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1 Úvod 

  Tématem této bakalářské práce je správa rekreačních obcí zaměřená na obce 

Soběšovice a Lučinu, které se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Frýdek-Místek. 

Jsou to sousední obce a dnes leží u Žermanické přehrady. Právě výstavba této přehrady 

v letech 1951-1958 zapříčinila hodně změn v této lokalitě. Kvůli přehradě byla spousta 

stavebních objektů zatopena, jako například kostel, mlýny, škola a podobně. Díky ní také 

vznikla v roce 1956 na jejím levém břehu nová obec Lučina. Žermanická přehrada je právě 

příčinou, proč tyto obce plní v současnosti významnou rekreační funkci. 

 Rekreační funkcí jsou do rozpočtu obce přinášeny finance například z daně 

z nemovitosti (když se na území nachází větší množství chat, tak to přináší i více finančních 

prostředků do rozpočtu obce), z vybírání místních poplatků za  rekreační pobyt a z ubytovací 

kapacity. Další výhody to přináší ve formě vzniku nových pracovních míst ve službách pro 

rekreanty a podobně. Samozřejmě tato funkce nemá pouze pozitivní přínos, ale právě 

i nevýhody, které pro obce znamenají finanční zatížení. 

 V českém zákonodárství zatím nenajdeme konkrétní definici, která by definovala, co 

je obec s rekreační funkcí s ohledem vůči ostatním obcím. Zvážit, zda je potřeba, aby obcím 

s rekreační funkcí bylo přiznáno zvláštní postavení, nebo alespoň nějaká změna v hospodaření 

(příspěvku ze státního rozpočtu), upozornit na tyto nedostatky a naznačit možná řešení 

je cílem této práce. 

 Teoretická část této práce je zpracovaná z doporučené literatury; ze zákonů, které 

se vážou k obecnímu zřízení, rozpočtovým pravidlům územních rozpočtů, k místním 

poplatkům a rozpočtovému určení daní. Informace k vybraným obcím Soběšovice a Lučina 

jsou získány především z jejich oficiálních internetových stránek. Údaje, které se týkají počtu 

nemovitostí, trvalého bydliště vlastníků a vyjížďky z obcí jsou získány z Českého 

zeměměřičského a katastrálního úřadu a ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011. 

Metody, které jsou použité v této práci: analýza, komparace obou obcí, akvizice 

pomocí dotazníku, syntéza a dedukce. 

 Bakalářská práce je členěna do pěti kapitol a její první kapitola je tvořena úvodem této 

práce. 
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 Pod názvem obce s rekreační funkcí se nachází kapitola druhá. V kapitole je zahrnuta 

charakteristika obcí, co si můžeme představit pod pojmem rekreační obec a tzv. přítomné 

obyvatelstvo. Konec kapitoly je tvořen nastíněním rozdílu mezi obcí a  rekreační obcí 

a problému, který plyne z nedostatečně legislativně upravených práv a  povinností vlastníků 

rekreačních nemovitostí v obci. 

 Třetí kapitola je zaměřena na sociálně ekonomický profil Soběšovic a Lučiny. 

Ze sociální stránky profilu obcí je zde shrnutí historie obou obcí a Žermanické přehrady, 

jakou obce mají obslužnou funkci. Dále shrnutí vyjížďky obyvatelstva podle posledního 

Sčítání lidu, z čeho lze posoudit, zda v obci je či není dostatek pracovních míst a podobně. 

 Specifika správy rekreačních obcí je název čtvrté kapitoly. Obsahem je počet staveb 

pro rodinnou rekreaci, znázornění odkud pochází vlastníci těchto nemovitostí (přiblížení 

odkud dojíždějí). Zaměření na vybírané poplatky, které souvisí s rekreační funkcí. Výsledky 

dotazníků, které byly určeny pro starosty obce Soběšovice a Lučinu. Následně jsou 

vyzdviženy hlavní problémy správy rekreačních obcí a náměty a doporučení na alespoň 

částečné řešení těchto problémů. 
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2 Obce s rekreační funkcí 

2.1 Obecní zřízení 

Do oboru veřejné správy patří obecní zřízení, kde veřejnou správu můžeme 

charakterizovat jako činnost, která souvisí s řízením (poskytuje třeba hřbitov nebo školka) 

veřejných služeb, vedení veřejných záležitostí ve veřejném zájmu. V úrovni obcí má charakter 

výkonný, podzákonný, nařizovací. 

 Záležitosti obecního zřízení mají právní úpravu v Ústavě České republiky, především 

hlava sedmá, která je věnována územní samosprávě se sedmi články.  Také množství jiných 

právních norem, zákonů i podzákonných předpisů se tomuto věnuje důkladněji. 

Základními znaky obce je území, to musí mít své občany a samostatnou působnost. 

Obce se řídí podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Zde je obec popsána jako územní celek, 

který je jasně ohraničený hranicí obce. Je to veřejnoprávní korporace, která má vlastní 

majetek, v právních věcech vystupuje svým jménem a má odpovědnost plynoucí z těchto 

vztahů. Stará se o požadavky občanů obce a také o všestranné rozvíjení území. Za obec 

je považováno sídlo (= vesnice) se svou vlastní samosprávnou působností, taktéž městys, 

město, statutární město, krajské a hlavní město.
1
 

V roce 2010 na území České republiky bylo 6 250 obcí z toho 593 měst a 206 

městysů. V dnešní době může obec vzniknout sloučením, oddělením části od obce nebo 

zrušením či změnou vojenského újezdu. Sloučit se mohou sousední dvě a více obcí. Nově 

vzniklá obec musí mít nejméně 1 000 obyvatel a mít své vlastní katastrální území 

(dtto původní obec); odtržení části obce je podmíněno pozitivním výsledkem místního 

referenda. 

Zánik obce určí náležité zákony. Běžný způsob, kdy obec zanikne, je její sloučení 

s jinou obcí anebo připojení k jiné obci. 

                                                           
1
 ČMEJREK, Jaroslav. Obce a regiony. Praha: Alfa nakladatelství, 2008, 165 s. ISBN 978-808-7197-004.  
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2.1.1 Občané obce  

 Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je občanem fyzická osoba, která je státním 

občanem České republiky a je v obci hlášena k trvalému pobytu. 

 Plnoletý občan obce má právo za podmínek stanoveným zvláštním zákonem volit 

a být volen do zastupitelstva obce, hlasovat v místním referendu. Také může vyjadřovat 

na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným 

věcem; k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok 

se může vyjadřovat buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva 

obce. Dále má právo nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý 

kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, 

výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy. Může požadovat 

projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem 

obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich 

zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce nejpozději do 90 dnů. 

A také může podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují 

bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději 

do 90 dnů. 

Kompetence, které jsou uvedeny v předchozím odstavci má plnoletá fyzická osoba, 

která má trvalý pobyt hlášený v obci a je cizím státním občanem, stanoví-li tak mezinárodní 

smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. 

 Plnoletá fyzická osoba, která nemá v obci hlášený trvalý pobyt, ale má ve svém 

vlastnictví nemovitost na území obce může se podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska 

k projednávaným věcem, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce 

za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání 

zastupitelstva obce. Má právo nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce 

za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení 

rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy. Dále 

může požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo 

zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být 
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projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce 

nejpozději do 90 dnů. Tato fyzická osoba také může podávat orgánům obce návrhy, 

připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li 

o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.
2
 

2.1.2 Hospodaření obce 

 Jelikož obce mohou vlastnit majetek a zacházet s ním, hospodaří podle zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích. 

 Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly 

vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Péče o zachování a rozvoj obecního majetku 

je povinností obce. Tento majetek musí být evidován a chráněn před poškozením, odcizením 

a zneužitím. 

 Obec nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma závazků 

vyplývajících ze smlouvy o úvěru, když jsou peněžní prostředky určeny pro investici 

uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národního 

fondu. Další výjimkou jsou závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní 

prostředky určeny pro investici do obcí vlastněných nemovitostí a těch, jejichž vlastníkem 

je obec, kraj nebo stát. Dále těch, v nichž míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo 

obcemi, krajem nebo kraji nebo státem přesahuje 50 %. Ještě zde patří bytová družstva 

a honební společnosti. 

 Za hospodaření a závazky obce stát neručí, jestliže nepřevezme stát závazek smluvně.
3
 

O přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok obec požádá příslušný 

krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti. Pokud obec 

o přezkoumání svého hospodaření nepožádá, tak přezkoumá hospodaření obce příslušný 

                                                           
2
 § 16 zákona č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů České republiky. 2000,  

  částka 38, s. 1737-1764. Dostupný také z:  

  http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=128/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_ 

  smlouvy. ISSN 1211-1244. 
3
 § 38  zákona č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů České republiky. 2000,  

   částka 38, s. 1737-1764. Dostupný také z:   

   http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=128/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_ 

   smlouvy. ISSN 1211-1244.  

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=128/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=128/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_
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krajský úřad. Náklady na přezkoumání hospodaření obce auditorem uhradí obec ze svých 

rozpočtových prostředků. 

Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce 

za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku 

 a přijme opatření k nápravě nedostatků.
4
 

 2.1.3 Orgány obce 

2.1.3.1 Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je jeho nejdůležitější orgán; jediný, o němž se píše v Ústavě ČR. 

Vzniká volbou z řad občanů-voličů dané obce. Pouze v územně členěných statutárních 

městech si volí občané-voliči jednak zastupitelstvo města, jednak zastupitelstvo městské části, 

resp. městského obvodu. Volby do zastupitelstva jsou organizovány na principu poměrného 

zastoupení v přímých a tajných volbách a jejich funkční období je čtyřleté. Zastupitelstvo 

má počet členů, který se stanoví podle počtu obyvatel v obci. 

 

                                      Tabulka č. 2.1 Počet členů zastupitelstva obce 

Počet obyvatel Počet členů 

do 500 5 - 15 

500 – 2 999 7 - 15 

3 000 – 9 999 11 - 25 

10 000 – 49 999 15 - 35 

50 000 – 149 999 25 - 45 

nad 150 000 35 - 55 

                                 Zdroj: zák. č. 128/2000 Sb., vlastní zpracování. 

