dosahuje daň z nemovitosti.  
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Graf 7: Skladba daňových příjmů (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Poplatky 

Dle platných obecně závazných vyhlášek obec Nové Sedlice vybírá tyto místní 

poplatky: 

 Poplatek ze psů – tvoří okolo 6% z celkového objemu místních poplatků. Výše 

poplatku činí 120,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího. 

 Poplatek za užívání veřejného prostranství – poplatek je vybírán za zvláštní 

užívání veřejného prostranství, jako je třeba provádění výkopových prací, 

umístěný dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 

a služeb, dále je poplatek vybírán za umístění stavebních nebo reklamních 

zařízení, zařízení jako jsou cirkus, lunapark a jiné podobné atrakce, umístění 

skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání prostranství pro kulturní, 

sportovní, reklamní akce či potřeby tvorby filmových a televizních děl. Poplatek 

činí 10 Kč za každý i započatý m
2 

na každý den. Za vyhrazení trvalého 

parkovacího místa činí poplatek 1000Kč/rok. Příjem tohoto poplatku nebyl 

za posledních 5 let obcí zaznamenán.  

 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů – tento poplatek tvoří největší podíl 

místních poplatků, průměrně 94% za rok. Výše poplatku činí 400 Kč na občana. 

Povinnost platit tento poplatek má každý občan, který má v obci trvalý pobyt, 

nebo který má v obci stavbu určenou k individuální rekreaci.  
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Graf 8: Poplatky v obci Nové Sedlice (Zdroj: vlastní zpracování) 

2.4.2  Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy obce se na celkových příjmech během sledovaného období pohybují 

v rozmezí pouhých 3-5,7%.  

Po celé sledované období zaujímají největší podíl na celkových nedaňových příjmech 

ostatní nedaňové příjmy. Mezi tyto příjmy patří přijaté nekapitálové příspěvky 

a náhrady a ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené. Hodnota podílu se pohybuje 

v rozmezí okolo  48 - 76% na celkových nedaňových příjmech. V letech 2010 – 2012 

zaznamenáváme u ostatních nedaňových příjmů růst, v roce 2012 dosáhla tato položka 

největší hodnoty za sledované období, a to 187 400 Kč. Mezi lety 2012 – 2013 

zaznamenáváme velký meziroční propad o 42%, v roce 2013 byla hodnota ostatních 

nedaňových příjmů 108 149 Kč. V roce 2014 však zaznamenáváme opětovný nárůst 

těchto příjmů. 
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Tab. 6: Nedaňové příjmy v Kč (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů obce) 

 

Další položkou ovlivňující nedaňové příjmy jsou příjmy z majetku, konkrétně příjmy 

z pronájmu. Příjmy z pronájmu majetku se pohybují v rozmezí okolo 88 – 97% 

z celkových příjmů z majetku. Příjmy z pronájmu majetku v letech 2010-2012 klesaly. 

Tento pokles byl zapříčiněn ukončením nájmu nebytového prostoru. Od roku 2013 obec 

tyto prostory opět pronajímá. Příjmy z pronájmu jsou ve sledovaném období značně 

kolísavé. Tato kolísavost značí nestabilitu příjmů z pronájmu. V následujících letech 

by měly být příjmy stabilní z důvodu uzavření smlouvy o dlouhodobém pronájmu. 

Příjmy z vlastní činnosti jsou také velice nestabilní, v letech 2010 – 2011 se příjmy 

držely na stejné úrovni, v roce 2012 byl zaznamenán markantní meziroční nárůst 

o necelých 62%, tento nárůst byl zapříčiněn větším objemem poskytovaných služeb 

a nárůstem ostatních příjmů z vlastní činnosti.  
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Graf 9: Nedaňové příjmy (Zdroj: vlastní zpracování) 

2.4.3  Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy obce mají mizivou spoluúčast na celkových příjmech obce. Dosahují 

hodnot v rozmezí mezi 0,9 – 4% na celkových příjmech obce. Jak můžeme vidět 

z následující tabulky, v roce 2010 a 2014 byly kapitálové příjmy nulové. V letech 

2011 – 2013 byly kapitálové příjmy získány jako přijaté dary na pořízení dlouhodobého 

majetku a to nadací VIA. Tyto příjmy byly použity na strategický plán obce a na dětské 

hřiště. 
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Tab. 7: Kapitálové příjmy v Kč (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů obce) 

 

2.4.4  Dotace (Přijaté transfery) 

Tab. 8: Dotace v Kč (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů obce) 

 

V obci Nové Sedlice představují dotace druhou největší část celkových příjmů. Příjmy 

z čerpaných dotací představují pro obec větší příjmy až v posledních letech. Během 

sledovaného období dosáhly dotace největšího podílu na celkových příjmech v roce 

2014 a to 43% podílem na celkových příjmech a přijatá hodnota byla 3 499 447 Kč. 

Opak nastal v roce 2011, kdy podíl dotací na celkových příjmech dosahoval pouze 3% 

z celkových příjmů obce, v tomto roce byla hodnota přijatých dotací pouze 103 820 Kč.  

Od roku 2012 zaujímají největší podíl na celkových dotacích dotace investičního 

charakteru. Tyto dotace dosahovaly podílu v rozmezí 79 – 95% celkového 

příjmu  dotací. Do roku 2012 čerpala obec dotace charakteru spíše neinvestičního. 
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Graf 10: Dotace (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Struktura výdajů obce 2.5 

V následující kapitole se budeme zabývat strukturou výdajů obce Nové Sedlice. 

Jak vidíme v následujícím grafu, výdaje obce v roce 2011 zaznamenaly pokles, v tomto 

roce obci poklesly příjmy. Z tohoto důvodu se obec snažila s penězi nakládat opatrněji 

a snížila tak i výdaje. Obzvláště ty investiční. V ostatních letech sledovaného období 

mají výdaje rostoucí tendenci, v roce 2014 dosáhly čerpané výdaje nejvyšší hodnoty 

a to 11 372 600 Kč, procentuální meziroční nárůst byl zaznamenán ve výši 114% oproti 

roku předchozímu. Tento obrovský skok ve výdajích zapříčinilo 313% navýšení 

kapitálových výdajů, které byly použity na již výše zmiňované investiční akce - 

rekonstrukce budovy mateřské školy a její zahrady, rekonstrukce obecního úřadu, 

ale také například výdaje na opravy ulice K Lesu. 
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Graf 11: Růst výdajů obce v letech 2010 – 2014 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tab. 9: Výdaje obce v Kč (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů obce) 

 

Běžné výdaje tvořily do roku 2013 největší podíl na celkových výdajích obce. V letech 

2010 – 2013 zaujímaly běžné výdaje 68 - 92% podíl na výdajích celkových. Z běžných 

výdajů obec pokrývá náklady na pravidelně se opakující potřeby v rozpočtovém období, 

které jsou potřebné pro zajištění chodu obce. V roce 2014 vznikl zvrat a běžné výdaje 

tvořily pouze 38% na celkových výdajích. Tento pokles vznikl nárůstem kapitálových 

výdajů, jak již bylo zmíněno. Kapitálové výdaje jsou předmětem financování 

dlouhodobých, běžně se neopakujících potřeb obce, v tomto případě k financování 

již výše zmíněných investičních akcí. 
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Graf 12: Běţné a kapitálové výdaje (Zdroj: vlastní zpracování) 

Výdaje města jsou analyzovány podle odvětvového třídění rozpočtové skladby. 

Je to především z důvodu, aby bylo možné transparentně a jasně interpretovat druhy 

činností města a finanční zajištění všech funkcí, které vykonává. Toto hledisko 

je v podstatě nejsrozumitelnější klasifikací rozpočtových transakcí. Je velmi snadno 

čitelné jak pro experty, tak pro laiky. Z tohoto důvodu budou výdaje analyzovány právě 

dle odvětvového třídění.  

Tab. 10: Skladba výdajů obce v Kč (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů obce) 

 

Na celkových výdajích se v letech 2010 a 2011 nejvíce podílely výdaje na všeobecnou 

veřejnou správu, po roce 2011 však vzrůstají výdaje na služby pro obyvatelstvo, 

které dosahují 54 – 59% z celkových výdajů. Výdaje na průmysl od roku 2010 – 2012 

klesaly. V roce 2013 byl nárůst oproti roku předcházejícímu skoro 149%, 

tato markantní změna ve výdajích na průmysl byla zapříčiněna zvýšenou investiční 

aktivitou v oblasti pozemních komunikací. Výdaje na bezpečnost jsou velice kolísavé 
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v průběhu let 2010 a 2011 se výdaje snížily skoro o 50%. V roce 2012 zakoupila obec 

dobrovolným hasičům nový hasičský vůz. Od roku 2013 se výdaje na bezpečnost drží 

ve výši necelých 2 % celkových výdajů obce.  

 

Graf 13: Skladba jednotlivých výdajů (Zdroj: vlastní zpracování) 

2.5.1   Výdaje na průmysl 

Tab. 11: Výdaje na průmysl v Kč (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů obce) 

 

Výdaje na průmysl obce se dělí na výdaje vodního hospodářství a výdaje na dopravu. 

Tyto výdaje mají ve sledovaném období charakter investiční i provozní. Do výdajů 

na vodní hospodářství patří výdaje na odvádění a čištění odpadních vod. Nejvyšší 

výdaje na vodní hospodářství, jak můžeme vidět z tabulky, byly vynaloženy v roce 2013 

ve výši 636 747 Kč, v tomto roce byly prostředky použity na opravu hned několika částí 

kanalizace v obci. Oprava kanalizace byla prováděna při opravě pozemních komunikací. 

Nejnižší výdaje zaznamenáváme v roce 2012, v tomto roce nebyly na vodní 

hospodářství vynaloženy žádné prostředky. Mezi výdaje na dopravu patří opravy 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014

15,0 
10,2 

6,4 
14,5 

6,5 

41,7 
33,6 

54,6 53,6 
59,0 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,8 
6,1 

2,0 1,7 

42,0 

55,4 

32,9 30,0 32,8 

Skladba výdajů 

Průmysl Služby pro obyvatelstvo Sociální věci

Bezpečnost státu Všeobecná veř. správa

2010 2011 2012 2013 2014

234 370 199 980 0 636 747 46 952

318 790 118 710 309 070 132 147 691 483

553 160 318 690 309 070 768 894 738 435

Poloţky výdaje

Vodní hospodářství

Doprava

CELKEM



46 

 

pozemních komunikací, provoz semaforu a jeho roční údržba. Největší nárůst výdajů 

na dopravu byl zaznamenán v roce 2014 ve výši 691 483 Kč. Z těchto výdajů byly 

pokryty náklady na opravu ulice K Lesu. Výše výdajů na průmysl je během 

sledovaného období velmi proměnlivá. Nejnižší celkové výdaje na průmysl byly 

zaznamenány v roce 2012 ve výši 309 070 Kč, nejvyšší celkové výdaje na průmysl byly 

naopak vynaloženy v roce 2013 a to ve výši 768 894 Kč.  

 

Graf 14: Výdaje na průmysl (Zdroj: vlastní zpracování) 

2.5.2  Sluţby pro obyvatelstvo 

Tab. 12: Výdaje na sluţby pro obyvatelstvo v Kč (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů obce) 

 

Vzdělání 

Výdaje na vzdělání jsou výdaji na chod MŠ Nové Sedlice. V obci se nenachází ZŠ 

ani jiné školní zařízení. Převážnou většinou jsou výdaje vynakládány na běžný provoz 

mateřské školy, nárůst, který byl zaznamenán v roce 2014 a to na částku 5 188 158 Kč, 
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byl zapříčiněn investicí do rekonstrukce budovy mateřské školy. Mateřská škola byla 

zateplena a byla jí vyměněna okna. Dále obec investovala do nové zahrady pro děti, 

a to zahrady v přírodním stylu.  

Kultura, církev a sdělovací prostředky 

Výdaje jsou vynakládány na kulturní život obce, církevní památky a sdělovací 

prostředky. V roce 2012 a 2013 dosáhly výdaje nejvyšších částek za sledované období. 

V roce 2012 byla výše výdajů vyčíslena na částku 1 121 270 Kč, převážná část těchto 

výdajů byla poskytnuta na zájmovou činnost v kultuře. Jedním z výdajů byl výdaj 

na nové topení v kulturním zařízení v obci. V roce 2013 byly výdaje vyčísleny 

na 1 817 613 Kč, v tomto roce byly výdaje vynaloženy převážně na nový rozhlas obce, 

dále také na nové sociální zařízení kulturního zařízení.  

Tělovýchova 

Výdaje spadající mezi položky tělovýchovy jsou výdaje vynaložené na provoz 

sportovního zařízení obce, s tímto provozem jsou spojeny výdaje na sečení trávy 

na fotbalovém hřišti, vybudování nového parkoviště právě u zmiňovaného hřiště. 

Dále do výdajů na tělovýchovu patří příspěvky skautům obce a výdaje na výstavbu 

dětského hřiště a altánu. 

Bydlení 

Ve výdajích na bydlení jsou zachyceny výdaje na nebytové prostory obce, dále výdaje 

na veřejné osvětlení a provoz obecního hřbitova.  

