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Anotace: 

Cílem bakalářské práce je analýza hospodaření obce Leskovec nad Moravicí 

v letech 2010 – 2013. V druhé kapitole je popsána obecná charakteristika územních 

samosprávných celků, charakteristika vybrané obce a teoretický popis rozpočtu.  

Třetí kapitola se zabývá podrobnou analýzou příjmů a výdajů v daných obdobích  

na základě poskytnutých pravdivých údajů rozpočtů a rozborů hospodaření obce  

Leskovec nad Moravicí. Dále následují návrhy a doporučení vyplývající z provedené 

analýzy, které by mohly vést k lepšímu hospodaření obce. Závěr patří zhodnocení celé 

práce. 
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Summary: 

The goal of this Bachelor's thesis is to analyze economic activity of the municipality 

of Leskovec nad Moravicí during years 2010 – 2013. The second chapter describes 

common characteristics of  local government units and attributes and theoretical budget  

of chosen locality. The aim of the third chapter is to analyze revenue and expenses during 

certain periods of time in detail, based on real budget information and rigorous analysis  

of economic activities provided by authorities of Leskovec nad Moravicí. This is followed 

by suggestions and recommendations resulting from executed analysis that could lead 

to better management of the municipality. Last chapter contains the evaluation of whole 

thesis. 
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Seznam použitých zkratek 

ÚAMK   Ústřední automobilový klub 

ČSŽ    Český svaz žen 

SK    Sportovní klub 

SDH    Sbor dobrovolných hasičů 

MDŽ    Mezinárodní den žen 

OSVČ    Osoby samostatně výdělečně činné 

FO    Fyzické osoby 

PO     Právnické osoby 

DPH    Daň z přidané hodnoty 

SZIF    Státní zemědělský intervenční fond 

DDHM                         Dlouhodobý drobný hmotný majetek           

DHM    Dlouhodobý hmotný majetek 
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1 Úvod 

Pro Českou republiku je typické rozdělení území na jednotlivé územní samosprávné 

celky. Po roce 1990 se především osamostatnily malé obce do tisíce obyvatel. Po roce 

2003, kdy zanikly, okresní úřady, bylo dovršeno rozdělení České republiky na jednotlivé 

územní samosprávné celky. V České republice je daná dvoustupňová územní samospráva 

a je tvořena kraji a obcemi. Na území České republiky je registrováno 6253 obcí, městysů 

a měst. Systém veřejné ekonomiky je financován soustavou veřejných rozpočtů. Veřejné 

rozpočty tvoří celostátní rozpočty, které jsou zastoupeny státním rozpočtem a veřejnými 

fondy, a místní rozpočty, které představují rozpočty územně samosprávných celků – obcí  

a vyšších územně samosprávných celků – krajů. Ekonomický základ obce představuje 

jednu z podstatných a  zároveň důležitých složek obecní samosprávy. Bez kvalitního 

ekonomického zázemí je jen těžko možné, aby se obec mohla samostatně rozvíjet 

a adekvátně uspokojovat nejrůznější potřeby svých občanů. 

 Problematika hospodaření obcí je nepřetržitý proces, který se pořád vyvíjí, a má 

vliv na ekonomiku, politiku a společnost. Hlavním kritériem úspěšného rozvoje všech obcí 

je řádná znalost dané problematiky, získávání nových informací a efektivní hospodaření 

s finančními prostředky a také s majetkem obce. Každá obec má jiné podmínky, které mají 

vliv na hospodaření obce. Těmi mohou být například poloha a rozloha obce v rámci České 

republiky, občanská vybavenost, aktivita a úsilí místního zastupitelstva. 

Jako téma bakalářské práce jsem si vybrala analýzu hospodaření malé obce 

do 500 obyvatel obce Leskovec nad Moravicí v letech 2011 až 2013. Obec, jejímž 

hospodařením se budu zabývat, je obcí, ve které jsem se narodila a ve které do dnešního 

dne žiji. Právě díky tomu obec Leskovec nad Moravicí velmi dobře znám a mám k ní 

osobní vztah. Rozvoj této obce mi není lhostejný, a proto jsem se začala zajímat, jakými 

způsoby obec využívá své nástroje a mechanizmy pro dosažení správného hospodaření.   
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2 Charakteristika vybraného ekonomického subjektu 