 

Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce 

obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení, také může být počet členů 

                                                           
4
 § 42  zákona č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů České republiky. 2000,  

   částka 38, s. 1737-1764. Dostupný také z:  

   http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=128/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_ 

   smlouvy. ISSN 1211-1244. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=128/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_
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zastupitelstva obce uveřejněn způsobem v místě obvyklým. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí 

se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním 

období. Pokud dojde ke sloučení obcí nebo k oddělení části obce, stanoví počet členů 

zastupitelstva obce, který má být zvolen, Ministerstvo vnitra.
5
 

Starosta obce svolává zastupitelstvo a vede jeho zasedání. Zastupitelstvo, se schází  

podle potřeby nebo nejméně jednou za tři měsíce. Když jedna třetina členů zastupitelstva obce 

nebo hejtman kraje požádají o svolání zasedání zastupitelstva je starosta povinen ho svolat. 

Schopnost zastupitelstva se usnášet je při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. 

Zasedání jsou veřejná.
6
 

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva, který podepisuje starosta, místostarosta 

a určení ověřovatelé uvede počet členů, kteří byli přítomni, schválený pořad jednání, průběh 

a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis je nutno pořídit do 10 dnů od skončení zasedání 

a je uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu 

rozhodne nejbližší zasedán zastupitelstva obce.
7
 

 Povinnost člena zastupitelstva je zúčastnit se zasedání zastupitelstva obce  popřípadě 

zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit 

zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
8
 

Zastupitelstvo obce, jako hlavní orgán ručí za hospodaření s majetkem obce a dodržení 

plánu rozvíjení obce. Zastupitelstvu obce je vyhrazeno například schvalovat program rozvoje 

obce, rozpočet obce, závěrečný účet a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni. 

Dále zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce, zřizovat a rušit příspěvkové organizace 

                                                           
5
 § 68 zákona č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů České republiky. 2000,  

   částka 38, s. 1737-1764. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=128/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_s

mlouvy. ISSN 1211-1244. 
6
 § 92  zákona č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů České republiky. 2000,  

  částka 38, s. 1737-1764. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=128/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_s

mlouvy. ISSN 1211-1244. 
7
 § 95  zákona č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů České republiky. 2000,  

částka 38, s. 1737-1764. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=128/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_s

mlouvy. ISSN 1211-1244. 
8
 § 83  zákona č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů České republiky. 2000,  

částka 38, s. 1737-1764. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=128/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_s

mlouvy. ISSN 1211-1244. 
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a organizační složky, schvalovat jejich zřizovací listiny. Rozhodovat o založení nebo rušení 

právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací 

smlouvy a  stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách, delegovat 

zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast 

(výjimka §  102 odst. 2 písm. c) č. 128/2000 Sb., o obcích). Rozhodovat o vyhlášení místního 

referenda. Dát návrh na změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně 

hranic obce a o slučování obcí, určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce 

uvolněni, zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce, 

volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty  a  další členy rady obce 

a odvolávat je  z  funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě 

uvolněných členů tohoto orgánu, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy  a další 

členy a odvolávat je  z  funkce, stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, 

zřizovat a  zrušovat obecní policii, rozhodovat o spolupráci obce s  jinými obcemi a  o  formě 

této spolupráce, rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o  názvech ulic  a  dalších 

veřejných prostranství, stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům 

zastupitelstva obce, rozhodovat o  zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného 

neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady 

a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové 

ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní 

právní předpis, plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.
9
 

2.1.3.2 Rada obce 

 V oblasti samostatné působnosti je rada obce výkonným orgánem a za svou činnost 

odpovídá zastupitelstvu obce. Rada obce má oprávnění rozhodovat v přenesené působnosti, 

jen stanoví-li tak zákon. 

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

z řad členů zastupitelstva obce.  

                                                           
9
 § 84 odst. 2 zákona č. 128  ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2000, částka 38, s. 1737-1764. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=128/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_s

mlouvy. ISSN 1211-1244. 
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Počet členů rady obce je lichý a to v rozmezí od  5  až  maximálně 11 členů a nesmí 

převyšovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Nevolí se rada obce, když 

zastupitelstvo obce má méně než 15 členů.
10

 

 Schůze rady obce jsou neveřejné a schází se podle potřeby. Rada obce může 

k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby. 

Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů; 

k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích 

členů. 

   Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu 

s místostarostou nebo jiným radním. Vždy je uveden počet přítomných členů rady obce, 

schválený pořad schůze, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady 

obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. O námitkách člena rady obce proti zápisu 

rozhodne nejbližší schůze rady obce. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního 

úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.
11

 

Radě obce je vyhrazeno například zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného 

rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Plnit 

vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem 

obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních 

předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce. Dále vydávat nařízení rady, kontroluje 

plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce. Také 

stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností a podobně.
12

 

                                                           
10

 § 99 odst, 1,2,3 zákona č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů České     

    republiky. 2000, částka 38, s. 1737-1764. Dostupný také z:   

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=128/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona 

_smlouvy. ISSN 1211-1244. 
11

 § 101 odst. 1, 2, 3 zákona č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2000, částka 38, s. 1737-1764. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=128/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_s

mlouvy. ISSN 1211-1244. 
12

 § 102 odst. 2 zákona č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2000, částka 38, s. 1737-1764. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=128/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_s

mlouvy. ISSN 1211-1244. 
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2.1.3.3 Starosta 

 Starosta zastupuje obec na venek, do funkce je volen zastupitelstvem obce z řad svých 

členů. Musí být občanem České republiky a za výkon své funkce je odpovědný zastupitelstvu 

obce. 

Starosta je odpovědný za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce 

za uplynulý kalendářní rok, plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá 

a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, 

pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim 

plat, jen není-li zřízena rada obce. Dále může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit 

komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech, může požadovat po Policii České 

republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Je odpovědný 

za informování veřejnosti o činnosti obce a zabezpečuje výkon přenesené působnosti 

v obcích, kde není tajemník obecního úřadu. Také rozhoduje o záležitostech samostatné 

působnosti obce svěřených mu radou obce, plní další úkoly stanovené tímto zákonem 

a zvláštními zákony a plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle 

zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního 

úřadu.
13

 

2.1.3.4 Obecní úřad 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce 

zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. 

   Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory 

a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. 

                                                           
13

 § 103 odst. 1, 2, 4 zákona č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2000, částka 38, s. 1737-1764. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=128/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_s

mlouvy. ISSN 1211-1244. 
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Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo 

zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti a rozhoduje 

v případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem.
14

 

2.1.4 Orgány zastupitelstva obce a rady obce 

2.1.4.1 Výbory 

 Výbory jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva obce a vždy 

je zastupitelstvem obce zřízen finanční a kontrolní výbor. Pokud podle posledního sčítání lidu 

na území obce žije minimálně 10 % občanů, kteří se hlásí k jiné národnosti než české, 

je zřízen výbor pro národnostní menšiny. 

 Je-li obec složena z více částí, může zastupitelstvo zřídit pro každou část obce 

osadní/místní výbor. Zastupitelstvo také volí jeho členy a předsedu. 

 Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu 

osadního výboru.
15

 Výbory plní úkoly, které jim byly svěřeny zastupitelstvem obce, kterému 

jsou také odpovědny za svou činnost. Výbor se schází podle potřeby a má vždy lichý počet 

členů. Usnesení výboru je písemné a je podepsáno předsedou výboru.
16

 

2.1.4.1.1 Finanční a kontrolní výbory 

Finanční a kontrolní výbor je tvořen minimálně třemi členy. Jejich členy nemohou být 

starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní 

práce na obecním úřadu. 

                                                           
14

 § 109 zákona č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů České republiky.   

2000, částka 38, s. 1737-1764. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=128/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_s

mlouvy. ISSN 1211-1244. 
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 § 117 zákona č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů České republiky. 

2000, částka 38, s. 1737-1764. Dostupný také z: 
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 § 118 zákona č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů České republiky. 

2000, částka 38, s. 1737-1764. Dostupný také z: 
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  Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky 

obce a také plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li 

zřízena. Dále kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na 

úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo 

obce. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké 

nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis 

podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola 

týkala. Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě 

zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. 

2.1.4.1.2 Osadní výbor 

 Počet členů u osadního výboru určuje zastupitelstvo obce a je tvořen alespoň třemi 

členy. Členy tohoto výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu 

v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce. Předseda 

osadního výboru je volen ze členů osadního výboru zastupitelstvem obce.
17

 

 Osadní výbor je oprávněn předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy 

týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce. Také se může vyjadřovat k návrhům 

předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce 

a vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni 

k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce. Pokud předseda osadního výboru na zasedání 

zastupitelstva obce požádá o slovo, musí mu být uděleno.
18

 

2.1.4.2 Komise 

 Jako své iniciativní a poradní orgány si rada obce může zřídit komise. Komise je též 

výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti. V tom případě 

předsedou komise může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala 

                                                           
17

 § 119-120 zákona č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů České republiky. 

2000, částka 38, s. 1737-1764. Dostupný také z: 
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 § 121 odst. 1 zákona č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů České 
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zvláštní odbornou způsobilosti v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Na prokázání 

zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních 

právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků. 

Usnáší se většinou hlasů všech svých členů a ze své činnosti je odpovědna radě 

obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.
19

 

2.2 Obce s rekreační funkcí  

Jsou to území, která lákají na svou půvabnou přírodu, a protože jsou lidé ochotni 

za touto přírodou dojíždět, vzniká také cestovní ruch. Pod rekreační oblastí si můžeme 

představit například území, kde jsou rozsáhlé lesy, skály, rybníky, chráněná území, řeky, 

jezera, přehrady nebo různé historické památky, zajímavá architektura a podobně. 