Ochrana životního prostředí 

Zaujímá výdaje na vzhled obce, obecní zeleň a sběr a svoz komunálního odpadu. 

O vzhled obce, tedy o její čistotu, sečení travnatých ploch a péči o keře a stromy 

se starají zaměstnanci obce a tudíž mezi tyto výdaje patří i jejich mzdy. 
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Graf 15: Sluţby pro obyvatelstvo (Zdroj: vlastní zpracování) 

2.5.3  Sociální věci 

Služby na sociální věci byly ve sledovaném období zachyceny jen v roce 2010. Jednalo 

se o výdaje na sociální péči, které byly evidovány ve výši 2 980 Kč. Tento výdaj byl 

příspěvkem pro klub důchodců. Klub důchodců byl v roce 2010 zrušen. 

2.5.4  Bezpečnost 

V obci Nové Sedlice působí sbor dobrovolných hasičů, a tudíž jsou všechny výdaje 

na bezpečnost výdaji pro tento sbor. Během sledovaného období byly obcí pokryty 
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náklady na opravu hasičské zbrojnice, byl zakoupen vozík a také hasičský vůz. V roce 

2013 získali hasiči příspěvek na oděv. 

Osvětlení - úvěr okolo 2,5% potřebují půjčit 900 000 Kč na 10 let.  

2.5.5  Všeobecná veřejná správa 

Tab. 13: Výdaje na veřejnou správu v Kč (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů obce) 

 

Největší částí této položky výdajů jsou výdaje na územní samosprávu, tvoří okolo 90 -

 97% celkových výdajů na veřejnou správu. Výdaje územní samosprávy jsou tvořeny 

výdaji na činnost místní správy a výdaji pro zastupitelstvo obce. Mezi výdaje na činnost 

místní správy patří náklady na mzdy účetní a brigádníků, náklady na provoz obecního 

a na obecní úřad jako budovu. V roce 2014 zaznamenáváme meziroční nárůst ve výši 

423,3%, důvodem nárůstu byla investice na rekonstrukci obecního úřadu a prostorem 

před obecním úřadem. Mezi ostatní činnost a finanční operace jsou poskytnuté 

příspěvky mikroregionu, pojištění majetku a poplatky bance. 

 

Graf 16: Výdaje na veřejnou správu (Zdroj: vlastní zpracování) 

2010 2011 2012 2013 2014

1 497 230 1 673 510 1 517 870 1 508 317 3 388 123

29 950 26 680 38 940 27 586 68 580

24 310 31 000 23 620 53 189 278 330
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 Analýza nákladů na veřejné osvětlení 2.6 

Výdaje na veřejné osvětlení jsou více než vysoké. Obec by měla v tomto případě 

uvažovat o možnostech snížení nákladů na veřejné osvětlení. Jednou z možností snížení 

nákladů na veřejné osvětlení je vybudování nového úsporného osvětlení, 

jelikož osvětlení není v obci dostačující a renovace stávajícího osvětlení. Obec 

Nové Sedlice však nedisponuje prostředky, které by mohla na tuto renovaci vynaložit.  

V dnešní době má obec dvě možnosti, buďto získání investičního úvěru nebo přenést 

správu veřejného osvětlení na externí firmu.  

1. V případě, že obec Nové Sedlice založí společnost s ručením omezeným jako jediný 

vlastník společnosti a zažádá o investiční úvěr právě na renovaci a vybudování nového 

úsporného osvětlení, bude investice probíhat následovně. Náklady na vybudování 

nového a renovaci stávajícího osvětlení se pohybují přibližně okolo 1 000 000 Kč. 

V tomto případě by obec musela zažádat o úvěr na 1 000 000 Kč na dobu 10 let. 

Měsíční splátka by se při takovéto výši úvěru pohybovala okolo 9 500 Kč měsíčně. 

Náklady spojené se spotřebou energie u úsporného osvětlení v celé obci jsou v tuto 

chvíli vyčísleny na 12 000 Kč. Celkový náklad na veřejné osvětlení by vzrostly částku 

258 000 Kč/rok.  

2. Pokud by obec využila služeb externí firmy na zabezpečení provozu a údržby 

veřejného osvětlení zainvestuje společnost okolo 1 000 000 Kč a bude majitelem 

veřejného osvětlení po dobu 10 let. Po tuto dobu bude zabezpečovat veškeré opravy 

a údržbu s ním spojenou. Obec bude této společnosti měsíčně splácet částku okolo 

16 500 Kč včetně nákladů na spotřebu energií. Celkové náklady za rok činí 198 000 Kč/ 

rok. Po 10 letech bude veřejné osvětlení opět v majetku obce.  
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 Analýza příjmů a výdajů na komunální odpad 2.7 

Tab. 14 Příjmy a výdaje za komunální odpad 

Příjmy a výdaje za komunální odpad 2010 2011 2012 2013 2014 

Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů  191550 188050 188490 203603 201700 

Přijaté nekapitálové příspěvky a 

náhrady 89150 123820 81690 91249 97543 

Příjmy za komunální odpad celkem 280700 311870 270180 294852 299243 

Sběr a svoz nebezpečných odpadů  8080 8340 5880 10678 8461 

Sběr a svoz komunálních odpadů 324380 358240 396150 364093 452871 

Výdaje na komunální odpad celkem 332460 366580 402030 374771 461332 

Z tabulky příjmů a výdajů za komunální odpad je již na první pohled zřejmé, že příjmy 

nejsou na pokrytí nákladů spojených se sběrem a svozem komunálního odpadu 

dostačující. S výjimkou roku 2013 náklady na sběr a svoz komunálního roku narůstají. 

V roce 2014 převyšují výdaje na komunální odpad dokonce 54% příjmů, jak můžeme 

vidět na následujícím grafu. Tento nárůst není způsoben zdražením služeb za sběr 

a svoz komunálního odpadu, nýbrž nárůstem komunálního odpadu v obci., a to o 156,3 t 

oproti roku předcházejícímu, jak můžeme vidět v tabulce č. 14, množství komunálního 

odpadu ve sledovaném období  rok od roku roste.  

 

Graf 17: Změna výdajů nad příjmy (Zdroj: vlastní zpracování) 
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V tabulce č. 15 také vidíme, že produkce tříděného odpadu mezi roky 2013 a 2014 

klesla. Tříděný odpad za celé sledované období má kolísavou tendenci. Nemůžeme říct, 

že by občané rok od roku třídili více ani méně. Největší množství občané vytřídili 

v roce 2011, v tomto roce můžeme také dle grafu vidět snížení procentuálního rozdílu 

mezi příjmy a výdaji za odpad. Stejně tak je tomu v roce 2013. Čím více občané obce 

Nové Sedlice třídí, tím více peněz mohou získat do svého rozpočtu díky smluvním 

odměnám od společnosti EKO-KOM, a.s., například za zajištění a obsluhu míst 

zpětného odběru nebo také přímo ve sběrnách surovin. 

 Hodnocení hospodaření obce Nové Sedlice 2.8 

Porovnání provozních příjmů a výdajů oddělených od příjmů a výdajů investičních 

je zapotřebí, aby bylo hodnocení hospodaření obce efektivní. V případě provozních 

příjmů a výdajů by mělo docházet k jejich vyrovnání, případně by mělo docházet 

k přebytku příjmů nad výdaji. Pokud se u provozních příjmů a výdajů objeví schodek, 

značí to o finanční nestabilitě obce. Obec není za takovéto situace schopna pokrýt 

provozní výdaje provozními příjmy. V případě, že se schodek objeví u investičních 

příjmů a výdajů, jedná se o poměrně běžný jev. Obec by se však měla v takovém 

případě snažit o jejich vyrovnanost. 

Hospodaření obce nemůže být srovnáváno s hospodařením obchodních korporací. Obec 

musí hospodařit za účelem zajišťování veřejných statků pro své občany a snažit 

se o efektivní hospodaření s kapitálem a vést jej ke spokojenosti občanů. Tudíž není 

možné brát pro hodnocení jako dobré kritérium dosahování zisku, jak je tomu právě 

u obchodních korporací. 

Při porovnávání již dvou zmíněných výsledků hospodaření odděleně, je zapotřebí řídit 

se pomocí těchto vzorců: 

Provozní příjmy = daňové příjmy + nedaňové příjmy + neinvestiční dotace 

Provozní výdaje = běžné výdaje 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Tříděný odpad 21,744 29,243 15,964 24,224 21,949 

Komunální odpad 100,81 118,35 130,92 120,69 277,04 

Tab. 15: Mnoţství odpadu v obci v tunách (Zdroj: vlastní zpracování dle údajů obce) 
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Investiční příjmy = kapitálové příjmy + investiční dotace 

Investiční výdaje = kapitálové výdaje 

Tab. 16: Hospodaření obce v Kč (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů obce) 

  

Jak můžeme vidět v tabulce č. 13, provozní výsledek hospodaření převyšoval ve všech 

letech příjmy nad výdaji. Výsledek hospodaření má sice kolísavou tendenci, 

ale pohybuje se v kladných číslech. Největší pokles výsledku hospodaření z provozní 

činnosti byl zaznamenán v roce 2012 o téměř 51% oproti roku předchozímu na částku 

353 220 Kč, což je nejnižší výše výsledku hospodaření z provozní činnosti za sledované 

období. Následující rok tedy rok 2013 přinesl opětovný nárůst a to o 113%. V roce 2014 

ovšem výsledek hospodaření z provozní činnosti poklesl o 38%. 

V případě investičního výsledku hospodaření se obec dostává do záporných čísel. 

Kromě let 2012 a 2014, jak vidíme v tabulce, můžeme říct, že je obec schopna pokrýt 

deficit investičního výsledku hospodaření a zároveň si držet přebytek. V roce 2012 

došlo k deficitu z důvodu investic na opravu chodníku, drobných oprav mateřské školy, 

nových podlah a nového topení v mateřské škole a kulturním zařízení, deficit v tomto 

roce dosáhl 172 620 Kč. V roce 2014 byl propad výsledku hospodaření markantní, 

částka deficitu vzrostla během jednoho roku na 3 250 222 Kč. Tento propad byl 

zapříčiněn velkou investiční akcí, která dosáhla výše 7 031 148 Kč. Jednalo 

se o již zmíněné investice na opravy budovy mateřské školy, obecního úřadu, opravu 

ulice K Lesu a další již zmíněné. 

2010 2011 2012 2013 2014

3 735 330 3 591 790 3 829 620 4 354 809 4 806 651

2 863 960 2 873 410 3 476 400 3 601 886 4 341 452

871 370 718 380 353 220 752 923 465 199

161 110 150 000 800 500 1 051 469 3 315 727

833 840 252 770 1 326 340 1 702 058 7 031 148

-672 730 -102 770 -525 840 -650 589 -3 715 421

3 896 440 3 741 790 4 630 120 5 406 278 8 122 378

3 697 800 3 126 180 4 802 740 5 303 944 11 372 600

198 640 615 610 -172 620 102 334 -3 250 222
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Celkové příjmy

Celkové výdaje

Saldo celkového hospodaření

Poloţky příjmu
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Graf 18: Saldo Výsledku hospodaření (Zdroj: vlastní zpracování) 

2.8.1  Zadluţenost obce  

Ukazatel zadluženosti je ukazatelem finanční analýzy. Jedná se o poměrový ukazatel, 

v tomto případě budu využívat data získaná z rozvah obce Nové Sedlice za roky 2010 -

2014. Zadluženost obce bude počítána z hlediska vývoje celkové zadluženosti obce.  

Vývoj celkové zadluženosti obce 

Při výpočtu vývoje celkové zadluženosti obce bude použit vzorec: 

                    
                               

             
     

Tab. 17: Zadluţenost obce (Zdroj: vlastní) 

 

Vývoj celkové zadluženosti obce je dle mnou vypočítaných hodnot v pořádku, 

zadluženost obce se ve sledovaném období pohybovala v rozmezí 1,6 – 3% z celkových 

pasiv, jednalo se ovšem o zadluženost obce ze závazků krátkodobé povahy. Výjimkou 
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se stal rok 2014, zde vzrostl dluh na 15,6% z důvodu velké investice do dlouhodobého 

majetku, na který obec přijala dlouhodobý bankovní úvěr 

2.8.2  Likvidita obce 

Finanční ukazatel likvidity je vhodný pro doplnění ukazatele zadluženosti. Likvidita 

nám udává, jak je obec schopna plnit své závazky ve stanovených termínech. 

Vyhodnocení zadluženosti obce by mohlo být bez doplnění o analýzu likvidity 

zkreslené. Obec vlastní převážně majetek nemovitý, tedy majetek velmi málo likvidní. 

I nízká zadluženost obce může být v podmínkách nízké likvidity majetku 

problematická. 

Každá složka obecního majetku má různou dobu likvidnosti, tedy dobu, 

za kterou se přemění na peníze. Nejlikvidnější složkou jsou tedy peníze v hotovosti 

nebo na běžných účtech obce. Nejméně likvidní jsou stálá aktiva, z tohoto důvodu 

nejsou do výpočtů likvidnosti zahrnuty. 