         „Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce.“
1 

Územním samosprávním celkem rozumíme 

prostorově ohraničený funkční celek, který má právo samostatně hospodařit, nakládat 

se svým majetkem a samostatně rozhodovat o svých záležitostech. „Obec je veřejnoprávní 

korporací, má vlastní majetek.“
1
 „Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese 

odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.“
1
 Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území 

a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“
1
  

Obec jako územní společenství občanů s právem na samosprávu je charakterizována 

Ústavou České republiky. Z toho plyne, že obec se vyznačuje třemi hlavními znaky 

a to územím, občany a samostatnou působností obce. [1] 

Občané obce jsou fyzické osoby hlášené v obci k trvalému pobytu a jsou státními 

občany České republiky. Občané obce mají právo volit a být voleni do zastupitelstva obce, 

mají právo hlasovat v místním referendu a to tehdy, kdy dosáhli věku 18 let. Dále občané 

obce mají právo vyjadřovat se k návrhu rozpočtu a závěrečnému účtu obce, nahlížet  

do rozpočtu obce a požadovat projednání svých záležitostí v samostatné působnosti obce 

zastupitelstvem obce.  

Obec vykonává své povinnosti v samostatné a přenesené působnosti. Samostatná 

působnost obce spočívá především v uspokojování zájmů obce pro rozvoj sociální péče 

 a pro uspokojování potřeb svých občanů. Zejména zde patří záležitosti potřeby bydlení, 

ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, 

celkového kulturního rozvoje, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství 

a ochrany veřejného pořádku.  Při výkonu samostatné působnosti obce vydávají obecně 

závazné vyhlášky a nařízení obce, které se řídí zákonem a v ostatních záležitostech též 

jinými právními předpisy. Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v samostatné 

působnosti obce se v záhlaví označují uvedením slova „obec“ („město“, „městys“) 

s názvem obce, městyse nebo města. 

Výkon státní správy v přenesené působnosti není právem obce, ale její povinností. 

Tuto činnost vykonává obec za stát. Obec za tuto činnost dostává od státu dotaci na státní 

správu ze státního rozpočtu. Tato dotace je jedinou dotací, která plyne do obecního 

                                                           
1
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
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rozpočtu automaticky. Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v přenesené 

působnosti orgánů obce, se v záhlaví značí slovy „Obecní úřad“ („Městský úřad“, „Úřad 

městyse“) s uvedením názvu obce, města nebo městyse.[2] 

Obec Leskovec nad Moravicí vznikla jako právnická osoba na základě „Výpisu 

z registru ekonomických subjektů“ dne 1. 10.1980.  

2.1 Orgány obce 

Orgány obce jsou v ČR vymezeny zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v hlavě IV. 

Hlava V vymezuje orgány zastupitelstva obce a rady obce, kterými jsou výbory a komise. 

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce. „Rozhodující pro stanovení 

počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se konají 

volby“. Tabulka č. 1 určuje počet členů zastupitelstva obce podle počtu obyvatel  

a velikostí územního obvodu. [2] 

Tabulka 1: Počet členů zastupitelstva 

 

Zdroj [2] 

Obec Leskovec nad Moravicí je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které 

má 9 členů; dalšími orgány obce jsou starosta, místostarosta, obecní úřad a zvláštní orgány 

obce, kterými v tomto případě jsou čtyři výbory, ve kterých pracují členové zastupitelstva 

obce a ostatní občané s trvalým pobytem v obci. 

2.1.1 Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem obce pro samostatnou působnost obce. 

Zastupitelem obce může být zvolená plnoletá osoba, která má trvalý pobyt v dané obci. 

Počet obyvatel obce Počet členů zastupitelstva

do 500 5 až 15    

500 až 3000 7 až 15

3000 až 10 000 11 až 25

10 000 až 50 000 15 až 35

50 000 až 150 000 25 až 45

nad 150 000 35 až 55
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Funkce člena zastupitelstva obce je veřejnou funkcí. Za výkon funkce má člen 

zastupitelstva nárok na odměnu, kterou musí obec vyplácet. 

Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí je voleno v komunálních volbách na 

dobu 4 let v počtu devíti členů. Počet členů vychází ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který v §68 stanoví, kolik členů 

zastupitelstva může být zvoleno. [1] 

2.1.2 Starosta  

Starosta je nejvyšším orgánem obce pro přenesenou působnost obce. Zastupuje 

obec navenek. Funkce starosty může být uvolněná nebo neuvolněná. Zastupitelstvo obce 

volí starostu z řad svých členů. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce. [1] 

2.1.3 Místostarosta 

Místostarosta přebírá funkci starosty v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti. 