 Některé rekreační oblasti fungují převážně v letní nebo zimní sezóně, ale máme 

i rekreační oblasti, které jsou navštěvovány celoročně.
20

  

2.2.1 Základní funkce obce 

 

 Funkce obytná, pracovní, obslužná a péče o prostředí jsou řazeny jako základní 

funkce, které jsou obcemi plněny. 

a) Obytná 

Obce plní funkci obytnou, což znamená zajištění bydlení. Počet, struktura a kvalita 

staveb k bydlení ovlivňuje velikost a složení obyvatel obce. Mezi hlavní povinnosti obce 

patří utvářet předpoklady pro rozvoj bydlení ve všech podobách (například územní plán). 

b) Pracovní 

Velikost pracovní funkce obce by měl být (ideálně) stejná jako počet ekonomicky 

aktivních obyvatel. Vyrovnanost mezi funkcí obytnou a pracovní je u většiny menších 

(venkovských) obcí oslabena, protože mnoho obcí nemá dostatek pracovních příležitostí, 

a tak občané vyjíždějí za prací z obce. 
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 § 122 zákona č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů České republiky. 
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 Ústav územního rozvoje. Rekreace [online]. [cit. 2013-02-18]. Dostupné z: 
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c) Obslužná 

Každá obec by měla obstarat určité minimum služeb. Čím menší je obec, tím 

má s obstaráváním služeb větší problémy. Většinou s velikostí obce roste nabídka 

poskytovaný služeb, jelikož služby jsou také pracovní příležitosti. 

d) Péče o prostředí 

Jedná se o ochranu přírodního prostředí, hygienickou stránku života, bezpečnost, 

funkčnost a tak podobně. Dále zde můžeme zařadit odvoz odpadků, péče o veřejnou zeleň, 

kanalizaci, veřejné osvětlení, čištění veřejných komunikací, prostranství a podobně.
21

 

2.2.2 Rozdíl mezi trvalým a přechodným bydlením 

 Trvalé bydlení je označení místa (obce, části obce, domu), kde osoba stále pobývá 

a má na tomto místě hlášeno trvalé bydliště. Na rozdíl od přechodného bydlení, to je takové 

bydlení, kdy osoba na určitém místě přenocuje a pobývá jen po jistou dobu. 

2.2.2.1 Tzv. přítomné obyvatelstvo 

  Tzv. přítomné obyvatelstvo zahrnuje osoby, které se v obci nachází v určitou dobu, 

i když v obci trvalé bydliště nahlášeno nemají;  např. ti, co v obci mají rekreační nemovitost 

a v obci přenocují; osoby, které využívají jiné rekreační objekty v obci, jako jsou hotely, 

penziony, chaty, různé kempy a další zařízení (internáty, koleje, lůžková zdravotnická 

zařízení, věznice, vojenské objekty). 

 Počet přítomného obyvatelstva v obci se bude lišit na základě sezóny, počasí, podle 

dne v týdnu a jiných individuálních potřeb lidí. Proto určení přesného počtu přítomného 

obyvatelstva v obci je tak dosti složité a můžeme se ho zkusit pokusit odhadnout, v jakém 

rozmezí se asi nachází za jistých podmínek (např.: když bude měsíc srpen, víkend, teplé 

a slunečné počasí, tak se v typické rekreační obci předpokládá zvýšení přítomného 

obyvatelstva, než kdyby byl den v týdnu a pršelo). 

                                                           
21

 Obecní samospráva v ČR. [online]. [cit. 2013-03-15]. Dostupné z: 

http://h.maca.sweb.cz/strankaobecnisamospravavcr.htm. 

http://h.maca.sweb.cz/strankaobecnisamospravavcr.htm
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2.2.3 Druhé bydlení 

 Druhé bydlení je chápáno jako užívání obytného objektu hlavně ve smyslu rekreace 

a trávení volného času spojeného s cestovním ruchem v místě, které je obvykle umístěno 

v jiné lokalitě než trvalé bydliště, také je to soubor jevů a různých procesů s tímto spojených. 

Je to fenomén dnešní doby. 

 Konec 19. století je začátek druhého bydlení v moderním pojetí, jako druh osídlení 

se specifickou funkcí a jeho vývoj trvá do dnešní doby. Obytné objekty, které se využívají 

k rekreačním účelům, jsou ve vlastnictví milionů lidí a tráví v nich víkendy a své dovolené, 

což znamená, že v této době jsou v objektech desítky milionů lidí. 

 Obyvatelstvo je ovlivňováno řadou kulturních, psychologických, společenských 

a dalších vlivů. Druhé bydlení má dopad na společnost a také přírodu. Můžou se projevovat 

negativní důsledky v důsledku vysokého množství lidí jako například: znečišťování vody 

a ovzduší, růst objemu odpadů, hluk, změna vegetačního krytu a další. Pozitivní důsledky 

druhého bydlení mohou být zase například rozšiřování počtu a struktury pracovních 

příležitostí, trhu (spotřebitelské základny), či technických inovací z měst. Rekreace může 

zapříčinit, že sídlo obytné se postupně změní na sídlo s funkcí rekreační anebo, v další fázi, 

v důsledku zlepšení podmínek pro bydlení se sídlo rekreační změní na místo s funkcí 

rezidenční (obytnou). 

 Druhé bydlení si získalo pozornost nejen geografů, ale také politiků, sociologů, 

ekonomů, architektů a podobně.
22

 

 Podle sčítání lidu z roku 2011 je v České republice domů využívaných k rekreaci 

(tj. ono chalupaření) celkem 168 723. Nejvíce jich je ve Středočeském kraji a to 33 055 

v Moravskoslezském kraji je jich 6 339. 

 

 

 

                                                           
22

 VÁGNER, Jiří a Dana FIALOVÁ. Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku. Praha: Katedra sociální 

geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 2004, 286, xxxv s. ISBN 80-865-

6115-1. 
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Graf č. 2.2 Počet domů využívaných k rekreaci v krajích ČR 
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Zdroj: SLDB za rok 2011, vlastní zpracování.  

2.2.4 Chataření 

 Počátek chataření může být datován na dobu po první světové válce, kdy mladí lidé 

chtěli trávit volný čas tábořením v  přírodě. I když je táboření ve volné přírodě stále v oblibě, 

část lidí si toto táboření chtěla více zdokonalit a tím pak začalo vznikat chataření. Po druhé 

světové válce se chataření natolik rozrostlo, že se začaly vytvářet chatové kolonie (osady).
23

 

 Máme u nás jak chaty rekreační, tak chaty zahrádkářské, jsou to objekty, které slouží 

k rekreaci a trávení volného času, jak již bylo výše zmíněno. Takovéto chaty jsou velikostně 

omezené a to tak, že jejich obestavěný prostor je nanejvýš 360 m
3 

u rekreačních 

a u zahrádkářských chat je to 110 m
3
, mohou být podsklepené a mít maximálně jedno 

nadzemní podlaží.
24

 

                                                           
23

 Naučné stezky. Rekreace, turistika, chataření [online]. [cit. 2013-02-21]. Dostupné z: 

http://ns.mestovm.cz/component/xgooglemapy/destinationgoogle/22. 
24

 Ing. Josef Plavát – soudní znalec. [online]. [cit. 2013-02-21]. Dostupné z: http://www.pavlat-

znalec.cz/investing/stpr/stpr/stpr06.html. 
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2.2.5 Chalupaření 

 Jako chalupa je nazýván objekt sloužící původně k trvalému bydlení, který byl vyjmut 

z bytového fondu a rekolaudován pro rekreační využití.
 
A protože po druhé světové válce 

bylo hodně chalup, které byly k prodeji, tak toho bylo využito lidmi z měst, kteří si tyto 

chalupy pořizovali. Protože bylo usilováno o to, aby si chalupy ponechaly svou prvotní 

podobu, byla zachována některá architektonicky ojedinělá stavení.
25

 

 Lidé, kterými jsou pořizovány chalupy, mají většinou zájem o to, aby byly v blízkosti 

trvalého bydliště a neměli to na svou chalupu příliš daleko, když tam například jezdí trávit své 

víkendy, proto si je pořizují v rámci kraje, ve kterém žijí.
26

 Samozřejmě je i dost lidí, kteří 

právě chtějí mít chalupu v jiném kraji, kde jsou například jiné zvyky, příroda a podobně.  

2.3 Majetek a financování provozu obcí 

  Obce mají právo na svůj vlastní majetek a hospodařit s ním. Jako typický majetek, 

který vlastní obce je veřejné osvětlení, místní komunikace, základní a mateřské školy, 

knihovny, příp. bytové domy s pozemky. A také budovy, které slouží pro výkon veřejné 

správy, jako jsou například budovy obecního úřadu a podobně. 

2.3.1 Výdaje obce  

 Obec má výdaje, které ji plynou z plnění povinností, které ji ukládá zákon. Dále 

se z rozpočtu obce hradí činnost obce v její samostatné působnosti (spojené s péčí o vlastní 

majetek a rozvoj). Obec také hradí závazky, které vyplývají z uzavřených smluvních vztahů 

v jejím hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupila. 

Výdaje za  výkon státní správy; na emise vlastních dluhopisů, úhradu výnosů z nich 

náležejících jejich vlastníkům; na podporu veřejně prospěšné činnosti a na podporu 

soukromého podnikání prospěšného pro obec. Závazky přijaté ze spolupráce s jinými obcemi 

                                                           
25

 Zelené zrpávy. Chataření a chalupaření [online]. [cit. 2013-02-18]. Dostupné z:    

http://www.zelenezpravy.cz/chatareni-a-chalupareni/. 
26

 Novinky. I mladí Češi rádi chalupaří [online]. [cit. 2013-02-18]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/280284-i-mladi-cesi-radi-chalupari.html. 
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nebo s dalšími subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost. Úhrada úroků z přijatých 

půjček, úvěrů a  další v rámci působnosti obce (například dary).
27

  

2.3.2 Příjmy obce 

 Hlavní příjmy rozpočtu obce tvoří příjmy z vlastní činnosti, z vlastního majetku 

a majetkových práv, z hospodářské činnosti právnických osob zřízených obcí (pokud jsou 

příjmem obce), z vlastní správní činnosti, výkonů státní správy. Dále jsou to výnosy 

z místních poplatků (obcemi určeny poplatky, které jsou vybírány), z daní nebo podílů na nich 

(výnos daně z nemovitostí; podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané 

hodnoty, z  celostátního hrubého výnosu daně z příjmů FO vybírané srážkou podle zvláštní 

sazby, podíl na 20,59 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně z FO, podíl na 20,59 % 

z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů PO,  30 % z výnosu záloh
 
na daň z příjmů FO, 

které mají na území obce bydliště; podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně 

z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků
28

). Dalšími příjmy obce jsou dotace 

ze státního rozpočtu a státních fondů, nebo z rozpočtu kraje, dále ze správních činností 

ostatních orgánů státní správy, jako jsou pokuty, sankce. Peněžní dary a příspěvky a jiné 

příjmy, které patří do příjmů obce podle zvláštních zákonů.
29

 

2.3.1 Místní poplatky  

            Zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších novel jsou 

obce oprávněny vybírat místní poplatky a tím si zvyšovat příjem do svého rozpočtu. V České 

republice je možnost vybírat až devět druhů místních poplatků (poplatek ze psů, za lázeňský 

nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity, 

za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, za provozovaný 

výherní hrací přístroj, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

                                                           
27

 § 10 zákona č. 250 ze dne 7. července 2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. In: Sbírka zákonů 

České republiky. 2000, částka 73, s. 3557 – 3567. Dostupný také z:  
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=250/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona

_smlouvy. ISSN 1211-1244. 
28

 § 4 zákona č. 243  ze dne ze dne 29. června  2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní).  In: Sbírka zákon 

České republiky. 2000, částka 73, s. 3513-3515. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=243/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. ISSN 1211-1244. 
29

 § 7 zákona č. 250 ze dne 7. července 2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. In: Sbírka zákonů 

České republiky. 2000, částka 73, s. 3557 – 3567. Dostupný také z:  
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=250/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona

_smlouvy. ISSN 1211-1244. 
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a odstraňování komunálních odpadů). Místními poplatky mohou obce alespoň dílčím 

způsobem reagovat na některé své specifické funkce.  