Likvidita je stanovena koeficientem, který nám říká, v jaké míře jsou krátkodobé 

závazky kryty likvidními prostředky 

Vývoj běžné likvidity 

Běžná likvidita je stanovena poměrem mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky, 

tedy závazky splatnými do 1 roku. Ukazatel běžné likvidity nám udává kolikrát je obec 

schopna uspokojit své věřitele, pokud by všechna oběžná aktiva proměnila v daný 

okamžik na hotovost.  

Doporučené hodnoty pro ukazatel běžné likvidity dosahují hodnot v rozmezí 1,5 – 2,5. 

Pro výpočet vývoje běžné likvidity jsem použila vzorec: 
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Tab. 18: běţná likvidita obce (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů obce) 

 

Hodnota běžné likvidity obce by se měla pohybovat nad hodnotou 1. Toto kritérium 

obec splňuje po celé sledované období, hodnoty dokonce převyšují od roku 2011 

doporučený interval. Obec mohla ve sledovaném období zvýšit krátkodobé závazky 

a stále by byla dostatečně likvidní. Případně by se obec mohla vzdát části oběžných 

aktiv, které drží hlavně v krátkodobém finančním majetku. 

Vývoj pohotové likvidity 

Ukazatel pohotové likvidity vyjadřuje stav finanční hotovosti a krátkodobých 

pohledávek vůči krátkodobým závazkům. 

Doporučené hodnoty pro ukazatel pohotové likvidity se pohybují v rozmezí 1 – 1,5. 

Pro výpočet vývoje pohotové likvidity jsem použila vzorec: 

                   
                            

                  
 

 

Tab. 19: Pohotová likvidita obce (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů obce) 

 

Ukazatel pohotové likvidity je očištěn od hodnoty zásob. Obec se ve sledovaném 

období drží převážně nad doporučenou hodnotou, v roce 2012 ovšem hodnota klesla 

pod minimální hranici, což mohlo být zapříčiněno nákupem zásob a snížením stavu 

krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Obec ve sledovaných 

letech kromě roku 2012 neefektivně využívala finanční majetek. Finanční majetek, 

převyšující částku potřebnou k uspokojení věřitelů měla obec investovat a tím přinést 

více peněz do rozpočtu obce.  

  

2010 2011 2012 2013 2014

1,04 4,39 3,30 3,58 2,99Běţná likvidita 

Likvidita obce

2010 2011 2012 2013 2014

1,03 4,38 0,67 3,57 2,98Pohotová likvidita

Likvidita obce
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Vývoj peněžní likvidity 

Peněžní neboli okamžitá likvidita určuje stav finanční hotovosti obce.  

Doporučené hodnoty jsou ve výši 0,2 – 0,5. 

Pro výpočet peněžní likvidity jsem použila vzorec: 

                  
                 

                  
 

Tab. 20: Peněţní likvidita obce (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů obce) 

 

Při srovnání výsledků vývoje likvidity peněžní můžeme vidět, že se obec odchylovala 

od doporučených hodnot, během celého sledovaného období hodnoty výpočtů převyšují 

doporučený koeficient. Jak již bylo zmíněno, obec drží velké množství finančního 

majetku, který by mohla investovat, tedy neefektivně hospodaří se svými finančními 

prostředky. Důležité je stanovit hodnotu prostředků potřebnou na splácení svých 

závazků a volné peněžní prostředky investovat, aby došlo k jejich zhodnocení. 

2.8.3  Míra samofinancování 

Ukazatel míry samofinancování nám říká, do jaké míry může obec ze svých vlastních 

příjmů financovat své výdaje, především výdaje související se zabezpečením různých 

veřejných statků. Tento ukazatel je dán jako poměr vlastních příjmů a provozních 

výdajů. 

Tab. 21: Míra samofinancování v % (Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů obce) 

 

Nezávislost obce na přijatých dotacích při financování běžných výdajů 

je reprezentována hodnotami nad 100%. Obec Nové Sedlice přesahuje 100% v každém 

roce sledovaného období. Tento ukazatel nám věrně zobrazuje, že obec nemá problém 

financovat své běžné výdaje z vlastních příjmů.  

2010 2011 2012 2013 2014

0,66 3,14 2,61 2,91 2,26Peněţní likvidita 

Likvidita obce

2010 2011 2012 2013 2014

123,32 126,61 109,79 116,77 106,48Míra samofinancování

Ukazatel
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 Shrnutí výsledků 2.9 

Hospodaření obce Nové Sedlice se dá hodnotit jako dobré. V roce 2012 byl zůstatek 

účtu záporný, ale v následujícím roce se dokázala obec vrátit k přebytkovému. Propad, 

který nastal v roce 2014, jak již bylo zmíněno výše, byl způsoben rozsáhlými 

investičními akcemi a nutností financování těchto investic dlouhodobým úvěrem. 

Z tabulek a grafů uvedených v předchozích kapitolách je patrná značná kolísavost 

a nestabilita výše hospodářského výsledku za sledované období. 

Při hodnocení celkových příjmů můžeme hovořit o jejich rostoucí tendenci, jediný 

pokles, který byl u příjmů zaznamenán, nastal v roce 2011, kdy se v meziročním 

srovnání snížila hodnota celkových příjmů o 4%. Mezi největší příjmy obce s jistotou 

patří příjmy daňové, hodnota těchto příjmů však kolísá v rozmezí až okolo 30% 

mezi jednotlivými roky v podílu na celkových příjmech obce. Nejvýznamnější položkou 

příjmů daňových jsou samotné daně, které jsou do rozpočtu obce přerozdělovány 

dle platné legislativy o rozpočtovém určení daní. Obci plynou největší příjmy 

do obecního rozpočtu z daně z přidané hodnoty. Příjmy z DPFO ze závislé činnosti 

a daně z příjmu PO patří k druhému největšímu příjmu. Druhou největší částí celkových 

příjmů jsou dotace i přesto, že se příjmy z dotací navyšují až během posledních let, 

kdy jsou také přijímány jako dotace investičního charakteru. Nedaňové příjmy tvoří 

zároveň s příjmy kapitálovými zanedbatelnou část příjmů do obecního rozpočtu.  

Majoritní podíl na výdajích obce byl do roku 2013 tvořen výdaji běžnými, v roce 2013 

ovšem došlo ke změně a majoritní podíl zaujímají výdaje kapitálové, tato změna 

je způsobena velkou investiční činností obce v posledním sledovaném roce. Markantní 

nárůst kapitálových výdajů zapříčinila investice na rekonstrukci mateřské školy obce, 

její zahrady, rekonstrukce obecního úřadu a také rekonstrukce pozemní komunikace. 

Výdaje obce jsou z největší části poskytovány na služby pro obyvatelstvo a na veřejnou 

správu. 

Díky ukazateli zadluženosti obce dokážeme říct, že až na výjimku roku 2014, 

ve kterém byl obci poskytnut dlouhodobý úvěr na financování investic, je zadluženost 

obce způsobována krátkodobými závazky, jako jsou závazky za zaměstnance, 

krátkodobé půjčky či dohadné účty pasivní.  
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Pozitivní je i vyhodnocení míry samofinancování, zde nám ukazatel udává, že je obec 

schopna zaplatit provozní výdaje jen ze svých běžných příjmů. Obec však potřebovala 

pokrýt nedávné investice úvěrem, aby se nedostala do finančních problémů v letech 

následujících. O schopnosti splácet své závazky nás mohou ujistit ukazatele likvidity. 

Při vyhodnocení ukazatelů likvidity bylo zjištěno, že obec má příliš nevyužitých 

peněžních prostředků na bankovních účtech. Obec se tedy nemusí obávat, 

že v budoucnu nebude schopna dostát svých závazků, spíše by měla uvažovat 

o případném investování volných finančních prostředků a snažit se tak zajistit větší 

příjmy pro obec. 
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3  Návrhy na zlepšení hospodaření 

V této části se pokusím nastínit návrhy na zlepšení hospodářské situace obce 

Nové Sedlice. Návrhy na zlepšení hospodaření obce vychází z analýzy, která byla 

provedena v předchozí kapitole a z poznatků, které mi byly poskytnuty orgány obce. 

Obec Nové Sedlice může postupovat dvěma způsoby, buďto snížením výdajů 

nebo zvýšením příjmů obce. 

 Bankovní sluţby 3.1 

Obec Nové Sedlice má více běžných bankovních účtů, dostatek finančních prostředků 

pro možné spoření a žádný spořicí účet.  

3.1.1  Běţné bankovní účty 

Obec Nové Sedlice má zřízeny dva bankovní účty u komerčních bank a ze zákona 

č. 501/2012 Sb., změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech bankovní 

účet u České národní banky. 

Vedení dvou běžných účtů obce u komerčních bank, a to konkrétně u Komerční banky 

a České spořitelny, není nutné. Dva běžné účty znamenají pro obec dvojité bankovní 

poplatky. Mým návrhem je odstoupení od smlouvy jednoho z bankovních účtů.  Obec 

Nové Sedlice tímto krokem sníží výdaje na bankovní poplatky a služby. Jsou to sice 

malé částky, ale pro obec mohou být i tyto částky přínosem. 

Z důvodu vyšších poplatků a horších služeb pro obec, doporučuji odstoupit od smlouvy 

s Českou spořitelnou. Obci Nové Sedlice tento odstup přinese okolo 2 500 Kč 

do svého rozpočtu za rok. 

3.1.2  Spořicí účet  

Dle analýzy bylo zjištěno, že obec Nové Sedlice má k dispozici nevyužité peněžní 

prostředky na bankovních účtech. Tyto peněžní prostředky ovšem nejsou stabilní, obec 

Nové Sedlice nedokáže plánovat výdaje tak, aby byla schopná přesně určit částku, 

která bude spořena v pravidelných částkách a na určitou dobu. Proto navrhuji několik 

řešení tohoto problému. Jako první bych ráda uvedla možnost odvádění měsíčních 
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částek, které obci Nové Sedlice nepřinesou problémy v případě neplánovaných výdajů, 

na spořicí účet. Druhým návrhem je jednorázový vklad vyšší částky, kterou bude moci 

obec vybrat kdykoliv bude potřebovat. Pro obec jsem sestavila návrhy jednotlivých 

možností spoření s dobou spoření na 1 rok. 

Návrhy spoření 

Po provedené analýze na trhu spořicích účtů jsem došla k závěru, že je pro obec 

nejvýhodnější založit spořicí účet u banky Expobank CZ a.s. a to konkrétně spořicí účet 

– Spoření Garant. Tento spořicí účet poskytuje úročení 1,1% p. a., který banka garantuje 

na období 15 měsíců. Úroky jsou na účet připisovány měsíčně. Další výhodou tohoto 

účtu pro obec nalézám v dostupnosti finančních prostředků kdykoliv bude obec 

potřebovat. Se spořicím účtem nemusí obec zakládat běžný bankovní účet v této bance. 

Měsíční vklad  

Pro měsíční vklad jsem zvolila tři částky, 1 000 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč. Obci 

by spoření těchto částek nezpůsobilo nedostatek finančních prostředků v případě 

nahodilých výdajů. Obec by mohla tímto způsobem spořit peníze na investice 

plánované v příštích letech. 

Tab. 22: Spoření (Zdroj: vlastní zpracování) 

Měsíční vklad Úrok po zdanění Celková naspořená částka 

1000 Kč 61 Kč 12 061 Kč 

5000 Kč 305 Kč 60 305 Kč 

10 000 Kč 609 Kč 120 609 Kč 

 

Jednorázový vklad 

V případě jednorázového vkladu by obec vložila na spořicí účet 1 000 000 Kč. 

V případě nutnosti má možnost vybrat tyto finanční prostředky kdykoliv, jak již bylo 

zmíněno dříve. Výhodou je, že budou finanční prostředky úročeny vyšším úrokem, úrok 

je na běžném bankovním účtu ve výši pouze 0,01%. 

Při vkladu 1 000 000 Kč a době trvání 1 roku by byla celková naspořená částka 

1 009 390 Kč. 



62 

 

 Veřejné osvětlení 3.2 

Pro obec Nové Sedlice je velice nutná investice do veřejného osvětlení. Stávající 

veřejné osvětlení obce je v nevyhovujícím stavu jak po stránce vysoké spotřeby, tak 

po stránce technické. Obec si tuto rozsáhlou investici do nového osvětlení v této době 

nemůže dovolit. Každý rok jsou však nutné opravy, které nejsou z dlouhodobého 

hlediska vyhovující. Obec z mého pohledu tímto způsobem vydává peníze, které budou 

muset v budoucnu vynaložit na stejnou věc znovu. Proto navrhuji následující řešení. 

V dnešní době bývá velmi běžným způsobem vyřešení tohoto problému tzv. přenesená 

správa. Jedná se o smluvní vztah, zpravidla dlouhodobý, který spočívá v přenesení 

správy, obnovy, provozu a údržby veřejného osvětlení na smluvního partnera. Obec 

tímto způsobem přenese povinnosti s provozem a údržbou spojené na jiný subjekt. Daný 

subjekt by zprostředkoval výměnu svítidel, nátěry stožárů, modernizaci zapínacích míst 

a obnovu zařízení. Tato investice je pro obec Nové Sedlice nutná nejen z hlediska 

špatného technického stavu svítidel, obzvláště tedy jejich nedostatečnosti v obci, 

ale také z hlediska dlouhodobého, a to ve formě budoucího snížení výdajů. 