Stejně jako starosta je volen z řad členů zastupitelstva. [1] 

2.1.4 Obecní úřad 

Obecní úřad vykonává státní správu svěřenou obci (přenesená působnost). Obecní 

úřad zastupuje starosta, popř. místostarosta, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce 

zařazeni do obecního úřadu. Funkce tajemníka je zřízená pro pověřený obecní úřad. [1] 

2.1.5 Výbory 

Výbory zřízené na základě zákona o obcích: 

 Finanční výbor - kontroluje finanční toky na BÚ a na pokladnách, 

 Kontrolní výbor - kontroluje smlouvy, usnesení. 

Výbory zřízené dobrovolně: 

 Kulturní a sociální výbor – organizuje společenské a kulturní dění, 

 Výbor pro dotační tituly - zjišťuje možnosti získání dotací. [2] 

2.2 Rozpočet 

Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí dle 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. „Tento zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů 



Lucie Stupková: Analýza hospodaření vybraného ekonomického subjektu 
 

5 
2014 

územních samosprávných celků, jimiž jsou obce a kraje, a stanoví pravidla hospodaření 

s finančními prostředky územních samosprávných celků.“ [2] 

Rozpočet je finančním plánem, kterým daná obec řídí financování činnosti 

územního samosprávného celku. Sestavuje se vždy na rok a ten je shodný s kalendářním 

rokem. Při sestavování se přihlíží k rozpočtovému výhledu. Rozpočtový výhled 

je pomocný nástroj pro střednědobé finanční plánování rozvoje obce. Sestavuje  

se zpravidla na dva až pět let na základě uzavřených smluv a závazků.  Rozpočet  

se sestavuje vždy jako vyrovnaný. Může být schválen i jako přebytkový, ale přebytky jsou 

určeny k využití až v následujících letech.  Dále může být schválen jako schodkový, 

ale schodek vždy musí být zabezpečen buď finančními prostředky z minulých let, 

 nebo půjčkou a úvěrem. Obsahem rozpočtu jsou vždy příjmy a výdaje a ostatní peněžní 

operace. [3] 

2.3 Obsah rozpočtu 

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

Příjmy rozpočtu obce tvoří: 

 příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

 příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti, 

 příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, 

 výnosy z místních poplatků dle zvláštního zákona, 
2
  

 výnosy daní nebo podíly na nich dle zvláštního zákona,
 3

 

 dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů a dotace z rozpočtu kraje, 

 přijaté peněžní dary a příspěvky, 

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

Výdaje rozpočtu obce tvoří: 

 závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony, 

 výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje 

spojené se starostí o vlastní majetek a jeho rozvoj, 

 výdaje spojené s výkonem státní správy, jimiž je obec pověřena zákonem, 

                                                           
2
 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

3
 zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným 

celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších 

předpisů 
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 úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, 

 výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti, 

 závazky přijaté v rámci kooperace s jinými obcemi nebo s dalšími subjekty, včetně 

příspěvků na společnou činnost, 

 jiné výdaje realizované v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na 

sociální nebo jiné humanitární účely. [3] 

2.4 Charakteristika obce Leskovec nad Moravicí 

Leskovec nad Moravicí s místní částí Slezská Harta se nachází 

v Moravskoslezském kraji, asi 12 km jihovýchodně od města Bruntálu, na břehu přehrady 

Slezská Harta, v nadmořské výšce 510 m. Katastrální území, včetně místní části Slezská 

Harta, má rozlohu cca 1560ha a v současné době zde žije asi 439 trvale žijících lidí.  

Obec je vybavena inženýrskými sítěmi, vodovodní a kanalizační sítí, čističkou 

odpadních vod, elektrifikací, veřejným osvětlením a telekomunikací. Úpravna vody 

zásobuje pitnou vodou Bruntál a okolní vesnice. Nevýhodou je, že do obce dosud nebyl 

zaveden plyn.  

Obec Leskovec nad Moravicí patří k nejstarším sídlištím Jeseníků. První zmínka  

o obci je přibližně z roku 1224, kdy se obec jmenovala Lechsdorf.  Nejznámějším názvem 

pro obec byl název Spachendorf, který se používal od roku 1920. 

 Po roce 1945 po odsunu Němců byla obec dosídlena lidmi ze všech koutů republiky, 

nejvíce z Valašska, Ostravska a z Hané.  

Krutým zásahem do života obce v roce 1987 bylo zahájení výstavby vodního díla 

Slezská Harta na řece Moravici. Přehradě musela ustoupit polovina obce a své domovy 

muselo opustit 301 obyvatel. Pro obyvatele ze zátopové části byly vybudovány v horní 

části obce tři panelové domy s 33 bytovými jednotkami. Větší část obyvatel  

se přestěhovala do Bruntálu a blízkého okolí. Starší obyvatelé tuto situaci velmi těžce nesli 

a někteří se ze zátopové oblasti nechtěli odstěhovat. Byly i případy, kdy tuto situaci jedinci 

nezvládli a v psychické tísni si sáhli na život. 
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Tabulka 2: Přehled obyvatelstva 

 

Zdroj[10] 

V tabulce č. 2 je zachycena věková struktura občanů obce Leskovec nad Moravicí. 