2.3.2 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

 Tento poplatek hradí fyzické osoby, které se na přechodnou dobu za úplatu nachází 

v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo 

rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. 

 Za lázeňský nebo rekreační pobyt neplatí poplatek osoby nevidomé, bezmocné 

a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod 

podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci. Pak jsou ještě od tohoto poplatku 

osvobozeny osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti 

(výchovné). 

 Plátcem poplatku obci je fyzická nebo právnická osoba, která je ubytovatelem 

(co poskytla přechodné ubytování). 

 Do evidenční knihy, kterou má ubytovatel povinnost vést v písemné podobě 

se zaznamenává doba ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu 

nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu 

fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy se uspořádávají postupně z časového hlediska. 

Musí být uchována 6 let od posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize 

se řídí zvláštním právním předpisem 

  Výše poplatku je maximálně 15,- Kč za osobu a den (i započatý den, není-li to den 

příchodu). Poplatek může být stanoven částkou týdenní, měsíční nebo roční paušální.
30

 

2.3.2 Poplatek z ubytovací kapacity 

 Poplatek je vybírán v zařízeních, která jsou za úplatu určena k přechodnému 

ubytování. Ubytovatel (fyzická nebo právnická osoba) platí poplatek za poskytnuté přechodné 

                                                           
30

 § 3 zákona č. 565 ze dne ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích. In: Sbírka zákon České republiky. 

1990, částka 92, s. 2106-2109. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=565/1990&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_s

mlouvy. 1211-1244. 
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http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=565/1990&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy


 

28 
 

ubytování. Evidenční kniha je vedena stejně, jak je zmiňováno o evidenční knize u poplatku 

za lázeňský nebo rekreační pobyt, vyjma údaje o účelu pobytu. 

 Výše poplatku je maximálně 6,- Kč za využité lůžko a den, je možno stanovení 

ročního paušálního poplatku, když se dohodou spolu obec a ubytovatel.
31

  

2.3.3 Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem 

Platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým 

vozidlem do vybraných míst. Tento poplatek neplatí fyzické osoby, které ve vybraném místě 

jsou vlastníky nemovitosti nebo mají v daném místě trvalý pobyt, osoby jim blízké, manželé 

těchto osob a jejich děti. Dále osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své 

hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci. 

Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných 

míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou. Maximální výše 

poplatku je 20,- Kč za den, pokud se obec dohodne s poplatníkem, může se stanovit částka 

paušálního poplatku.
32

 

2.4.  Specifika obcí s rekreační funkcí 

Rozdíl mezi obcí a obcí s rekreační funkcí je jistě velký a patrný už ze začátku 

kdybychom se snažili si představit tyto dva druhy obcí. Být obcí s rekreační funkcí má jistě 

své pozitivní stránky jako například výhody, které případně plynou z cestovního ruchu v obci, 

ale zároveň i negativní stránky, které se týkají zatížení obce vzhledem k tomu, že se v obci 

nachází více lidí, když lidé jezdí trávit svůj volný čas na své chaty a chalupy, tak pro obec 

to může znamenat takové zatížení, jako je například v zimních měsících starost o odhrnování 

sněhu v oblasti chat a chalup, také samozřejmě osvětlení v těchto částech obce. Nebo také 

z pohledu občanů trvale žijících v obci, kterým může být zvýšený počet lidí v obci nějakým 
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 § 7 zákona č. 565 ze dne ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích. In: Sbírka zákon České republiky. 
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způsobem nepříjemný, jako například více hluku u kempů, větší počet lidí v restauracích 

a hospodách, kde jsou zvyklí chodit pravidelně a podobně. 

Z pohledu vlastníka nemovitosti, ve které tráví většinou svého volného času většinou 

s celou rodinou, tak sice se tento vlastník může účastnit zasedání zastupitelstva, nahlížet 

do rozpočtu obce, mít návrhy, připomínky a podobně ovšem platí to pouze pro toho, kdo 

je zapsán jako vlastník nemovitosti, SJM, spoluvlastníci a podobně. 

Ovšem pokud jde o dlouhodobého uživatele, který ale není vlastníkem nemovitosti, 

nebo o krátkodobého uživatele, kdy vlastník nemovitost k rekreaci pronajímá, tak samozřejmě 

nemá ani práva, která má vlastník dané nemovitosti v obci.  
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3 Sociálně ekonomický profil Soběšovic a Lučiny 

 Soběšovice a Lučina paří k obcím, které plní rekreační funkci díky Žermanické 

přehradě. Obce se nachází v Moravskoslezském kraji a patří do okresu Frýdek-Místek. 

Soběšovice leží na pravém břehu Žermanické přehrady a sousedí s obci Lučina, která 

se nachází na jejím levém břehu. 

3.1 Historie obce Soběšovice 

 Od vzniku obce Soběšovice již uplynulo (minimálně) 708 let. Poprvé v roce 1305 byla 

uvedena obec Soběšovice v soupisu vratislavského biskupství. Okolní státy kladly nárok 

na toto území a tím obec Soběšovice měla název v několika jazycích (např.: německy 

Schöbischowitz). 

 Soběšovice leží v nadmořské výšce od 272 m do 353 m. Její území tvoří část Těšínské 

a  Podbeskydské pahorkatiny. Obec leží v povodí řeky Lučiny. V Soběšovicích bylo hodně 

dubových a bukových lesů, ale s růstem obyvatel těchto lesů začalo ubývat. 

 V době, kdy ještě nebyla vystavěna přehrada a neexistovala obec Lučina, ležela obec 

Soběšovice na obou stranách řeky Lučiny. V letech 1900 až 1950 měla obec rozlohu 777 ha 

a z toho louky a pole zabíraly rozlohu 744 ha. Dnes je území rozloženo na  365 ha 

a rozprostírá se na severním břehu přehrady. Obec náleží k Moravskoslezskému kraji a okresu 

Frýdek-Místek. Počet obyvatel k 1. 1. 2012 je 865. 

 Ke dni 31. prosince 1937 se na území obce Soběšovice nacházelo 201 domů. 

Dne 1. prosince 1970 (už byla vystavěna přehrada) došlo ke sčítání v obci. Na území bylo 162 

bytů a 159 domů, kde z toho 2 byly používány k rekreaci. V současné době se v obci podle 

katastru nemovitostí nachází 496 objektů, kde z toho jich je s číslem popisným 287 a s číslem 

evidenčním 209 a z nich je uvedeno jako stavba pro rodinnou rekreaci 167. 

3.2 Historie obce Lučina 

 Obec Lučina vznikla 8. ledna 1956 a patří mezi nejmladší obce dřívějšího 

Československa. Nachází se na levém břehu Žermanické přehrady o rozloze 744 ha, z toho 

248 ha zabírá vodní plocha Žermanické přehrady. Počet obyvatel k 1. 1. 2012 je 1236. 
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 Jako odškodnění za zatopené a zbourané domy při stavbě přehrady bylo postaveno 45 

dvojdomků Ingstavem Brno (investor přehrady). Vzniklo 90 bytů, z toho 27 vlastníků, 

co si domek koupilo jako náhradu za svůj zatopený dům. Rodinami ze zátopové oblasti 

a dělníky, kteří pracovali na výstavbě přehrady, byly zaplněny ostatní byty, kterých bylo 63 

a těchto 63 bytů bylo obýváno 92 rodinami. 

 Krajská vodohospodářská rozvojová a investiční správa, která převzala, od Ingstavu 

Brno hospodaření dvojdomků, rozhodla, že ti co dostali za zatopené a zbourané domy, jako 

náhradu dvojdomek, nemusí z odhadní ceny za své obydlí, o které přišli kvůli výstavbě 

přehrady nic doplácet. Toto se nelíbilo některým občanům, kteří se ještě předtím rozhodli 

postavit si nový dům, protože kdyby to věděli dříve, tak by si prý dům nestavěli, kdyby měli 

možnost mít dvojdomek, za který by nemuseli už nic doplácet. 

 V 60. letech 20. století bylo v obci 228 domů a 20 chat. Dnes má obec podle katastru 

nemovitostí celkem 657 stavebních objektů, z toho s popisným číslem jich 

je 438 a s evidenčním číslem 219, kde z nich je uvedeno jako stavba pro rodinnou rekreaci 

180.
33

 

3.3 Co nám obce nabízí 

3.3.1 Co se nachází v Soběšovicích 

 V obci Soběšovice, jako rekreační obci je velká možnost rekreačního vyžití hlavně 

díky Žermanické přehradě. Soběšovice patří do Mikroregionu Žermanické a Těrlické 

přehrady a právě v této obci, je v provozu informační centrum. Žermanická přehrada je velmi 

navštěvována rybáři, kteří přehradu navštěvují celou sezónu a pak také je známá díky tomu, 

že je kolem přehrady spousta chalup, chat a různých rekreačních středisek, kde lidé mohou 

být ubytování a trávit tam svůj volný čas. 