Vybudování nového veřejného osvětlení v obci sníží výdaje na elektrickou energii 

o 40 -60%. Důvodem tohoto snížení je snížení spotřeby elektrické energie o 40 – 60% 

za rok díky novým úsporným technologiím.  

Obec Nové Sedlice zabezpečuje veřejné osvětlení částkou přesahující 100 000 Kč 

za rok, výjimkou jsou roky 2010 a 2012. V roce 2010 dosáhly výdaje na veřejné 

osvětlení částky dokonce 290 780 Kč. V roce 2012 byly výdaje nižší a dosáhly výše 

94 240 Kč. V následujících 10 letech od realizace přenesené správy by byla částka 

placená danému subjektu vyšší, navýšení by bylo dle předběžných zjištění okolo 80 000 

Kč. Navýšení by bylo ovšem z důvodu momentální obnovy všech svítidel, která by byla 

zaplacena formou splátek právě během trvání smlouvy s daným subjektem. Jak již bylo 

řečeno, obnova je nutná, ale obec není schopná pokrýt jednorázově tyto náklady a není 

jisté, zda sama zvládne ušetřit právě na tuto investici. Výdaj, který by byl odváděn 

danému subjektu za přenesenou působnost, by sice byl v následujících letech vyšší 

než doposud, ale v rámci návratnosti se jedná o nezanedbatelnou částku. Po 10 letech 

od uzavření smlouvy o přenesené působnosti, by spadalo veřejné osvětlení opět 

pod správu obce. V této době bude mít obec svítidla v technicky skvělém stavu 
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a zároveň budou úsporná. Snížení výdajů skoro o 60% by do budoucna obci 

Nové Sedlice bylo velkým přínosem. 

 Poplatky obce 3.3 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů společně s poplatkem ze psů a z užívání veřejného 

prostranství jsou jedinými poplatky, které jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou 

v obci, jak již bylo zmíněno v analytické části. Tyto poplatky může tedy obec 

ovlivňovat. 

Při analyzování příjmů z poplatku za komunální odpad a výdajů na něj, bylo zjištěno, 

že příjem z poplatků není dostačující na zaplacení veškerých nákladů s ním spojených. 

Výdaje převyšují příjmy v letech 2012 skoro o 50%, a v roce 2014 hranici 50 procent 

převyšují, což značí o velkém nedostatku, a proto obci Nové Sedlice doporučuji hned 

několik řešení: navýšení poplatku za komunální odpad, vyhledání nového, levnějšího 

zprostředkovatele a větší motivace občanů ke třídění. 

Aby byly pokryty dosavadní výdaje, bylo by nutné zvýšit poplatek na komunální odpad 

na 800 Kč ze stávajících 400 Kč. Navýšit částku na 800 Kč je možné dle § 10b zákona 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zde zákon stanovuje možnost vybírání poplatku 

250 Kč za poplatníka za jeden kalendářní rok a zároveň částku stanovenou obcí 

v maximální výši 750 Kč za poplatníka za kalendářní rok. Pouhé navýšení poplatku 

za komunální odpad by v tomto případě mohlo v obci způsobit nepříjemné reakce 

ze strany občanů. 

Další možností snížení nákladů na svoz komunálního odpadu je možnost vyhledání 

levnějšího dodavatele. Revizi smlouvy doporučuji provést přes e-aukci, 

v poradenství  e-aukce by mohla být nápomocna firma e-Centre a.s., která zajišťuje 

kompletní administrace veřejných zakázek, dále právní poradenství a odborné 

poradenství s nakládání s odpady. Dle modelu financování služby společnosti e-Centre 

a.s., jsou předpokládané úspory ve výši 20 – 30% jen díky změně dodavatele svozu 

komunálního odpadu. 
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Dle analýzy komunálního odpadu jsem došla k závěru, že občané obce Nové Sedlice 

nevěnují příliš velkou pozornost třídění odpadu. Množství komunálního odpadu rok 

od roku narůstá a množství tříděného odpadu spíše klesá. Obec Nové Sedlice by měla 

více motivovat své občany k třídění odpadů. Třídění obci přinese větší množství 

finančních prostředků zpět do rozpočtu. S touto skutečností nejsou dle mého názoru 

občané seznámeni, a proto by bylo vhodné je o těchto přínosech pro obec informovat.  

Obec má v tuto chvíli celkem 9 kontejnerů na tříděný odpad a jednou měsíčně 

zabezpečuje svoz tříděného odpadu. Navýšení množství kontejnerů v obci, případně 

častější svoz, by mohl být prvním krokem k  motivaci občanů. 

Dále má obec stanovenou obecně závaznou vyhlášku obce za užívání veřejného 

prostranství. Tato vyhláška je v obci stanovena, nicméně obec poplatky nevybírá, jak již 

bylo zmíněno v analytické části. Důvodem je, že v obci není možnost tyto poplatky 

vybírat. Za sledované období nenastala skutečnost, kvůli které by měly být tyto 

poplatky vybírány.  

Obec by však měla zpřísnit a zvýšit svůj dohled nad parkováním automobilů občanů 

obce. Je pravděpodobné, že obci neplynou poplatky za vyhrazení trvalého parkovacího 

místa od občanů, kteří parkují svůj automobil mimo svůj pozemek právě z důvodu 

nedostatečného dohledu. Poplatek je stanoven vyhláškou a činí 1000 Kč za rok. 

V případě zjištění, že občané skutečně trvale parkují mimo svůj pozemek, by mohla 

obec získat více financí do svého rozpočtu právě ze správného vybírání poplatků.  

 Daň z nemovitých věcí 3.4 

Kromě poplatků, které může obec ovlivnit, může do určité míry ovlivnit také výši 

příjmů z daně z nemovitých věcí. Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem 

č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Dle tohoto zákona, konkrétně paragrafu §12 

má obec na celém území obce právo stanovit jeden místní koeficient ve výši 2,4 

či 5 s výjimkou pozemků, které jsou uvedeny v §5 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb. o dani 

z nemovitých věcí. Obec Nové Sedlice používá pro výpočet daně z nemovitých věcí 

koeficient 1, který je upraven dle počtu obyvatel v obci dle §6 zákona č. 338/1992 Sb., 

o dani z nemovitých věcí. 
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Tento koeficient může navýšit až na pětinásobek a tedy i pětinásobně navýšit své příjmy 

do rozpočtu obce.  

Pro navýšení koeficientu je nutné, aby obec Nové Sedlice vydala obecně závaznou 

vyhlášku obce pojednávající právě o výši místního koeficientu.  

Vydání nové obecně závazné vyhlášky obce se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. 

Jako první musí obec shromáždit zasedání zastupitelstva obce, na samotném zasedání 

musí být návrh podpořen a tedy schválen nadpoloviční většinou členů zastupitelstva. 

Po schválení obecně závazné vyhlášky obce musí být tato vyhláška vyhlášena 

a to vyvěšením na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dní.  První den vyvěšení 

na úřední desce se stává dnem vyhlášení právního předpisu. Posledním důležitým 

bodem pro správné a právně platné vydání obecně závazné vyhlášky obce je zaslání 

obecně závazné vyhlášky obce Ministerstvu vnitra a to neprodleně po dni jejího 

vyhlášení, tedy dnem vyvěšení na úřední desce.  

Obci Nové Sedlice doporučuji zvážení možnosti navýšení Místního koeficientu alespoň 

na 2 následující roky. Pro občany by tato situace mohla být dosti nepříjemná, nicméně 

v budoucnu pozitivní. Obec by rychleji získala zdroje na obnovu komunikace v obci 

a případně by také mohla vyřešit nedostatek finančních prostředků pro vybudování 

nového a renovaci stávajícího veřejného osvětlení jak již zmiňuji v kapitole 3.2. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo formulovat opatření vedoucí ke zlepšení stávající 

hospodářské situace obce Nové Sedlice. Pomocí analýzy příjmů, výdajů aktiv a pasiv 

za sledované období 2010 – 2014 podat konkrétní návrhy, které zvýší příjmy a sníží 

výdaje obce.  

První část bakalářské práce se zabývala teoretickými poznatky, zde byly definovány 

základní informace a obecný popis obce jako základního článku územní samosprávy, 

charakteristika samotné obce, dále postavení a funkce obce, možné formy spolupráce 

a orgány obce. V teoretické části bylo také přiblíženo finanční hospodaření obce, 

majetek obce, finanční analýza a kontrola hospodaření obce. Teoretické poznatky byly 

využity pro samotnou analýzu obce Nové Sedlice.  

Ve druhé části bakalářské práce byla obec Nové Sedlice blíže charakterizována. Tato 

část byla také věnována samotné analýze obce a to analýze příjmů a výdajů rozpočtu 

obce. Závěrem této části bylo shrnutí výsledků analýzy.  

V samotném závěru bakalářské práce, tedy v její třetí části, byla navrhnuta možná řešení 

vedoucí ke zlepšení hospodářské situace obce Nové Sedlice. Tyto návrhy byly 

vytvořeny na základě provedené analýzy obce. Návrhy, které jsou uvedeny v návrhové 

části, by měly na jedné straně zvýšit příjmy do rozpočtu obce a na straně druhé snížit 

výdaje.  

Bakalářská práce bude předložena starostce a zastupitelstvu obce Nové Sedlice jako 

podklad pro projednání na zasedání zastupitelstva obce. 
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I.

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí     F i n   2 - 12 M

Rok Měsíc IČO

Název a sídlo účetní jednotky

sestavený k 31.12.2014 v  Kč, s přesností na dvě desetinná místa

: Obec Nové Sedlice Zahumenní 85, 747 06  Nové Sedlice

661445402014 12

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

a

Paragraf Položka   Text

b

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

1 2 3

% %

0000 660 000,001111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků                  850 000,00 850 759,93128,90 100,09

0000 15 000,001112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti                                        15 000,00 13 326,5588,84 88,84

0000 76 000,001113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů                                                102 000,00 102 564,37134,95 100,55

0000 780 000,001121 Daň z příjmů právnických osob                                                             975 000,00 981 702,13125,86 100,69

0000 10 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce                                               40 850,00 40 850,00408,50 100,00

0000 1 400 000,001211 Daň z přidané hodnoty                                                                          1 930 496,00 1 930 912,32137,92 100,02

0000 200 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy              201 700,00 201 700,00100,85 100,00

0000 12 000,001341 Poplatek ze psů                                                                                    12 200,00 12 180,00101,50 99,84

0000 15 000,001351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro                15 000,00 15 184,93101,23 101,23

0000 6 000,001361 Správní poplatky                                                                                   9 000,00 9 110,00151,83 101,22

0000 140 000,001511 Daň z nemovitých věcí                                                                          149 000,00 149 187,36106,56 100,13

0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu                     46 220,00 46 220,000,00 100,00

0000 90 000,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta                     90 000,00 89 800,0099,78 99,78

0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu                             47 700,00 47 700,000,00 100,00

0000 0,004213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů                                        106 926,86 106 926,850,00 100,00

0000 150 000,004216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu                             4 709 993,86 3 129 419,682 086,28 66,44

0000 0,004222 Investiční přijaté transfery od krajů                                                       79 380,00 79 380,000,00 100,00

3 554 000,00 9 380 466,72 7 806 924,120000 * 219,67 83,23

3 554 000,00 9 380 466,72 7 806 924,12000 ** 219,67 83,23

3392 8 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                         12 000,00 12 025,00150,31 100,21

8 000,00 12 000,00 12 025,00Zájmová činnost v kultuře3392 * 150,31 100,21

3399 1 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                 500,00 380,0038,00 76,00

3399 2 000,002321 Přijaté neinvestiční dary                                                                        0,00 0,000,00 0,00

3 000,00 500,00 380,00Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků3399 * 12,67 76,00

11 000,00 12 500,00 12 405,00Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.339 ** 112,77 99,24

3613 28 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                         28 000,00 28 000,00100,00 100,00

28 000,00 28 000,00 28 000,00Nebytové hospodářství3613 * 100,00 100,00

28 000,00 28 000,00 28 000,00Rozvoj bydlení a bytové hospodářství361 ** 100,00 100,00

3632 1 000,002131 Příjmy z pronájmu pozemků                                                                 2 300,00 2 244,00224,40 97,57

1 000,00 2 300,00 2 244,00Pohřebnictví3632 * 224,40 97,57

1 000,00 2 300,00 2 244,00Komunální služby a územní rozvoj363 ** 224,40 97,57

3722 400,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                 400,00 400,00100,00 100,00

400,00 400,00 400,00Sběr a svoz komunálních odpadů3722 * 100,00 100,00

3725 80 000,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                             97 500,00 97 543,50121,93 100,04

80 000,00 97 500,00 97 543,50Využívání a zneškodňování komunálních odpadů3725 * 121,93 100,04

80 400,00 97 900,00 97 943,50Nakládání s odpady372 ** 121,82 100,04

5512 0,002322 Přijaté pojistné náhrady                                                                        46 500,00 46 173,000,00 99,30