 Ubytování, které je poskytováno v obci je: restaurace Nová Husarůvka, penzion Flora, 

ubytování „U Foukalů“, sportovně-relaxační komplex „Přístav“ CK Juhász, kemp Pod 

 Husarůvkou, kemp Pod Majákem, sporthotel Maják, Yachtclub Maják. V těchto různých 
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ubytovacích komplexech mohou nabídnout dohromady 143 lůžek, kapacita se dá zvětšit 

přistýlkami. Pak je také možnost využití kempů pro karavany a stany. 

 Celkem se na území Soběšovic nachází 9 hospod a restaurací z toho jich je 5 

v provozu jen přes letní sezónu. Dále jsou v obci 2 obchody s potravinami, pošta, sauna, parní 

lázeň, vířivá vana, beach volejbal, střelnice, půjčovna motorových člunů, šlapadel, kánoí. 

3.3.2 Co se nachází v obci Lučina 

 Stejně jako obec Soběšovice i Lučina patří do Mikroregionu Žermanické a Těrlické 

přehrady a je navštěvovaná jak rybáři, tak rekreanty. 

 Možnost ubytování v obci je v: Campu Lučina a penzionu Mostař. Kapacita lůžek 

je celkem 257, také je možnost přidání přistýlek. Camp Lučina nabízí možnost bydlení 

ve svém obytném přívěsu nebo stanovat, kde je k tomu určena místo o rozloze přibližně 

jednoho hektaru. 

 V obci jsou 3 obchody s potravinami, cukrárna, pekárna, 6 restaurací (z toho mimo 

letní sezónu jsou otevřeny 3), pošta, minigolf, beach volejbal, vodní fotbal, kadeřnictví, textil, 

manikúra a pedikúra, bowling, půjčovna loděk, šlapadel, surfů.  

3.4 Žermanická přehrada  

 Výstavba přehrady byla důležitá, aby opatřila vodu pro průmysl. Ke konci roku 1950 

se začalo s přípravnými pracemi, to měla na starost firma Československé stavební závody.  

Od roku 1951 až do 8. března 1958, kdy byla přehrada dokončená a předaná, se o výstavbu 

staral Ingstav Brno. Plocha přehrady je 248 ha a objem vody v přehradě je více jak 25 mil. m³. 

Výška hráze dosahuje 38 m a délky 314 m. 

 Kvůli výstavbě přehrady vznikly změny v obci Soběšovice a Dolní Domaslavice. Byl 

zatopen kostel (většina materiálu z tohoto kostela, byla přenesena do Soběšovic a poté použitá 
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na výstavbu nového kostela v obci), hřbitov, zemědělské usedlosti, škola, několik desítek 

domů a 3 mlýny.
34

 

 Přínosem výstavby přehrady můžeme brát i vznik přírodní památky Žermanického 

lomu (od 21. května 1992), kdy se z něj bral kámen pro stavbu přehrady a poté se v něm 

vytvořil ekosystém s ohroženými rostlinami a živočichy. 

 V posledních letech se ve vodní nádrži objevují sinice, které odrazují rekreanty 

k trávení volného času právě u této přehrady, a tak mají velmi negativní vliv na sezónu, která 

se následně zkracuje. 

3.5 Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 

 Svazek obcí byl založen 27. září 1999, patří do něho 10 obcí a to: Soběšovice, Lučina, 

Albrechtice, Horní Domaslavice, Dolní Domaslavice, Pazderna, Horní Bludovice, Těrlicko, 

Bruzovice a Žermanice. Rozloha mikroregionu je 9 240 ha a má 15 642 obyvatel 

(k 1. 1. 2012). 

 Mikroregionem byla založena společnost Luston, o. p. s. pro funkci administrátora. 

Na podnět obcí tohoto mikroregionu Luston, o. p. s. uskutečňuje projekty, kterými (aktuálně) 

jsou: Oprava osvětlení Žermanice, oprava komunikace Dolní Domaslavice, rozvoj 

Mikroregionu a  společenské akce, „Kulturní krajina a historické kořeny“, „Společná historie 

nás spojuje i dnes“. 
35

 

3.6 Zastupitelstva, rady, výbory a komise obcí  

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích mohou podle počtu obyvatel mít 7-15 členů 

v zastupitelstvu. Obě obce mají horní hranici a tedy 15 členů. 

 

 Stejný počet mají obě obce také v radě, které mají 5 členů. 

 

                                                           
34

 Česká televize. Zatopené osudy [online]. [cit. 2013-03-02]. Dostupné z:    

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169746290-zatopene-osudy/408235100191004-zermanicka-prehrada/. 
35

 Oficiální stránky Mikroregionu Žermanické přehrady. [online]. [cit. 2013-02-13]. Dostupné z: 

http://mikroregionzermanickeaterlickeprehrady.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-

all&rstema=6&stromhlmenu=6.  

http://mikroregionzermanickeaterlickeprehrady.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=6&stromhlmenu=6
http://mikroregionzermanickeaterlickeprehrady.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=6&stromhlmenu=6


 

34 
 

 V obci Soběšovice a Lučina jsou jak finanční tak kontrolní výbory, které jsou 

zřizovány vždy. Finanční a kontrolní výbor v Soběšovicích má každý z nich 5 členů. V obci 

Lučina má finanční výbor 3 členy a kontrolní výbor také 3 členy. 

 Rada obce si jako své iniciativní a poradní orgány může zřídit komise. Rada obce 

Soběšovice si jako své orgány zřídila komisi kulturní a sportovní s 9 členy, komisi stavební 

a životního prostředí, se 7 členy.
36

 V obci Lučina si její rada zřídila také dvě komise 

a to komisi pro rozvoj obce a územní plánování a komisi kulturní a sociální, obě tyto komise 

mají tři členy. 

 Komise kulturní a sociální v obci Lučina se zabývala například v prvním pololetí roku 

2011 přípravami, programem a technickým vybavením na obecní slavnosti, které se konaly 

18. 6. 2011, když tyto slavnosti proběhly, tak se komise zabývala zhodnocením své činnosti 

a následoval další plán kulturních a společenských akcí a opět následné zhodnocení a nový 

plán pro rok 2012. Komise pro rozvoj obce a územní plánování měla na programu v roce 

2012 například rekonstrukci sportovního areálu, zvýšení bezpečnosti pro chodce, dotace 

na zateplení Základní školy, projednala problematiku postavení sběrného dvora, rekonstrukci 

volnočasového areálu.
37

 

3.7 Obyvatelstvo obcí 

 V Soběšovicích v roce 2011 podle Sčítání lidí, domů a bytů bylo 387 můžu, ale tady 

patří mužů a 421 žen. Svobodných bylo 274 a ženatých/vdaných 416, 56 rozvedených a 9 

vdovců a 56 vdov. Největší skupinu tvořilo ve věkové kategorii 50-59 let 135 občanů. 

K české národnosti se  hlásilo 544 obyvatel, k moravské 21, slezské 8, slovenské 21, německé 

1, polské 5 a 192 obyvatel národnost neuvedlo. Podle nejvyššího ukončeného vzdělání 

je nejvíce osob se  střední školou bez maturity – 245 občanů, s maturitou 195, se základní 

122, vysokoškolské vzdělání má 92, nástavbové studium 16, vyšší odborné 12, bez vzdělání je 

7 obyvatel. Věřících, kteří se hlásili k církvi, bylo 173 a bez náboženské víry 232 občanů. 

 V Lučině v roce 2011 podle Sčítání lidu bylo celkem 608 mužů a 580 žen. 

Svobodných obyvatel bylo 437, ženatých/vdaných 572, rozvedených 93, 13  a 72 vdov. Stejně 
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jako v Soběšovicích byla nejsilnější věková kategorie 50-59 let, kterou tvořilo 202 občanů. 

K národnosti české se hlásilo 828 obyvatel, k moravské 22, slezské 23, k slovenské 15 

a polské 3. Nejvíce občanů bylo se středním vzděláním bez maturity – 384, následně 

se středním s maturitou 274, se základním 178, vysokoškolským 107, s nástavbou 32, 

s vyšším odborným vzděláním 11 a bez vzdělání 9 obyvatel. K církvi se hlásilo 221 občanů 

a bez náboženské víry bylo 300 obyvatel. 

3.8 Vyjížďka z obcí   

 Podle Sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011 bylo v obci Soběšovice 808 obyvatel. 

Ekonomicky aktivních obyvatel bylo 374, kde 342 bylo zaměstnaných a 32 nezaměstnaných 

obyvatel. Ekonomicky neaktivních obyvatel bylo 408 a 26 s nezjištěnou ekonomickou 

aktivitou. Vyjíždějících občanů z obce do zaměstnání do jiné obce v okresu bylo 61, do jiného 

okresu 107, do jiného kraje 4 a do zahraničí vyjížděli 2 občané. 

               Tabulka č. 3.1 Vyjížďka z obce Soběšovice 

Ekonomicky aktivní 374 

Vyjíždějící do zaměstnání mimo obec 174 

Žáci, studenti, učni 113 

Vyjíždějící do škol mimo obec 54 

                    Zdroj: SLDB za rok 2011, vlastní zpracování. 

 

 V obci Lučina podle Sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011 bylo 1188 obyvatel a z toho 

bylo 560 ekonomicky aktivních a 589 ekonomicky neaktivních (u 39 občanů nebyla 

ekonomická aktivita zjištěna). Do jiné obce v okresu vyjíždělo 97 obyvatel, do jiného okresu 

88, do jiného kraje 5 a do zahraničí 4 obyvatelé. 

 

                Tabulka č. 3.2 Vyjížďka z obce Lučina 

Ekonomicky aktivní 560 

Vyjíždějící do zaměstnání mimo obec 194 

Žáci, studenti, učni 113 

Vyjíždějící do škol mimo obec 81 

                   Zdroj: SLDB za rok 2011, vlastní zpracování. 
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Ze sčítání plyne, že v obou obcích ekonomická základna poskytuje možnost obživy 

nadpoloviční části ekonomicky aktivních. To je v podmínkách ČR velmi příznivé. Otázkou je, 

nakolik k tomu přispívá rekreační funkce. Zčásti určitě (sezónně fungující hospody). 
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4 Specifika správy rekreačních obcí  

Nepřímo rekreační aktivity působí pozitivně na ekonomiku obce (další pracovní 

příležitosti, příliv financí od rekreantů pro místní podnikatele). 

 

 Rekreační aktivity ale zvyšují náklady obcím. Jedná se o osvětlení u chat a starost 

o údržbu komunikací apod. Velký problém je spojený s náklady na odpad, i přesto 

že je  od chatařů vybírán poplatek na odpady, tak v obcích vznikají černé skládky, o které 

se následně musí postarat obec. Když se přes sezónu v obcích nachází o 100 % i více osob, 

tak např. u vody a tam, kde se rekreanti nachází, je pak následně více odpadu a nepořádku 

v prostranství. 

 Zákonná úprava obecního zřízení pojem rekreační obec nezná. Obecný model 

ale deklaruje jistá práva i pro osoby v obci nebydlící, ale vlastnící tam nemovitost (velikost 

a charakter není určující). To se týká i vlastníků objektů rekreačního bydlení. Obec může také 

v malé míře rekreaci zpoplatňovat.  

4.1 Místní poplatky vybírané obcemi Soběšovice a Lučina  

V dnešní podobě zákonů nenajdeme zatím pro tyto obce s rekreační funkcí nějaké 

zvýhodnění, co se týká finanční stránky pro obce. Samozřejmě obcím patří daň vybraná 

z nemovitostí (v roce 2012 vybraná částka činila v Lučině 600 tis. Kč a Soběšovicích 400 tis. 

Kč), a tím že v obcích se nachází chaty a chalupy, vyberou tak více na této dani. Finanční 

prostředky, které obce dostávají, jsou podle toho, kolik je v obci žijících obyvatel s trvalým 

bydlištěm. I když v obcích s rekreační funkcí je přes sezónu mnohem více lidí než mimo 

sezónu nebo v některých obcích i celoročně, když sezóna trvá celý rok, tak se   v zákonech 

s takovými obcemi nepočítá. 

Jak je psáno výše, tak obce mohou vybírat různé druhy místních poplatků, kdy 

se myslelo i na poplatky, které plynou právě z návštěvnosti obce. Obec tak také získá něco 

 z toho, když se lidé jezdí do obce například se ubytovat a rekreovat. 

 V návrhu na rozpočet obcí pro rok 2012 byl příjem za lázeňský nebo rekreační pobyt 

v Soběšovicích 30000,-Kč, po změnách 20000,-Kč na konci roku vybraný poplatek činil 

14122,-Kč, v Lučině byl návrh 25000,-Kč a byl vybrán poplatek ve výši 21150,-Kč. Poplatek 
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z ubytovací kapacity byl v návrhu pro rok 2012 v Soběšovicích 10000,-Kč a následně bylo 

vybráno 8808,-Kč. Ve  schváleném rozpočtu v Lučině byl ve výši 8000,-Kč, po změnách 

13000,-Kč, ale vybralo se na tomto poplatku 14540,-Kč. 

Pro rok 2013 je ve schváleném rozpočtu příjem za lázeňský nebo rekreační pobyt 

o 10000,-Kč nižší než v předchozím roce, to je 20000,-Kč v Soběšovicích
38

 a v Lučině je také 

nižší o 4000,-Kč, to je 21000,-Kč. Poplatek z ubytovací kapacity je v Soběšovicích 10000,-Kč 

jako v minulém roce a v Lučině, je příjem za poplatek 12000,-Kč.
39

 

4.1.1 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 

 V obci Lučina platí vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích (účinná od 1. 1. 2013), 

v části III. poplatek za lázeňský a rekreační pobyt je uvedeno, že plátcem tohoto poplatku 

je fyzická nebo právnická osoba, která je ubytovatel. 

 Plátce musí oznámit správci poplatku vzniklou povinnosti poplatku a to do 30 dnů 

od započetí činnosti, která se zakládá na přechodném ubytování osob za úplatu, a také 

následné ukončení činnosti. 

 Povinnost plátce je také vést evidenční knihu v písemné podobě, kde se zapisuje 

například doba ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, číslo občanského průkazu nebo 

cestovního dokladu. Musí být vedeny, srozumitelně, přehledně a uspořádány postupně podle 

časového hlediska. Do 30. 10. v příslušném kalendářním roce musí ubytovatel tyto poplatky 

za lázeňský a rekreační pobyt odevzdat správci poplatku, a pokud vznikne poplatková 

povinnost po tomto datu, tak je splatný poplatek do 15. dne v následujícím měsíci, kdy 

vznikla povinnost. 

 Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby bezmocné a s těžkým zdravotním 

postižením, nevidomé, osoby s přiznaným III. stupněm mimořádných výhod podle zvláštního 

právního předpisu a jejich průvodci, osoby mladší 18 let, osoby starší 70 let, na které náleží 

přídavky na děti. Výše poplatku je 10,-Kč za každý započatý den, pokud to není den příchodu. 
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 Informace o lázeňském nebo rekreačním poplatku v obci Soběšovice najdeme 

v obecně závazné vyhlášce č. 3/2010, o místních poplatcích v hlavě II. 

 Plátce musí správci poplatku na předepsaném tiskopise vydaném správcem poplatku 

oznámit začátek činnosti, která se zakládá na přechodném ubytování do 15 dnů (ode dne 

právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech ode dne faktického zahájení této 

činnosti) osob za úplatu, a také následné ukončení činnosti. Splatnost poplatku má ubytovatel 

do 30. 9. příslušného kalendářního roku, když vznikne poplatková povinnost po termínu, tak 

pláce poplatek odvede do 31. 12. příslušného roku. 

 Pro osoby osvobozené od tohoto poplatku platí stejné podmínky, které jsou uvedeny 

výše u obce Lučina. Výše poplatku je také stejná a to částka 10,-Kč, za každý započatý den, 

který není dnem příchodu.
40

 

4.1.2 Poplatek z ubytovací kapacity 

 Do 15 dnů je poplatník povinnen ohlásit správci poplatku, že vznikla poplatková 

povinnost i její ukončení. Také vede evidenční knihu jako o poplatku za lázeňský nebo 

rekreační pobyt, ale kromě údaje o účelu pobytu. 

 Splatnost tohoto poplatku je v Soběšovicích stejná, jak je uvedeno u poplatku 

za lázeňský nebo rekreační pobyt a v obci Lučina je splatnost do 30. 10. v daném roce stejná 

s poplatkem předchozím, ale pokud vznikne poplatková povinnost po termínu splatnosti, pak 

musí ubytovatel odvést poplatek do konce daného kalendářního roku. 

 Poplatek je za každé využité lůžko a den, kde v Soběšovicích jsou to 2,-Kč a v Lučině 

tento poplatek činí 4,-Kč.
41

 

4.2 Vlastníci staveb pro rodinnou rekreaci 

 Jako stavba pro rodinnou rekreaci, je v katastru nemovitostí v obci Soběšovice 

zaznamenaných s číslem evidenčním 167 objektů. Níže v tabulce č. 4.3, je uveden přehled, 
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kde vlastníci těchto staveb mají trvalé bydliště. Nejvíce vlastníků je z Ostravy a dělá to 34 %  

a na druhém místě, jsou pak vlastníci z Havířova s 22 % a občanů obce, kteří vlastní stavbu 

pro rodinnou rekreaci ve své obci je 10 %. 

 V tabulce č. 4.1.1 je řádek s názvem Ostatní města, tam jsou zařazena ta města, kdy 

z určitého města pocházel pouze jeden vlastník stavby nebo to byl spoluvlastník, který měl 

trvalé bydliště v jiném městě. Jsou to města nebo obce Vřesina, Dobrá, Horní Domaslavice, 

Dobroslavice, Horní Suchá, Palkovice, Dobratice, Jablunkov, Blatnice pod Svatým 

Antonínkem, Kroměříž, Rychvald, Sviadnov, Bohumín, Králův Dvůr, Kopřivnice, Dobruška, 

Opava, Vendyně, Šenov, Frýdland nad Ostravicí, Budišovice. Ve 4 případech měli 

spoluvlastníci trvalé bydliště v jiném městě. 

Tabulka č. 4.3 Rozdělení vlastníků v obci Soběšovice podle místa trvalého bydliště. 

Místo trvalého bydliště Počet nemovitostí Počet nemovitostí v % 

Ostrava 56 34 

Havířov 37 22 

Soběšovice 16 10 

Frýdek-Místek 11 7 

Karviná 8 5 

Orlová 4 3 

Praha 3 2 

Brno 2 1 

Kunčičky pod Ondřejnikem 2 1 

Napajedla 2 1 

Vratimov 2 1 

Třinec 2 1 

Ostatní města 22 13 

     Zdroj: ČÚZK, vlastní zpracování. 
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Graf č. 4.4 Počet vlastníků staveb pro rodinnou rekreaci podle místa trvalého bydliště  

 

 Zdroj: ČÚZK, vlastní zpracování. 

 

 V Lučině podle katastru nemovitostí je staveb pro rodinnou rekreaci 180 a nejvíce 

je vlastníků těchto nemovitostí s trvalým bydlištěm v této obci a to je 36 %. To je 65 objektů, 

ale 44 staveb pro rodinnou rekreaci je ve vlastnictví obce Lučina, což je 68 %. Na druhém 

místě pochází nejvíce vlastníků z Ostravy s 31 % a na třetím místě je stejné jako v obci 

Soběšovice Havířov s 10 %. 

 Tady pod ostatními městy v tabulce č. 4.5 najdeme město či obec Český Těšín, Hlučín, 

Nový Jičín, Bohumín, Paskov, Žďár nad Sázavou, Vratimov, Krnov, Vřesina, Mošnov, 

Libhošť, Slavkov, Ludgeřovice, Příbor. Spoluvlastníků, kdy nemají trvalé bydliště ve stejném 

městě je 10. 
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Tabulka č. 4.5 Rozdělení vlastníků v obci Lučina podle místa trvalého bydliště 

Místo trvalého bydliště Počet nemovitostí Počet nemovitostí v % 

Lučina 65 36 

Ostrava 55 31 

Havířov 19 10 

Frýdek-Místek 9 5 

Soběšovice 3 2 

Karviná 2 1 

Kopřivnice 2 1 

Třinec 2 1 

Ostatní města 23 13 

  Zdroj: ČÚZK, vlastní zpracování. 