0,00 46 500,00 46 173,00Požární ochrana - dobrovolná část5512 * 0,00 99,30

0,00 46 500,00 46 173,00Požární ochrana551 ** 0,00 99,30

6171 500,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                 2 500,00 2 189,00437,80 87,56

6171 0,002321 Přijaté neinvestiční dary                                                                        12 000,00 12 000,000,00 100,00

6171 0,002328 Neidentifikované příjmy                                                                        25 000,00 25 000,000,00 100,00

500,00 39 500,00 39 189,00Činnost místní správy6171 * 7 837,80 99,21



a

Paragraf Položka   Text

b

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

1 2 3

% %

500,00 39 500,00 39 189,00Regionální a místní správa617 ** 7 837,80 99,21

6310 3 000,002141 Příjmy z úroků (část)                                                                             2 000,00 1 514,8550,50 75,74

3 000,00 2 000,00 1 514,85Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 50,50 75,74

3 000,00 2 000,00 1 514,85Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 50,50 75,74

6402 0,002226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                   87 984,00 87 984,000,00 100,00

0,00 87 984,00 87 984,00Finanční vypořádání minulých let6402 * 0,00 100,00

0,00 87 984,00 87 984,00Ostatní činnosti640 ** 0,00 100,00

3 677 900,00 9 697 150,72 8 122 377,47PŘÍJMY celkem:   ************************************************************ 83,76220,84



II.

a

Paragraf Položka   Text

b 1 2 3

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku% %

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

2212 50 000,005169 Nákup ostatních služeb                                                                        50 000,00 23 440,0046,88 46,88

2212 200 000,005171 Opravy a udržování                                                                               584 000,00 582 521,67291,26 99,75

250 000,00 634 000,00 605 961,67Silnice2212 * 242,38 95,58

250 000,00 634 000,00 605 961,67Pozemní komunikace221 ** 242,38 95,58

2221 5 000,005193 Výdaje na dopravní územní obslužnost                                                5 000,00 0,000,00 0,00

5 000,00 5 000,00 0,00Provoz veřejné silniční dopravy2221 * 0,00 0,00

2223 62 000,005154 Elektrická energie                                                                                 55 000,00 54 666,0088,17 99,39

2223 20 000,005169 Nákup ostatních služeb                                                                        27 000,00 26 826,00134,13 99,36

2223 20 000,005171 Opravy a udržování                                                                               13 000,00 4 029,0020,15 30,99

102 000,00 95 000,00 85 521,00Bezpečnost silničního provozu2223 * 83,84 90,02

107 000,00 100 000,00 85 521,00Silniční doprava222 ** 79,93 85,52

2321 0,005171 Opravy a udržování                                                                               47 000,00 46 952,000,00 99,90

0,00 47 000,00 46 952,00Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 0,00 99,90

0,00 47 000,00 46 952,00Odvádění a čištění odpadních vod232 ** 0,00 99,90

3111 9 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                    10 900,00 10 851,00120,57 99,55

3111 3 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                                       7 300,00 7 265,00242,17 99,52

3111 2 500,005151 Studená voda                                                                                        3 500,00 3 357,00134,28 95,91

3111 63 500,005153 Plyn                                                                                                       43 500,00 43 142,0467,94 99,18

3111 23 000,005154 Elektrická energie                                                                                 23 000,00 22 568,0098,12 98,12

3111 15 000,005162 Služby telekomunikací a radiokomunikací                                           11 000,00 9 949,5766,33 90,45

3111 90 000,005169 Nákup ostatních služeb                                                                        150 750,00 105 206,00116,90 69,79

3111 10 000,005171 Opravy a udržování                                                                               10 000,00 6 221,5062,22 62,22

3111 0,006121 Budovy, haly a stavby                                                                           5 213 482,00 4 939 494,300,00 94,74

216 000,00 5 473 432,00 5 148 054,41Předškolní zařízení3111 * 2 383,36 94,06

3113 40 000,005339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím                      40 500,00 40 104,00100,26 99,02

40 000,00 40 500,00 40 104,00Základní školy3113 * 100,26 99,02

256 000,00 5 513 932,00 5 188 158,41Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání311 ** 2 026,62 94,09

3314 15 000,005021 Ostatní osobní výdaje                                                                           15 000,00 9 200,0061,33 61,33

3314 3 000,005136 Knihy, učební pomůcky a tisk                                                               6 000,00 5 907,00196,90 98,45

3314 1 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                                       1 000,00 600,0060,00 60,00

3314 5 000,005169 Nákup ostatních služeb                                                                        2 000,00 2 000,0040,00 100,00

3314 0,005492 Dary obyvatelstvu                                                                                 2 000,00 2 000,000,00 100,00

24 000,00 26 000,00 19 707,00Činnosti knihovnické3314 * 82,11 75,80

3319 8 000,005021 Ostatní osobní výdaje                                                                           0,00 0,000,00 0,00

3319 2 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                                       2 000,00 902,0045,10 45,10

3319 0,005492 Dary obyvatelstvu                                                                                 8 000,00 8 000,000,00 100,00

10 000,00 10 000,00 8 902,00Ostatní záležitosti kultury3319 * 89,02 89,02

34 000,00 36 000,00 28 609,00Kultura331 ** 84,14 79,47

3326 0,005171 Opravy a udržování                                                                               3 000,00 0,000,00 0,00

0,00 3 000,00 0,00Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po3326 * 0,00 0,00

0,00 3 000,00 0,00Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo332 ** 0,00 0,00

3341 10 000,005171 Opravy a udržování                                                                               162 000,00 161 777,001 617,77 99,86

3341 167 000,006121 Budovy, haly a stavby                                                                           0,00 0,000,00 0,00

177 000,00 162 000,00 161 777,00Rozhlas a televize3341 * 91,40 99,86

177 000,00 162 000,00 161 777,00Sdělovací prostředky334 ** 91,40 99,86

3392 30 000,005021 Ostatní osobní výdaje                                                                           44 700,00 44 160,00147,20 98,79

3392 0,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                    24 400,00 22 300,000,00 91,39

3392 5 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                                       41 100,00 41 091,00821,82 99,98

3392 2 500,005151 Studená voda                                                                                        3 500,00 3 357,00134,28 95,91

3392 62 500,005153 Plyn                                                                                                       43 200,00 43 142,0369,03 99,87

3392 20 000,005154 Elektrická energie                                                                                 21 200,00 21 141,00105,71 99,72

3392 0,005171 Opravy a udržování                                                                               2 000,00 1 926,000,00 96,30

120 000,00 180 100,00 177 117,03Zájmová činnost v kultuře3392 * 147,60 98,34

3399 20 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                                       27 500,00 26 078,20130,39 94,83

3399 40 000,005169 Nákup ostatních služeb                                                                        29 000,00 23 772,0059,43 81,97

3399 10 000,005175 Pohoštění                                                                                              11 300,00 11 243,00112,43 99,50

3399 4 000,005194 Věcné dary                                                                                            3 900,00 3 260,0081,50 83,59



3399 2 500,005492 Dary obyvatelstvu                                                                                 0,00 0,000,00 0,00

76 500,00 71 700,00 64 353,20Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků3399 * 84,12 89,75

196 500,00 251 800,00 241 470,23Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.339 ** 122,89 95,90

3412 5 000,005154 Elektrická energie                                                                                 5 000,00 4 527,0090,54 90,54

3412 30 000,005169 Nákup ostatních služeb                                                                        30 000,00 0,000,00 0,00

3412 70 000,005171 Opravy a udržování                                                                               98 000,00 97 548,00139,35 99,54

105 000,00 133 000,00 102 075,00Sportovní zařízení v majetku obce3412 * 97,21 76,75

105 000,00 133 000,00 102 075,00Tělovýchova341 ** 97,21 76,75

3421 10 000,005222 Neinvestiční transfery spolkům                                                             10 000,00 10 000,00100,00 100,00

10 000,00 10 000,00 10 000,00Využití volného času dětí a mládeže3421 * 100,00 100,00

10 000,00 10 000,00 10 000,00Zájmová činnost a rekreace342 ** 100,00 100,00

3613 50 000,005171 Opravy a udržování                                                                               0,00 0,000,00 0,00

3613 0,006121 Budovy, haly a stavby                                                                           44 000,00 43 678,000,00 99,27

50 000,00 44 000,00 43 678,00Nebytové hospodářství3613 * 87,36 99,27

50 000,00 44 000,00 43 678,00Rozvoj bydlení a bytové hospodářství361 ** 87,36 99,27

3631 110 000,005154 Elektrická energie                                                                                 95 100,00 95 004,0086,37 99,90

3631 0,005171 Opravy a udržování                                                                               11 500,00 11 152,500,00 96,98

110 000,00 106 600,00 106 156,50Veřejné osvětlení3631 * 96,51 99,58

3632 500,005151 Studená voda                                                                                        500,00 228,0045,60 45,60

3632 4 500,005154 Elektrická energie                                                                                 4 000,00 3 908,0086,84 97,70

3632 35 000,005171 Opravy a udržování                                                                               40 000,00 34 727,0099,22 86,82

40 000,00 44 500,00 38 863,00Pohřebnictví3632 * 97,16 87,33

3635 0,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                    28 000,00 27 900,000,00 99,64

3635 0,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                                       1 600,00 1 549,000,00 96,81

3635 0,005169 Nákup ostatních služeb                                                                        67 000,00 66 835,000,00 99,75

3635 0,005175 Pohoštění                                                                                              3 400,00 3 282,000,00 96,53

3635 0,006119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku                            11 000,00 10 285,000,00 93,50

0,00 111 000,00 109 851,00Územní plánování3635 * 0,00 98,96

150 000,00 262 100,00 254 870,50Komunální služby a územní rozvoj363 ** 169,91 97,24

3721 10 000,005169 Nákup ostatních služeb                                                                        8 500,00 8 461,0084,61 99,54

10 000,00 8 500,00 8 461,00Sběr a svoz nebezpečných odpadů3721 * 84,61 99,54

3722 5 000,005021 Ostatní osobní výdaje                                                                           7 000,00 6 920,00138,40 98,86

3722 400 000,005169 Nákup ostatních služeb                                                                        450 000,00 445 951,00111,49 99,10

405 000,00 457 000,00 452 871,00Sběr a svoz komunálních odpadů3722 * 111,82 99,10

415 000,00 465 500,00 461 332,00Nakládání s odpady372 ** 111,16 99,10

3744 0,005169 Nákup ostatních služeb                                                                        18 500,00 18 409,200,00 99,51

3744 0,006119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku                            165 100,00 164 560,000,00 99,67

0,00 183 600,00 182 969,20Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana3744 * 0,00 99,66

3745 10 000,005021 Ostatní osobní výdaje                                                                           13 000,00 12 440,00124,40 95,69

3745 10 000,005169 Nákup ostatních služeb                                                                        0,00 0,000,00 0,00

3745 0,005171 Opravy a udržování                                                                               24 000,00 23 958,500,00 99,83

20 000,00 37 000,00 36 398,50Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň3745 * 181,99 98,37

20 000,00 220 600,00 219 367,70Ochrana přírody a krajiny374 ** 1 096,84 99,44

5212 5 000,005901 Nespecifikované rezervy                                                                       1 500,00 0,000,00 0,00

5 000,00 1 500,00 0,00Ochrana obyvatelstva5212 * 0,00 0,00

5 000,00 1 500,00 0,00Ochrana obyvatelstva521 ** 0,00 0,00

5512 1 500,005154 Elektrická energie                                                                                 1 500,00 1 384,0092,27 92,27

5512 8 000,005156 Pohonné hmoty a maziva                                                                     8 000,00 7 916,0098,95 98,95

5512 3 000,005169 Nákup ostatních služeb                                                                        3 000,00 2 632,0087,73 87,73

5512 2 500,005171 Opravy a udržování                                                                               176 000,00 175 863,007 034,52 99,92

15 000,00 188 500,00 187 795,00Požární ochrana - dobrovolná část5512 * 1 251,97 99,63

15 000,00 188 500,00 187 795,00Požární ochrana551 ** 1 251,97 99,63

6112 500 000,005023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                                            500 000,00 478 671,0095,73 95,73

6112 100 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě                  102 500,00 102 416,00102,42 99,92

6112 45 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                   45 000,00 43 958,0097,68 97,68

645 000,00 647 500,00 625 045,00Zastupitelstva obcí6112 * 96,91 96,53

6115 0,005021 Ostatní osobní výdaje                                                                           19 660,00 11 236,000,00 57,15

6115 0,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                                        1 000,00 455,000,00 45,50

6115 0,005175 Pohoštění                                                                                              1 000,00 938,000,00 93,80

0,00 21 660,00 12 629,00Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků6115 * 0,00 58,31



6117 0,005021 Ostatní osobní výdaje                                                                           22 060,00 11 040,000,00 50,05

6117 0,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                                       500,00 355,000,00 71,00

6117 0,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                                        1 000,00 821,000,00 82,10

6117 0,005175 Pohoštění                                                                                              1 000,00 938,000,00 93,80

0,00 24 560,00 13 154,00Volby do Evropského parlamentu6117 * 0,00 53,56

645 000,00 693 720,00 650 828,00Zastupitelské orgány611 ** 100,90 93,82

6171 300 000,005011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                             300 000,00 281 066,0093,69 93,69

6171 30 000,005021 Ostatní osobní výdaje                                                                           36 000,00 35 752,00119,17 99,31

6171 70 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě                  72 000,00 71 991,00102,84 99,99

6171 25 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                   26 000,00 25 916,00103,66 99,68

6171 1 500,005038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                                                  1 500,00 1 191,0079,40 79,40

6171 1 000,005136 Knihy, učební pomůcky a tisk                                                               500,00 299,0029,90 59,80

6171 20 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                    40 500,00 40 368,00201,84 99,67

6171 20 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                                       26 500,00 26 355,00131,78 99,45

6171 500,005151 Studená voda                                                                                        500,00 493,0098,60 98,60

6171 30 000,005153 Plyn                                                                                                       26 700,00 26 613,8588,71 99,68

6171 12 000,005154 Elektrická energie                                                                                 8 500,00 8 393,0069,94 98,74

6171 2 000,005156 Pohonné hmoty a maziva                                                                     3 000,00 2 940,00147,00 98,00

6171 3 000,005161 Poštovní služby                                                                                     4 420,00 4 163,00138,77 94,19

6171 38 000,005162 Služby telekomunikací a radiokomunikací                                           38 000,00 33 638,5488,52 88,52

6171 5 000,005166 Konzultační, poradenské a právní služby                                             1 000,00 0,000,00 0,00

6171 10 000,005167 Služby školení a vzdělávání                                                                 15 000,00 14 708,00147,08 98,05

6171 25 000,005168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi              113 530,00 101 783,35407,13 89,65

6171 100 000,005169 Nákup ostatních služeb                                                                        70 000,00 64 499,9064,50 92,14

6171 50 000,005171 Opravy a udržování                                                                               125 000,00 89 448,50178,90 71,56

6171 10 000,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                                        12 000,00 11 195,00111,95 93,29

6171 2 000,005175 Pohoštění                                                                                              2 000,00 1 900,0095,00 95,00

6171 4 000,005179 Ostatní nákupy jinde nezařazené                                                         4 000,00 4 000,00100,00 100,00

6171 0,005363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                                            3 300,00 3 300,000,00 100,00

6171 10 000,005424 Náhrady mezd v době nemoci                                                              10 000,00 0,000,00 0,00

6171 6 000,005492 Dary obyvatelstvu                                                                                 9 000,00 8 650,00144,17 96,11

6171 7 000,005499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu                                                7 000,00 5 500,0078,57 78,57

6171 575 400,006121 Budovy, haly a stavby                                                                           1 938 500,00 1 873 131,50325,54 96,63

1 357 400,00 2 894 450,00 2 737 295,64Činnost místní správy6171 * 201,66 94,57

1 357 400,00 2 894 450,00 2 737 295,64Regionální a místní správa617 ** 201,66 94,57

6310 0,005141 Úroky vlastní                                                                                         1 500,00 1 094,930,00 73,00

6310 5 000,005163 Služby peněžních ústavů                                                                      7 300,00 7 179,70143,59 98,35

5 000,00 8 800,00 8 274,63Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 165,49 94,03

5 000,00 8 800,00 8 274,63Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 165,49 94,03

6320 25 000,005163 Služby peněžních ústavů                                                                      19 500,00 19 455,0077,82 99,77

25 000,00 19 500,00 19 455,00Pojištění funkčně nespecifikované6320 * 77,82 99,77

25 000,00 19 500,00 19 455,00Pojištění funkčně nespecifikované632 ** 77,82 99,77

6399 10 000,005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                                            40 850,00 40 850,00408,50 100,00

10 000,00 40 850,00 40 850,00Ostatní finanční operace6399 * 408,50 100,00

10 000,00 40 850,00 40 850,00Ostatní finanční operace639 ** 408,50 100,00

6402 15 000,005364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc                   14 251,00 14 251,0095,01 100,00

15 000,00 14 251,00 14 251,00Finanční vypořádání minulých let6402 * 95,01 100,00

6409 20 000,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací                 11 000,00 10 679,6053,40 97,09

6409 10 000,005329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                253 399,00 253 399,002 533,99 100,00

30 000,00 264 399,00 264 078,60Ostatní činnosti jinde nezařazené6409 * 880,26 99,88

45 000,00 278 650,00 278 329,60Ostatní činnosti640 ** 618,51 99,89

3 877 900,00 12 008 902,00 11 372 600,38VÝDAJE celkem:   ************************************************************ 94,70293,27



III.

text

Název

Číslo
položky
(řádku)

r

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

1 2 3

% %

FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Krátkodobé financování z tuzemska

8111 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy     (+) 0,00 0,000,00 0,00

8112 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00

8113 0,00Krátkodobé přijaté půjčené prostředky           (+) 0,00 0,000,00 0,00

8114 0,00Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00

8115 200 000,00Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -1 288 248,72 -349 777,09-174,89 27,15

8117 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00

8118 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00

Dlouhodobé financování z tuzemska

8121 0,00Dlouhodobé vydané dluhopisy    (+) 0,00 0,000,00 0,00

8122 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00

8123 0,00Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky            (+) 3 600 000,00 3 600 000,000,00 100,00

8124 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00

8125 0,00Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00

8127 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00

8128 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00

Krátkodobé financování ze zahraničí

8211 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy     (+) 0,00 0,000,00 0,00

8212 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00

8213 0,00Krátkodobé přijaté půjčené prostředky              (+) 0,00 0,000,00 0,00

8214 0,00Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00

8215 0,00Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00

8217 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00

8218 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00

Dlouhodobé financování ze zahraničí

8221 0,00Dlouhodobé vydané dluhopisy    (+) 0,00 0,000,00 0,00

8222 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00

8223 0,00Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky            (+) 0,00 0,000,00 0,00

8224 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00

8225 0,00Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00

8227 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00

8228 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00

Opravné položky k peněžním operacím

8901 0,00Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 0,00 0,000,00 0,00

8902 0,00Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00

8905 0,00Nepřevedené částky vyrovnávající schodek         (+/-) 0,00 0,000,00 0,00

8000 200 000,00F I N A N C O V Á N Í  (součet za třídu 8) 2 311 751,28 3 250 222,911 625,11 140,60



IV.

text

Název

Číslo

řádku

r

Schválený

rozpočet

Rozpočet

po změnách

Výsledek od

počátku roku

41 42 43

% %

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

4010 3 314 000,00Třída 1 - Daňové příjmy 4 300 246,00 4 307 477,59129,98 100,17

4020 123 900,00Třída 2 - Nedaňové příjmy 316 684,00 315 453,35254,60 99,61

4030 0,00Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,000,00 0,00

4040 240 000,00Třída 4 - Přijaté transfery 5 080 220,72 3 499 446,531 458,10 68,88

3 677 900,00 9 697 150,72 8 122 377,47PŘÍJMY CELKEM 4050 83,76220,84

0,00 0,00 0,00KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060

4061 0,002223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 0,00 0,000,00 0,00

4062 0,002226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 87 984,00 87 984,000,00 100,00

4063 0,002227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 0,00 0,000,00 0,00

4070 0,002441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,000,00 0,00

4080 0,002442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 0,00 0,000,00 0,00

4081 0,002443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 0,00 0,000,00 0,00

4090 0,002449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00

4100 0,004121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00

4110 0,004122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,000,00 0,00

4111 0,004123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 0,00 0,000,00 0,00

4120 0,004129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 0,00 0,000,00 0,00

4130 0,004133 - Převody z vlastních rezervních fondů            0,00 0,000,00 0,00l

4140 0,004134 - Převody z rozpočtových účtů                     0,00 0,000,00 0,00l

4150 0,004139 - Ostatní převody z vlastních fondů               0,00 0,000,00 0,00l

4170 0,004221 - Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00

4180 0,004222 - Investiční přijaté transfery od krajů 79 380,00 79 380,000,00 100,00

4181 0,004223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 0,000,00 0,00

4190 0,004229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00

4191 0,00ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 0,00 0,000,00 0,00

4192 0,00ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 0,00 0,000,00 0,00

4193 0,00ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00

4194 0,00ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 0,00 0,000,00 0,00

3 677 900,00 9 697 150,72 8 122 377,47PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 220,84 83,76



IV.

text

Název

Číslo
řádku

r

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

1 2 3

% %

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

4210 3 135 500,00Třída 5 - Běžné výdaje 4 636 820,00 4 341 451,58138,46 93,63

4220 742 400,00Třída 6 - Kapitálové výdaje 7 372 082,00 7 031 148,80947,08 95,38

3 877 900,00 12 008 902,00 11 372 600,38VÝDAJE CELKEM 4240 293,27 94,70

0,00 0,00 0,00KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250

4260 0,005321 - Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00

4270 0,005323 - Neinvestiční transfery krajům 0,00 0,000,00 0,00

4271 0,005325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 0,00 0,000,00 0,00

4280 10 000,005329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 253 399,00 253 399,002 533,99 100,00

4281 0,005342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů    0,00 0,000,00 0,00l

4290 0,005344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 0,00 0,000,00 0,00l

4300 0,005345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům              0,00 0,000,00 0,00l

4310 0,005349 - Ostatní převody vlastním fondům                 0,00 0,000,00 0,00l

4321 0,005366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 0,00 0,000,00 0,00

4322 0,005367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00

4323 0,005368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 0,00 0,000,00 0,00

4330 0,005641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00

4340 0,005642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 0,00 0,000,00 0,00

4341 0,005643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 0,00 0,000,00 0,00

4350 0,005649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00

4360 0,006341 - Investiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00

4370 0,006342 - Investiční transfery krajům 0,00 0,000,00 0,00

4371 0,006345 - Investiční transfery regionálním radám 0,00 0,000,00 0,00

4380 0,006349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 0,00 0,000,00 0,00

4400 0,006441 - Investiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00

4410 0,006442 - Investiční půjčené prostředky krajům 0,00 0,000,00 0,00

4411 0,006443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 0,00 0,000,00 0,00

4420 0,006449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 0,00 0,000,00 0,00

4421 0,00ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 0,00 0,000,00 0,00

4422 0,00ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 0,00 0,000,00 0,00

4423 0,00ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00

4424 0,00ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 0,00 0,000,00 0,00

3 877 900,00 12 008 902,00 11 372 600,38VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

-200 000,00 -2 311 751,28 -3 250 222,91

200 000,00 2 311 751,28 3 250 222,91

0,00 0,00 0,00

200 000,00 2 311 751,28 3 250 222,91

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

Třída 8 - Financování

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

4440

4450

4460

4470

94,70

140,60

140,60

0,00

140,60

293,27

1 625,11

1 625,11

0,00

1 625,11



VI.

text

Název bankovního účtu

Počáteční
stav k 1.1.

Stav ke konci
vykaz.období

Změna stavu
bank. účtu

61 62 63

Číslo
řádku

r

STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

6010 921 390,36Základní běžný účet ÚSC 1 271 167,45 -349 777,09

6020 0,00Běžné účty fondů ÚSC 0,00 0,00

6030 921 390,36Běžné účty celkem 1 271 167,45 -349 777,09

6040 0,00Termínované vklady dlouhodobé 0,00 0,00

6050 0,00Termínované vklady krátkodobé 0,00 0,00



VII.

text

Název

Číslo
řádku

r

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

71 72 73

% %

VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

7090 0,00ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 0,00 0,000,00 0,00

7092 0,002226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00

7100 0,004121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00

7110 0,004129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00

7120 0,004221 - Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00

7130 0,004229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00

7140 0,00ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 0,00 0,000,00 0,00

7150 0,002441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,000,00 0,00

7160 0,002449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00

7170 0,00ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 0,00 0,000,00 0,00

7180 0,005321 - Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00

7190 0,005329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 0,00 0,000,00 0,00

7192 0,005367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00

7200 0,006341 - Investiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00

7210 0,006349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 0,00 0,000,00 0,00

7220 0,00ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 0,00 0,000,00 0,00

7230 0,005641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00

7240 0,005649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 0,00 0,000,00 0,00

7250 0,006441 - Investiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00

7260 0,006449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 0,00 0,000,00 0,00

7290 0,00ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00

7291 0,002223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 0,00 0,000,00 0,00

7292 0,002226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00

7300 0,004121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00

7310 0,004122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,000,00 0,00

7320 0,004129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00

7330 0,004221 - Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00

7340 0,004222 - Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,000,00 0,00

7350 0,004229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00

7360 0,00ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 0,00 0,000,00 0,00

7370 0,002441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,000,00 0,00

7380 0,002442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 0,00 0,000,00 0,00

7390 0,002449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00

7400 0,00ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00

7410 0,005321 - Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00

7420 0,005323 - Neinvestiční transfery krajům 0,00 0,000,00 0,00

7430 0,005329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00

7431 0,005366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 0,00 0,000,00 0,00

7432 0,005367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00

7440 0,006341 - Investiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00

7450 0,006342 - Investiční transfery krajům 0,00 0,000,00 0,00

7460 0,006349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 0,00 0,000,00 0,00

7470 0,00ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00

7480 0,005641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 0,00 0,000,00 0,00

7490 0,005642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 0,00 0,000,00 0,00

7500 0,005649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00

7510 0,006441 - Investiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00

7520 0,006442 - Investiční půjčené prostředky krajům 0,00 0,000,00 0,00

7530 0,006449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00



IX.

STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,

 PoložkaÚčelový
znak

Výsledek od
počátku roku

b 93a

15320 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2 650,00

15321 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 45 050,00

15825 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 139 876,00

15828 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 72 870,15

15829 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 1 238 792,68

15835 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 1 677 880,85

90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 106 926,85

98187 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 21 660,00

98348 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24 560,00



X.

CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM

PoložkaÚčelový
znak

Výsledek od
počátku roku

Kód územní
jednotky

c 103a b



PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ

Paragraf Pololžka Nástroj
Prostorová
jednotka

a b c d

Schválený

rozpočet

Rozpočet po

změnách

Výsledek od

počátku roku

1 2 3

XI.

0,00054 2 650,00 2 650,000000 4116 1

0,00054 45 050,00 45 050,000000 4116 5

0,00054 106 926,86 106 926,850000 4213 1

0,00054 73 000,00 72 870,150000 4216 1

0,00054 3 336 993,86 3 056 549,530000 4216 5

Rekapitulace:

Prostorová
jednotka

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
počátku roku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

5

Celkem

  0,00

  0,00

  0,00

 182 576,86  182 447,00

3 382 043,86

3 564 620,72

3 101 599,53

3 284 046,53



VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Paragraf Položka Nástroj
Prostorová
jednotka

a b c d

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
počátku roku

1 2 3

V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ

XII.

0,00054 60 050,00 15 000,003111 5169 5

0,00054 293 935,00 151 421,593111 6121 1

0,00054 2 574 380,00 2 574 167,323111 6121 5

0,00054 20 500,00 20 147,416171 6121 1

0,00054 343 000,00 342 506,216171 6121 5

Rekapitulace:

Prostorová
jednotka

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
počátku roku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

5

Celkem

  0,00

  0,00

  0,00

 314 435,00  171 569,00

2 977 430,00

3 291 865,00

2 931 673,53

3 103 242,53

Odesláno dne:                Razítko:                  Podpis vedoucího účetní jednotky:

 

                                                       Odpovídající za údaje 

                                                       o rozpočtu                tel.:

 

 

Došlo dne:                                             o skutečnosti:            tel.:
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OBEC NOVÉ SEDLICE 

Obecn� závazná vyhláška �. 1/2010, 
o místním poplatku ze ps� 

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením �. 
1/2010 usneslo vydat na základ� § 14 odst. 2 zákona �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona �. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, tuto obecn� 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

�l. 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Obec Nové Sedlice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze ps� (dále jen 
„poplatek“). 

(2) �ízení o poplatcích vykonává obecní ú�ad (dále jen „správce poplatku“).1 

�l. 2 
Poplatník a p�edm�t poplatku 

(1) Poplatek ze ps� platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má 
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Nové Sedlice. 2 

(2) Poplatek ze ps� se platí ze ps� starších 3 m�síc�.3 

�l. 3 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stá�í t�í m�síc�, nebo 
v den, kdy nabyl psa staršího t�í m�síc�. 

(2) V p�ípad� držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v pom�rné výši, 
která odpovídá po�tu i zapo�atých kalendá�ních m�síc�. P�i zm�n� místa trvalého 
pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od po�átku kalendá�ního m�síce 
následujícího po m�síci, ve kterém zm�na nastala, nov� p�íslušné obci.4 

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy p�estala být fyzická nebo právnická osoba 
držitelem psa (nap�. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), p�i�emž se 
poplatek platí i za zapo�atý kalendá�ní m�síc, ve kterém taková skute�nost nastala. 

                                                
1 § 14 odst. 3 zákona �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon 
o místních poplatcích“) 
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích 



�l. 4 
Ohlašovací povinnost 

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 
dn� ode dne jejího vzniku. Stejným zp�sobem je povinen oznámit také zánik své 
poplatkové povinnosti. 

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 

(3) V ohlášení držitel psa uvede5  

a) jméno, pop�ípad� jména, a p�íjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný 
identifikátor, byl-li p�id�len, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, pop�ípad� 
další adresy pro doru�ování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím 
jménem oprávn�ny jednat v poplatkových v�cech, 

b) �ísla všech svých ú�t� u poskytovatel� platebních služeb, v�etn� poskytovatel� 
t�chto služeb v zahrani�í, užívaných v souvislosti s podnikatelskou �inností, 
v p�ípad�, že p�edm�t poplatku souvisí s podnikatelskou �inností poplatníka, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stá�í 
a po�et držených ps�, v�etn� skute�ností zakládajících vznik nároku na úlevu 
nebo osvobození od poplatku.  

(4) Dojde-li ke zm�n� údaj� uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto zm�nu 
oznámit do 15 dn� ode dne, kdy nastala.6 

�l. 5 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku za kalendá�ní rok �iní: 
a) za prvního psa .......................................................................................120,- K�, 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ..................................... 150,- K�, 
 

�l. 6 
Splatnost poplatku  

(1) Poplatek je splatný nejpozd�ji do 31.5. p�íslušného kalendá�ního roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek 
splatný nejpozd�ji do 15. dne m�síce, který následuje po m�síci, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla. 

                                                
5 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích 
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 



�l. 7 
Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku ze ps� je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná 
a osoba s t�žkým zdravotním postižením, které byl p�iznán III. stupe� mimo�ádných 
výhod podle zvláštního právního p�edpisu, osoba provád�jící výcvik ps� ur�ených 
k doprovodu t�chto osob, osoba provozující útulek z�ízený obcí pro ztracené nebo 
opušt�né psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní 
právní p�edpis7.  

�l. 8 
Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa v�as nebo ve správné výši, vym��í mu 
obecní ú�ad poplatek platebním vým�rem.8 

(2) V�as nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo �ást t�chto poplatk� m�že obecní 
ú�ad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je p�íslušenstvím poplatku.9 

�l. 9 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecn� závazná vyhláška �. 1/2005 o místních poplatcích, ze dne 
22.11.2005. 

�l. 10 
Ú�innost 

Tato vyhláška nabývá ú�innosti dnem 1.1.2011. 

 

 

 
   
 .................................…………. .......................................…... 
 Mgr. Kate�ina Prchalová  Zuzana Rohovská 
 místostarostka starostka 
 
 
Vyv�šeno na ú�ední desce dne: 

Sejmuto z ú�ední desky dne: 
 

                                                
7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



 

OBEC NOVÉ SEDLICE 
Obecn� závazná vyhláška �. 2/2010, 

o místním poplatku za užívání ve�ejného prostranství 

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením �. 
1/2010 usneslo vydat na základ� § 14 odst. 2 zákona �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona �. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, tuto obecn� 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

�l. 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Obec Nové Sedlice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání ve�ejného 
prostranství (dále jen „poplatek“). 

(2) �ízení o poplatcích vykonává obecní ú�ad (dále jen „správce poplatku“).1 

�l. 2 
P�edm�t poplatku a poplatník 

(1) Poplatek za užívání ve�ejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání ve�ejného 
prostranství, kterým se rozumí provád�ní výkopových prací, umíst�ní do�asných 
staveb a za�ízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umíst�ní stavebních 
nebo reklamních za�ízení, za�ízení cirkus�, lunapark� a jiných obdobných atrakcí, 
umíst�ní skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství 
pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pot�eby tvorby filmových a televizních d�l.2 

(2) Poplatek za užívání ve�ejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají 
ve�ejné prostranství zp�sobem uvedeným v odstavci 1.3 

�l. 3 
Ve�ejná prostranství  

 Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání t�chto ve�ejných prostranství:  
Ulice Opavská, Hlavní, Polní, Záhumenní, P�í�ná, Nová, Zahradní, U H�išt�, K Lesu, Horní, 
V�ela�ská, v celé své délce, v�etn� chodník� a p�ilehlého prostranství v ší�ce 2 m, par�ík u 
kapli�ky Sv. Trojice, fotbalové h�išt�, h�bitov a parkovišt� u h�bitova. 

 

                                                
1 § 14 odst. 3 zákona �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon 
o místních poplatcích“) 
2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích 



�l. 4 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy za�alo užívání ve�ejného prostranství, a trvá až 
do dne, kdy toto užívání fakticky skon�ilo. 

�l. 5 
Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání ve�ejného prostranství správci poplatku 
nejpozd�ji 3 dní p�ed zahájením užívání ve�ejného prostranství. V p�ípad� užívání 
ve�ejného prostranství po dobu kratší, než 3 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost 
nejpozd�ji v den zahájení užívání ve�ejného prostranství. Pokud tento den p�ipadne na 
sobotu, ned�li nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací 
povinnost nejblíže následující pracovní den. 

 

(2) V ohlášení poplatník uvede4 

a) jméno, pop�ípad� jména, a p�íjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný 
identifikátor, byl-li p�id�len, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, pop�ípad� 
další adresy pro doru�ování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím 
jménem oprávn�ny jednat v poplatkových v�cech, 

b) �ísla všech svých ú�t� u poskytovatel� platebních služeb, v�etn� poskytovatel� 
t�chto služeb v zahrani�í, užívaných v souvislosti s podnikatelskou �inností, 
v p�ípad�, že p�edm�t poplatku souvisí s podnikatelskou �inností poplatníka, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména 
p�edpokládanou dobu, zp�sob, místo a vým�ru užívání ve�ejného prostranství, 
v�etn� skute�ností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo p�ípadné osvobození 
od poplatku. 

 

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydlišt� na území �lenského státu Evropské unie, 
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodá�ském prostoru nebo Švýcarské 
konfederace, uvede krom� údaj� požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocn�nce 
v tuzemsku pro doru�ování.5 

 

(4) Dojde-li ke zm�n� údaj� uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto 
zm�nu oznámit do 15 dn� ode dne, kdy nastala.6 

 

(5) Po ukon�ení užívání ve�ejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skute�ný stav 
údaj� uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozd�ji do 15 dn�. 

                                                
4 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích 
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 



�l. 6 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku �iní za každý i zapo�atý m2 a každý i zapo�atý den: 
a) za umíst�ní do�asných staveb a za�ízení sloužících pro poskytování služeb 

.......................................................................................................................10,- K� 

b) za umíst�ní do�asných staveb sloužících pro poskytování prodeje ……… 10,- K� 

c) za umíst�ní za�ízení sloužících pro poskytování prodeje......................... 10,- K� 

d) za provád�ní výkopových prací ................................................................... 10,- K� 

e) za umíst�ní stavebních za�ízení ................................................................  10,- K� 

f) za umíst�ní reklamních za�ízení ................................................................. 10,- K� 

g) za umíst�ní za�ízení lunapark� a jiných obdobných atrakcí ........................ 10,- K� 

h) za umíst�ní za�ízení cirkus� ...................................................................... 10,- K� 

i) za umíst�ní skládek ................................................................................... 10,- K� 

j) za užívání ve�ejného prostranství pro kulturní akce .................................. 10,- K� 

k) za užívání ve�ejného prostranství pro sportovní akce ............................... 10,- K� 

l) za užívání ve�ejného prostranství pro reklamní akce ................................ 10,- K� 

m) za užívání ve�ejného prostranství pro pot�eby tvorby filmových a televizních 
d�l................................................................................................................ 10,- K�. 

 

(2) Obec stanovuje poplatek paušální �ástkou takto: 
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorové vozidlo, a to ve výši 1.000,- 
K�/rok. 

�l. 7 
Splatnost poplatku  

 

(1) Poplatek ve výši stanovené podle �l. 6 odst. 1 je splatný: 
a) p�i užívání ve�ejného prostranství po dobu kratší 7 dn� nejpozd�ji v den zahájení 

užívání ve�ejného prostranství, 
b) p�i užívání ve�ejného prostranství po dobu 7 dn� nebo delší nejpozd�ji v den 

ukon�ení užívání ve�ejného prostranství. 
(2) Poplatek podle �l. 6 odst. 2 je splatný do 30 dn� od zahájení užívání ve�ejného 

prostranství. 

(3) P�ipadne-li lh�ta splatnosti na sobotu, ned�li nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve 
kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den. 

 



�l. 8 

Osvobození a úlevy 

(1) Poplatek se neplatí: 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotn� postiženou7, 

b) z akcí po�ádaných na ve�ejném prostranství, jejichž výt�žek je ur�en na charitativní 
a ve�ejn� prosp�šné ú�ely8.  

c) užívání ve�ejného prostranství provád�ním výkopových prací nebo umíst�ním 
skládek stavebního materiálu nebo stavebního za�ízení, dochází-li k n�mu p�i 
odstra�ování havárií �i poruch na ve�ejných vodovodech, ve�ejných kanalizacích, 
za�ízení elektroenergetické distribu�ní soustavy nebo za�ízení plynárenské distribu�ní 
soustavy po dobu maximáln� 10 dn�, 

�l. 9 
Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem v�as nebo ve správné výši, vym��í mu 
obecní ú�ad poplatek platebním vým�rem.9 

(2) V�as nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo �ást t�chto poplatk� m�že obecní 
ú�ad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je p�íslušenstvím poplatku.10 

�l. 10 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecn� závazná vyhláška �. 1/2005 o místních poplatcích, ze dne 
22.11.2005. 