 

Graf č. 4.6 Počet vlastníků staveb pro rodinnou rekreaci podle místa trvalého bydliště 

 

 Zdroj: ČÚZK, vlastní zpracování. 
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Staveb pro rodinnou rekreaci s evidenčním číslem, kdy vlastník má trvalé bydliště 

v obci, je v Soběšovicích 16. Ve 14 případech má vlastník trvalé bydliště právě na adrese 

stavby pro rodinnou rekreaci s evidenčním číslem, kde to tvoří 88 %, jak je uvedeno v grafu 

níže, kdy se adresa trvalého bydliště shoduje. 

V Lučině je staveb pro rodinnou rekreaci, které mají ve vlastnictví občané obce 

celkem 65. Největší část má ve vlastnictví přímo obec, to je 44 staveb. Jde o chatky v kempu, 

který obec pronajímá (za 310 tis. ročně). Občanů, kteří vlastní stavbu pro rodinnou rekreaci 

a také na této adrese mají uvedenou trvalou adresu, je pak 17. 

Graf č. 4.7 Rozdělení občanů obce Soběšovice, kteří vlastní rekreační nemovitost 

Ostatní občané, 
kteří vlastní 

rekreační 
nemovitost

12%

Občané obce, kteří 
vlastní rekreační 

nemovitost a mají  
tam nahlášené 
trvalé bydliště

88%

 

 Zdroj: ČÚZK, vlastní zpracování.  
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Graf č. 4.8 Rozdělení občanů obce, kteří vlastní rekreační nemovitost 

 

 Zdroj: ČÚZK, vlastní zpracování.  

 

Zajímavou skupinou jsou trvale bydlící obyvatelé obou obcí, kteří jsou zároveň 

vlastníky rekreačních chat v místě (i navzájem). Ti následně chaty pronajímají a jde 

o podnikání a důkaz, že rekreace zlepšuje ekonomiku obce.  

4.3 Dotazník 
 

 Dotazník byl určen pro pana Ing. Karla Obluka, starostu obce Soběšovice a pana 

Josefa Skokana, starostu obce Lučina. Dotazník obsahoval čtyři otázky. 

 

 Na první otázku, jaké jsou výhody a nevýhody, že právě jejich obec plní rekreační 

funkci, byly odpovědi velmi podobné. Jako výhody oba starostové vidí to, že vzniká 

příležitost v zaměstnání pro občany (přes sezónu), navýšení rozpočtu obce, jisté zviditelnění  

a propagace obce. Starosta Soběšovic dále uvádí, že jako další výhodu vidí možnost vybavení 
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zařízením pro sport a kulturu, využití zařízení pro volnočasové aktivity. Starosta obce Lučiny 

navíc vidí výhodu v tom, že v obci je více podnikatelů převážně v pohostinství. 

 

 Nevýhodami, které přináší rekreační funkce obcím je zvýšená kriminalita, větší nárůst 

drobných přestupku (rušení nočního klidu, vandalismus), zvýšený pohyb motorových vozidel 

a neukázněnost řidičů při parkování. Pan Skokan navíc uvedl a zdůraznil nevýhodu, která 

se týká zvýšeného výskytu odpadů a zvýšený volný pohyb psů a tím související výskyt 

exkrementů (náklady na úklid). 

 

 Druhá otázka zněla, jaké jsou hlavní výdaje spojené s rekreanty a chataři a opět 

se odpovědi téměř nelišily. Hlavně jde o náklady spojené s likvidací odpadů a odstraněním 

černých skládek, na údržbu komunikací, na zajištění parkovacích ploch, veřejné osvětlení, 

řešení mezilidských a sousedských vztahů. 

 

 Na třetí otázku, podle čeho by se měla vypočítat výše příspěvku ze státního rozpočtu 

pro obce s rekreační funkcí (co by mělo být zahrnuto)? Starosta Soběšovic, odpověděl          

že do počtu obyvatel by se měl připočíst počet chat a chalup dle evidenčních čísel                    

a zařízení ubytovací a stravovací započíst dle místa v katastru a ne dle místa vlastníka 

nemovitosti. 

 

 Starosta Lučiny uvedl, že obec je vlastníkem autokempu, který pronajímá, bohužel 

výnosy zdaleka nepokryjí náklady, které vyžaduje nutná investice do celého objektu. Velmi 

rychle se zhoršuje kvalita vody v nádrži, o čemž svědčí výskyt sinic – tudíž se snižuje výskyt 

rekreantů. Stát by měl zohlednit (finančně) obce s rekreační funkcí a alespoň částečně dotovat 

zvýšené náklady spojené s touto problematikou. Obce s rekreační funkcí by měly být 

zvýhodněny zvýšeným příspěvkem na občana (ze státního rozpočtu), např. o 1000,-Kč na 

občana obce. V období rekreační sezóny se krátkodobě zvětší počet osob v obci i o 100 %, 

převážně se přesunují osoby z okolních měst, kterým se odlehčí a obec samotná je nucena 

veškeré zvýšené náklady řešit ze svých prostředků. 

 

 Poslední otázka se týkala námětů na prodloužení rekreační sezóny v obci. Pan 

Ing. Obluk odpověděl, že by pomohlo zařízení ubytovací a stravovací doplnit vybavením pro 

sport a relaxaci, realizovat cyklostezku okolo vodních nádrží Žermanice a Těrlicko, včetně 
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propojení na stávající cyklotrasy. Dále propagace pro různé slavnosti, konference, pobyty 

v přírodě, v zimním období využití ledové plochy nejen pro bruslení, ale pro běžeckou stopu. 

 

 Pan Skokan na tuto otázku odpověděl, že prodloužit rekreační sezónu je velmi složitý 

problém. Vzhledem ke kvalitě vody v nádrži Žermanické přehrady se sezóna zkracuje, výskyt 

sinic rekreanty odrazuje. Určitě velkým námětem je rozšíření nabízených služeb a atrakcí,   

ale tato oblast by měla být pokryta především soukromým podnikatelským sektorem, obce 

s rekreační funkcí nemají dostatek finančních prostředků na zabezpečení odpovídající kvality  

a starosta není přesvědčen, že obec jako taková by tuto funkci měla plnit při současné 

legislativě a přerozdělování státního rozpočtu. I když je zpracován projekt na cyklostezku 

kolem Žermanické přehrady (spolupráce obcí), náklad je přibližně 100 mil. Kč (bez dotací, 

popřípadě účasti státu je to nerealizovatelné). 

4.4 Náměty a doporučení pro obce Soběšovice a Lučinu 

Po vzoru Sdružení lázeňských míst by se mohly obě obce pokusit iniciovat obdobné 

celostátní sdružení rekreačních (chatařských a chalupářských) obcí a pokusit se společně 

prosazovat lepší přístup státu k jejich specifickému postavení. Jelikož rekreační obce mají svá 

specifika, která zatím nemají dostatečnou zákonodárnou podporu, tak spojení více obcí 

by mohlo být nápomocno k tomu, aby společně připravovaly nové právní předpisy apod. Také 

by si vzájemně mohli pomáhat při různých řešení problémů spojených s rekreací, vyměňovat 

si zkušenosti a rady.  

Ani jedna z obcí nemá komisi pro rekreaci a cestovní ruch, i přesto že jsou obcemi 

s rekreační funkcí, kde rekreace rok od roku slábne (za co může také ekonomická situace 

v České republice), tak by zřízení takové komise mohlo být prospěšné. V takové komisi 

by mohli být právě vlastníci chat, kteří v dané obci tráví většinu času.  

4.4.1 Prodloužení sezónnosti 

 Obě obce jsou navštěvovány především kvůli tomu, že leží na březích Žermanické 

přehrady. Takže většina rekreantů jezdí kvůli možnosti trávení volného času u vody, což 

znamená, že přehrada a tedy její okolí je vyhledáváno hlavně v letní sezóně. Délku sezóny 

ovlivňuje zejména počasí. Také je velmi oblíbená rybáři. Dále, co sezónu ovlivňuje, je kvalita 
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vody, kde se v posledních letech objevují sinice, a tak není vhodná ke koupání, s tímto 

problémem klesá počet rekreantů a to potvrdil i starosta obce Lučiny. 

Pro obec, která právě funguje jen přes sezónu, ač je to letní nebo zimní by bylo dobré, 

aby si tu svou sezónu mohla nějak prodloužit, co nejvíce to jde, pokud nelze být rekreačně 

navštěvována celoročně. A tak by se takovéto obce měly snažit, jak nejvíce využít toho, 

co mohout nabídnout nebo vymýšlet nové možnosti a aktivity pro rekreanty, aby tu svou 

sezónost prodlužovaly. 

 V měsících, kdy už počasí neumožňuje koupání v přehradě, počet rekreantů klesne na 

minimum. Samozřejmě vlastníci chat jezdí do obcí na podzim a na jaře, kdy se starají 

například o své zahrádky u chat a tráví tam volné víkendy a svůj volný čas. Obce nabízí i jiné 

možností, jak se zabavit, jako například bowling, parní lázeň, vířivou vanu (viz kapitola 2). 

V únoru roku 2013, jsem procházela okolo chat, jak v Soběšovicích, tak Lučině, byly krom 

pár chat užívaných k trvalému bydlení ostatní chaty zazimované a na první pohled bylo 

patrné, že tyto chaty nikdo v poslední době nenavštívil. 

 Jelikož počasí nelze ovlivnit, abychom takto délku sezóny mohli prodloužit, musí 

se hledat jiné způsoby na co lidi nalákat, aby svůj volný čas trávili právě v těchto obcích. 

I když v obci Lučina je větší kapacita lůžek (velkou část tvoří malé chatky v kempu) než 

v Soběšovicích, tak právě Soběšovice mají větší výběr v ubytovacích zařízeních, což je určitě 

oproti Lučině velká výhoda, protože si rekreant může vybrat z větší nabídky, podle toho 

co mu více vyhovuje. 

 Obce musí mít co nabídnout, aby tedy tuto sezónnost prodloužily. Většina toho, 

co nabízí se odvíjí právě od letní sezóny a přehrady. Kdyby v obcích nebo alespoň v jedné 

z nich byl například krytý bazén, tak spolu s nabídkou hezkých procházek a cyklostezek, které 

v obci jsou, už mohou, takto více rekreanty nalákat na pobyt v obcích. Nebo určitá nabídka 

welness pobytů, které jsou v dnešní době velmi rozšířené a oblíbené. Také větší propagace 

obcí by mohla pomoci k prodloužení sezóny, když dobře bude propagovat právě to, co může 

zrovna nabídnout. Na jaře a na podzim by bylo (snad) možno nabídnout cenově přijatelné 

rekreační pobyty důchodcům (zejména pokud by stát, samozřejmě za příznivější ekonomické 

situace, tuto formu nějak podporoval). Například, kdyby obce dostaly dotaci a ta by ji využila 
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na příspěvek pro důchodce na pobyt v některém z rekreačních objektů v obci. A tím by se 

zvýšil počet rekreantů mimo hlavní sezónu a důchodci by to měli za sníženou cenu. 