�l. 11 
Ú�innost 

Tato vyhláška nabývá ú�innosti dnem 1.1.2011. 

 

 
   
 ................................………... .......................................... 
 Mgr. Kate�ina Prchalová  Zuzana Rohovská 
 místostarosta starostka 
 

Vyv�šeno na ú�ední desce dne: 

Sejmuto z ú�ední desky dne: 

                                                
7 § 4 odst. 3 poslední v�ta zákona o místních poplatcích 
8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



OBEC NOVÉ SEDLICE 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice se na svém zasedání dne 10. 12. 2012 usnesením č. 

15/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 

zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto 

obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Obec Nové Sedlice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů (dále jen „poplatek“). 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).
1 

Čl. 2 

Poplatník 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů platí
2
: 

(1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn 

společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto 

osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek 

odvádějí, 

(2) fyzická osoba, které byl podle zákona upravující pobyt cizinců na území České 

republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

(3) fyzická osoba, která podle zákona upravující pobyt cizinců na území České republiky 

pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,  

(4) fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl 

nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

(5) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 

rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve 

výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k 

                                                 

1
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 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o místních poplatcích“)

 

2
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 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

 



individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou 

povinny platit poplatek společně a nerozdílně.   

 

 

Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 

nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně 

doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové 

povinnosti.  

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. 

příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo 

popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba 

označena evidenčním nebo popisným číslem parcelní číslo pozemku, na kterém je tato 

stavba umístěna.  

(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku 

zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku 

změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, bytu nebo 

rodinnému domu. 

(4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, 

jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 

konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce 

v tuzemsku pro doručování.
3
 

(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto 

změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
4 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 této vyhlášky činí 400,- Kč a je tvořena: 

a) z částky 0,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 400,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě 

skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

(2) Skutečné náklady roku 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 

282.483,00 Kč a byly rozúčtovány takto: 

                                                 

3
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 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
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 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

 



Náklady 282.483,00 děleno 507 (507 počet poplatníků) = 557,- Kč. Z této částky je 

stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 400,- Kč.  

(3) V případě změny místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo změny vlastnictví stavby, 

která je určena nebo slouží k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v 

průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu 

kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li 

ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný 

stav na konci tohoto měsíce.
5 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku. 

V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 1.000,- Kč, je 

možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti 31. 5. a 31. 10. 

příslušného kalendářního roku.  

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek 

splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková 

povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. 

Čl. 6 

Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 

obecní úřad poplatek platebním výměrem
6
 nebo hromadným předpisným seznamem. 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní 

úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
7 

Čl. 7 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, ze dne 15. 12. 2010.  
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Čl. 9 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013.  

 

 

 

   

 ...............................…………... .......................................... 

 Mgr. Kateřina Prchalová  Zuzana Rohovská 

        místostarostka starostka 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  11. 12. 2012 

Sejmuto z úřední desky dne:   27. 12. 2012 

 

 



OBECNĚ ZÁVAZNÁ 
VYHLÁŠKA OBCE NOVÉ SEDLICE 

č. 2/2012,  
 

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

a systém nakládání se stavebním odpadem  
 
 

       Zastupitelstvo obce Nové Sedlice se na svém zasedání dne 10. 12. 2012 
usnesením č. 15/2012 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o obcích“) a podle § 17 odst. 2, zákona č. 185/2000 Sb.,  o odpadech  a o 
změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech), tuto obecně závaznou 
vyhlášku.  
 
 

Část I. 
Obecná ustanovení 

 
Článek 1 

Účel vyhlášky 
 

       Touto vyhláškou obce Nové Sedlice (dále jen obce) se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území obce. 
 
 

Článek 2 
Působnost vyhlášky 

 
Vyhláška se vztahuje na: 
 

a) fyzické osoby, při jejichž činnosti na území obce vzniká odpad, pokud nejde o 
odpad vznikající při jejich podnikatelské činnosti 

b) osoby, které jsou vlastníky nebo správci nemovitostí na území obce, ve kterých 
vzniká odpad 

c) právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které uzavřely s obcí 
písemnou dohodu o využívání systému nakládání  s odpady podle čl. 7 této 
vyhlášky (dále jen původci) 

 
 

Část II. 
 

Systém nakládání s komunálním odpadem 



Článek 3 
Třídění komunálního odpadu 

 
1. Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému: 

 
- využitelný odpad (papír, plasty, sklo bílé, sklo barevné) 
- kovový odpad 
- bioodpad 
- nebezpečné složky komunálního odpadu 
- objemný odpad  
- použité výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru 
- zbytkový (směsný) odpad (komunální odpad po vytřídění předcházejících 

složek)  
 

2. Tříděný (využitelný) odpad – ke shromažďování jsou určeny: 
 
- Sklo barevné – typizované sběrné nádoby umístěné v souladu se zvláštními 

předpisy1, barva zelená, označení SKLO BAREVNÉ, sběrné nádoby na sklo jsou 
rozmístěny na třech místech v obci (zbrojnice, obchod, za mateřskou školou) 
svoz zajišťuje svozová společnost  

- Plast – žluté plastové pytle o objemu 120 litrů, k dodání na místním obecním 
úřadě, svoz zajišťuje společnost v celoročním intervalu 1 x měsíčně dle 
harmonogramu, typizované sběrné nádoby umístěné v souladu se zvláštními 
předpisy1, barva žlutá, označení PLAST, sběrné nádoby na plast jsou 
rozmístěny na dvou místech v obci (obchod, za mateřskou školou), svoz 
zajišťuje svozová společnost 

- Papír – modré plastové pytle o objemu 120 litrů, k dodání na místním 
obecním úřadě, svoz zajišťuje společnost v celoročním intervalu 1 x měsíčně 
dle harmonogramu, typizované sběrné nádoby umístěné v souladu se 
zvláštními předpisy1, barva modrá, označení PAPÍR, sběrné nádoby na papír 
jsou rozmístěny na dvou místech v obci (obchod, za mateřskou školou), svoz 
zajišťuje svozová společnost, další sběrné místo je v mateřské škole 

- Kovový odpad – sběr a svoz kovového odpadu je zajišťován minimálně 
jednou ročně, sběr je organizován sborem dobrovolných hasičů, informace o 
sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v obecním 
Zpravodaji, na webových stránkách obce 

- Objemný odpad – sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován maximálně 
dvakrát ročně jeho odebíráním v areálu obecního úřadu a na místním hřišti 
přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených a to dle pokynů 
svozové společnosti, je přísně zakázáno odkládat objemný odpad na 
vyhlášeném stanovišti před zahájením jeho sběru a po ukončení jeho sběru, 
informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, 
v obecním Zpravodaji, na webových stránkách obce 

- Nebezpečné složky komunálního odpadu – sběr a svoz nebezpečných 
složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním za 
budovou mateřské školy přímo do zvláštních sběrných nádob k tomu určených 
a to dle pokynů svozové společnosti, je přísně zakázáno odkládat nebezpečný 
odpad na vyhlášeném stanovišti před zahájením jeho sběru a po ukončení 



jeho sběru, informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního 
úřadu, v obecním Zpravodaji, na webových stránkách obce 

- Bioodpad – se přednostně může kompostovat v domácích kompostárnách, ke 
shromažďování bioodpadu jsou určeny typizované sběrné nádoby, tj. 
uzavíratelné kontejnery umístěné na místním hřišti, svoz bioodpadu zajišťuje 
svozová společnost, je přísně zakázáno do nádob odkládat jiné složky odpadu, 
než pro které jsou nádoby určeny 

- Zbytkový (směsný) odpad – ke shromažďování jsou určeny odpadkové 
koše a typizované sběrné nádoby, tj. popelnice, jejich stanoviště určí vlastník 
nebo správce nemovitosti nebo kontejner o objemu 1100 l umístěný na 
místním hřbitově, svoz zbytkového (směsného) odpadu z košů zajišťuje 
pracovník obecního úřadu, výsyp popelnic zajišťuje svozová společnost 
v celoročním intervalu 1 x za 2 týdny,  výsyp kontejneru na hřbitově  zajišťuje 
svozová společnost dle dohody, je přísně zakázáno do nádob odkládat jiné 
složky odpadu, než pro které jsou nádoby určeny 

- Použité výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru – 
sběr a svoz použitých kompletních výrobků je zajišťován ve spolupráci se 
sborem dobrovolných hasičů a firmou Elektrowin  

- Stavební odpad – je stavební a demoliční odpad a není odpadem 
komunálním, lze použít, předat či odstranit zákonem o odpadech stanoveným 
způsobem, odvoz stavebního odpadu si zajišťuje každý občan samostatně 
nebo na základě smlouvy se svozovou společností působící na území obce a to 
na své vlastní náklady 

 
 

Část III. 
Povinnosti podle této vyhlášky 

 
Článek 4 

Všeobecné povinnosti 
 

       Fyzické osoby jsou povinny:  
 
a) předcházet vzniku komunálního odpadu a omezovat jeho množství 
b) komunální odpad třídit dle systému stanoveného obcí (čl.3) a dle pokynů   
   oprávněné osoby 
c) odkládat jednotlivé složky komunálního odpadu na místa určená v čl. 3 
d) nebezpečné složky komunálního odpadu předávat pouze na určená místa a   
    v určený čas při svozu nebezpečného odpadu 
e) zbytkový odpad ukládat výhradně do sběrných nádob  
 
       Pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných 
akcí jsou povinni v místech jejich konání umísťovat dostatečný počet sběrných nádob 
na odpad a zabezpečit odvoz a zneškodnění v nich shromážděného odpadu, jakož i 
úklid okolí stanoviště sběrných nádob.  
 



       Za neplnění povinností vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky je 
považováno zejména: 
 

- odkládání odpadů mimo místa určená dle čl. 4 vyhlášky 
- odkládání žhavého popela a hořících předmětů, nebezpečného odpadu, 

tekutých odpadů, využitelných odpadů, velkoobjemový odpad, stavební a 
demoliční odpad do sběrných nádob pro zbytkový odpad 

- zapalování, udupávání nebo jiné zhutňování obsahu sběrných nádob 
- spalování odpadů s výjimkou spalování v tepelných zdrojích, které jsou přímo 

určené ke spalování odpadů 
- ukládání komunálního odpadu vznikajícího v domácnosti nebo při 

podnikatelské činnosti do odpadkových košů rozmístěných na veřejných 
prostranstvích 

- odkládání jiného odpadu do sběrných nádob, než pro které jsou určeny 
 

 
Články 5 

Povinnosti vlastníka nemovitosti 
 

Vlastníci a správci nemovitosti jsou povinni: 
 

a) zajistit pro zbytkový odpad vznikající na jeho nemovitosti odpovídající sběrnou 
nádobu resp. nádoby 

 
b) zajistit si stálé stanoviště sběrných nádob nenarušující vzhled obce 

 
c) zajistit, aby sběrné nádoby na stálých stanovištích a v místech svozu 

neomezovaly ani neohrožovaly plynulost silničního provozu ani bezpečnost 
chodců 

 
d) udržovat samotná stanoviště sběrných nádob a nejbližší okolí v čistotě 

 
e) zajistit přístup ke sběrným nádobám (např. úklid sněhu) tak, aby bylo možno 

realizovat svoz odpadu 
 

f) zajistit přemístění sběrných nádob z jejich stálého stanoviště do místa svozu a 
dále jejich následné vrácení na stálé stanoviště v den svozu  

 
 

Článek 6 
Povinnosti oprávněné osoby 

 
a) zcela vyprázdnit sběrné nádoby tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a 

k hygienickým závadám 
b) uklidit veškerý komunální odpad nebo jeho složky, které znečistí místo 

manipulace v den svozu 
c) vrátit zcela vyprázdněné sběrné nádoby na místo přistavení 



d) upozornit vlastníky nemovitostí nebo správce nemovitostí na případné 
porušení povinností uvedených v této vyhlášce 

 
 

Část IV. 
 

Článek 7 
Původci odpadů 

 
       Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad 
podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných 
k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro 
nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy 
výši sjednané ceny za tuto službu.  
 
 

Část V. 
Závěrečná ustanovení 

 
Článek 8 
Sankce 

 
       Porušení této vyhlášky bude posuzováno podle zvláštních předpisů 1, 2). 
 
 

Článek 9 
Účinnost 

 
       Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013. 
 
       Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška Obce Nové 
Sedlice č. 2/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním 
odpadem. 
 
 
 
 
 
V Nových Sedlicích dne 3. 12. 2012 
 
 
 
 
 
 
 



…………………………….                                          ……………………………. 
             zástupce starosty                                                 starostka obce 
       Mgr. Kateřina Prchalová                                        Zuzana Rohovská 
 
 
 
 
Odkazy: 
 
1) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

2) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 11. 12. 2012 
 
Sňato:      
 
Ev. číslo:    
 