 V zimních měsících by se naopak zase mohlo nalákat na Žermanickou přehradu 

a to po vzoru Lipenské přehrady - na bruslení či plachtění na ledě. Aby toto mohlo fungovat, 

také nemůžeme zvlášť ovlivnit, ale záleží na tom, jaká zima bude a jestli na přehradě vznikne 

dostatečně silný led a podobně. Ovšem kdyby vznikly příznivé podmínky pro bruslení 

na ledě, tak už s tímto se dá pracovat a dala by  se vytvořit například určitá dráha pro bruslaře. 

Dále by se mohly za úplatu dát brusle půjčit u přehrady, mohlo by se vybírat třeba nějaké 

vstupné na vzniklou dráhu, prodávat u  přehrady teplý čaj a malé občerstvení a  podobně. 

4.4.2 Místní poplatky 

 Obce si mohou zvolit z daných poplatků, které chtějí vybírat a jak je uvedeno 

v 2 kapitole, tak obě obce vybírají poplatky (spojené s rekreací) za lázeňský nebo rekreační 

pobyt, kde obě obce mají výši poplatku stanovenou stejně a to na 10,-Kč a poplatek 

z ubytovací kapacity, kde Soběšovice vybírají 2,-Kč a Lučina 4,-Kč za každé využité lůžko 

a den. 

 Podle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích se může vybírat až 15,-Kč 

za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity může dosahovat výše až 6,-  

Kč. Obě obce tedy mají možnost, tyto poplatky ještě zvýšit a tím na poplatcích vybrat více 

financí. Kdyby nastala změna zákona, že by si obce mohly tuto sazbu určovat zcela samy, tak 

by ta možnost zvýšení rozpočtu obce mohla být mnohem vyšší, pokud by toho využily. 

4.4.3 Vlastníci nemovitostí bez trvalého bydliště v obci 

 Možnost, jak majitele (a stálé uživatele) individuálních rekreačních objektů zapojit 

do správy obce je pouze jedna – a to je členství v komisi – především, pokud by šlo o komisi 

zabývající se rekreací apod. U komisí záleží na radě, koho do komise jmenuje.  Právě komise 

jsou většinou zaměřeny na to, co se v obci bude dít, na kulturu a rozvoj obce, což právě 

ti vlastníci, kteří nejsou občané obce, mohou více vědět to, co by právě chtěli v obci rekreanti, 

co by pomohlo právě rozvoji obce. 
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Lze si představit změnu zákona, která by vedla k tomu, že by vlastníci, kteří mají 

v obci nemovitost, ale nemají v obci trvalé bydliště, mohli například volit, ovšem za určitých 

podmínek a jen na určité pozice, například volit a být voleni do osadních/místních výborů 

obcí. 

4.4.4 Státní rozpočet – příspěvky obcím 

 Výše příspěvku, který je obci udělen závisí na velkosti správního obvodu, který 

je vyjádřen počtem obyvatel, na rozsahu přenesené působnosti a na podílu velikosti správního 

centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra  je vyjádřená počtem trvale 

bydlících obyvatel obce, dle zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky 

na rok 2013. 

 Při výpočtu výše příspěvku, který má obec dostat se nikde neohlíží na to, že obec plní 

taky rekreační funkci a v obci se přes sezónu nachází mnohem více obyvatel, a hlavně že obci 

vznikají s plněním rekreační funkce také vyšší náklady, na které využívá peníze z příspěvku 

ze státního rozpočtu. Zjednodušeně by se dalo říct, že peníze, které obce dostaly ze státního 

rozpočtu, které mimo jiné byly vypočítány právě podle počtu obyvatel s trvalým bydlištěm 

v obci, se rozdělují i mezi ty, co v obci nemají trvalé bydliště, ale v obci tráví hodně času 

ve svých chatách, které vlastní. Obec pak obstarává a také platí veřejné osvětlení nebo 

v zimních měsících musí obstarat odhrnování sněhu z komunikací i v oblasti chat. 

 Aby se tento problém vyřešil, byla by potřeba, aby v zákoně byla přímo definice obce 

s rekreační funkcí a následná změna výpočtu pro výši příspěvku ze státního rozpočtu 

a to s ohledem na zvýšené výdaje spojené s plněním rekreační funkce. Také by obce mohly 

dostávat příspěvek podle počtu chat (chalup) v obci. Jak navrhovali v dotazníku starostové: 

zařízení ubytovací a stravovací započíst dle místa v katastru a ne dle místa vlastníka 

nemovitosti a obce s rekreační funkcí by měly být zvýhodněny zvýšeným příspěvkem 

na občana (ze státního rozpočtu), např. o 1000,-Kč na občana obce. 
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5 Závěr 

 Jedním z cílů bakalářské práce bylo ukázat, jak fungují obce s rekreační funkcí, a jaká 

jsou jejich specifika. V první kapitole je popsáno obecní zřízení, hospodaření a orgány obce. 

Zákon rekreační obce nezná a na jejich specifika reaguje jen částečně. To co momentálně 

rekreační obce mají „navíc“, je  možnost vybírání místních poplatků, které se váží k rekreaci 

jako poplatek za lázeňský a  rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a poplatek za povolení 

k vjezdu s motorovým vozidlem. Jelikož obcím připadá celá vybraná daň z nemovitosti, tak 

od toho se také odvíjí to, že když rekreační obec má na svém území chatařskou oblast 

a podobně, tak to pro ni znamená i větší množství vybraných finančních prostředků 

do rozpočtu obce. 

 Dále je v práci kapitola, která se zabývá sociálně ekonomickým profilem mnou 

sledovaných obcí Soběšovice a Lučiny. V obou obcích je část rekreačních objektů užívána 

k trvalému bydlení; nejde však o nějaké nouzové bydlení – tyto chaty jsou vesměs komfortní 

a přizpůsobené na celoroční užívání. I když je Lučina téměř jednou tak velká jak Soběšovice 

(i když část jejího území zabírá přehrada) a má o 371 obyvatel více (k 1. 1. 2012), tak 

co se týče výběru ubytování a různých druhů zábavy a většího výběru různých restaurací, 

 hospod a občerstvení jsou na tom lépe v Soběšovicích. Což by mohl být impuls pro Lučinu, 

která by se měla zaměřit na to, co by ještě mohla nabídnout a čím (na co) by  přilákala větší 

počet rekreantů. Ale přes to všechno v Soběšovicích bylo na poplatcích za  rekreační pobyt 

a z ubytovací kapacity vybráno skoro o polovinu méně, než obec plánovala. 

 Ve čtvrté kapitole jsou podle informací z Českého zeměměřičského a katastrálního 

úřadu sestaveny tabulky a znázornění v grafech, kde je možno vidět odkud pochází vlastníci 

staveb v obci, které jsou určeny k rekreaci. Tím se ukázalo, že celých 34 % pochází z Ostravy 

v obci Soběšovice, i když v Lučině se Ostrava umístila až na druhém místě s 31 %, kde 

na prvním místě jsou vlastníci z Lučiny, tak to ovlivňuje to, že v kempu je 44 chat, které patří 

obci. S větším počtem objektů jsou pak vlastníci v obou obcích z Havířova a Frýdku-Místku, 

z čeho lze vidět, že rekreace u Žermanické přehrady a tedy ve vybraných obcích je především 

z blízkého okolí. 

 Z dotazníků, které vyplnili starostové obcí, vyplývá, že jak výhody, nevýhody, tak 

 náklady, které jsou spojené s rekreací, vidí velmi podobně. Jak zvýšená kriminalita, tak 
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 náklady spojené s odpady a řešením odstraní černých skládek. Nápady na prodloužení  

sezóny by mohly být úspěšné, ovšem souvisí opět hlavně s financemi. 

 Jelikož obce plní rekreační funkci díky Žermanické přehrady, tak na její sezónnost má 

velký vliv hlavně počasí, ať už se jedná o rekreanty, kteří se chodí koupat nebo o rybáře. 

Je tedy těžké vymyslet na co jiného kromě přehrady nalákat rekreanty, i když se samozřejmě 

v obcích nachází možnost i jiných činnosti, které nejsou spjaty s přehradou, jako např. 

cyklostezky, možnosti krásných procházek v přírodě a podobně. 
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Seznam použitých zkratek 

Apod. – a podobně 

Č. – číslo 

ČÚZK – Český zeměměřický a katastrální úřad 

ČR – Česká republika 

Dtto – rovněž, stejně 

FO – fyzická osoba 

Např. – například 

PO – právnická osoba 

SLDB – Sčítání lidu, domů, bytů 

SMJ – společné jmění manželů 

Tis. – tisíc 

T. j. – to je 

Tzv. – takzvaný 

Zák. – zákon 
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Příloha č. 1 Mapa Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 

 

Zdroj: Oficiální stránky obce Soběšovice. 
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Příloha č. 2 

DOTAZNÍK 
Správa rekreačních obcí 

 

Dobrý den,  

 

tento dotazník bude sloužit jako podklad k bakalářské práci slečny Michaely Fojtíkové. 

Vyplnění dotazníku Vám nezabere mnoho času. Děkuji za jeho pravdivé vyplnění. 

 

 

 

 

………………………….. 

    Michaela Fojtíková 

 

 

 

 

1. Jaké vidíte výhody a nevýhody v tom, že právě Vaše obec plní rekreační funkci? 

  

Výhody: 

 

 

 

 

 

 

 

Nevýhody: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jaké jsou pro Vás hlavní výdaje spojené s rekreanty a chataři (za co)?  
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3. Podle čeho by se měla vypočítat výše příspěvku ze státního rozpočtu pro obce 

s rekreační funkcí (co by mělo být zahrnuto)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Náměty na prodloužení rekreační sezóny v obci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vyplnění dotazníku: 



 

 
 

Příloha č. 3 Rozmístění chatek v campu Lučina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Oficiální stránky obce Lučina. 