V současné době v obci žije 439 obyvatel, z toho je 213 mužů a 226 žen. Z tabulky 

 lze vidět, že populace v obci stárne a věkový průměr činí 43 let. Mladí lidé zpravidla 

z vesnice odcházejí za prací do větších měst a starousedlíci vymírají a jejich domy  

se postupně mění na rekreační usedlosti. Proto v posledních letech dochází 

ke každoročnímu úbytku obyvatel.  

Příležitost k zaměstnání přímo v obci lidé moc nemají. V obci sídlí jediná 

zemědělská firma SPOLAGRA s. r. o., která zaměstnává cca 20 lidí. Zbytek obyvatel musí 

za prací dojíždět do Bruntálu nebo do nedaleké firmy HRANEX s. r. o., která se zabývá 

lepením hranolů. V obci najdeme několik OSVČ.  

Vzhledem k úbytku dětí a výstavbě vodního díla Slezská Harta se v obci nenachází 

základní škola a žáci musí do základní školy dojíždět do blízkého okolí. V obci funguje 

pouze mateřská škola pro 22 dětí. V současné době její kapacita není naplněna. 

V obci jsou k dispozici dva obchody se smíšeným zbožím. Místní podnikatelé 

nabízí turistům a návštěvníkům možnost ubytování ve čtyřech penzionech a stravovaní  

ve dvou pohostinstvích. 

Dá se říci, že naše obec kulturně žije. V obci působí čtyři aktivní složky:  

Sbor dobrovolných hasičů, Lučaři ÚAMK, SK Leskovec a ČSŽ. Tyto složky se podílejí  

na společenských a sportovních akcích v obci.  Místem společenského dění v obci 

je kulturní dům, který má různorodé využití. Konají se zde obecní plesy, zábavy pro 

Věk Celkem Muži Ženy

0-10let 31 12 19

11-15let 19 10 9

16-18let 14 6 8

19-25let 42 27 15

26-35let 65 37 28

36-45let 60 35 25

46-55let 67 34 33

56-65let 67 41 26

66-75let 45 16 29

76-90let 29 8 21
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mládež, oslavy MDŽ, setkání s důchodci, adventní koncerty, nezapomíná se také na 

nejmladší generaci v obci. Pro ně se již tradičně pořádá turnaj v „Člověče, nezlob se“. 

Jednou ročně se zde koná výstava kronik obce a prezentují se zde se svými úspěchy aktivní 

organizace působící v obci. Přes zimu se z kulturního domu stává sportovní místo, které 

 je vybaveno stoly pro ping-pong, kulečník, hřištěm na badminton a florbal. Mimo tyto 

akce se na kulturním dění podílejí místní občané, kteří působí v místních složkách,  

a podnikatelé. 

Architektonickou dominantou obce je barokní kostel vystavěný roku 1768. Tento 

historický skvost, stojící na břehu přehradního jezera, je zasvěcený svatému Vavřinci. 

V této souvislosti zde každoročně v srpnu pořádá obec ve spolupráci s místními obyvateli 

tradiční Vavřinecké hody, na které se sjíždějí nejen bývalí rodáci, rodinní příslušníci,  

ale i mnoho dalších. Při této příležitosti naši obec navštívilo mnoho známých osobností 

 a hudebních skupin – např. No Name, Moravanka, Mistříňanka, Eva a Vašek, Anna K, 

Petra Černocká, Věra Špinarová, Leona Machálková, Miro Šmajda, Kristýna, Martin 

Maxa, Ruda z Ostravy a mnoho dalších. 

Ke sportovnímu využití slouží travnaté fotbalové hřiště a hřiště víceúčelové 

s umělým povrchem. V obci funguje fotbalový klub SK Leskovec nad Moravicí s 60letou 

tradicí. Z tradičních akcí lze připomenout nohejbalový turnaj, sportovní den obce 

 pro dospělé a dětský den. Hřiště také využívá Sbor dobrovolných hasičů, který 

reprezentuje obec v hasičském sportu.  

Obec je výhodně položena na břehu přehrady v podhůří Jeseníků, a proto 

 je vyhledávaným turistickým místem.  V Leskovecké zátoce se nachází půjčovna šlapadel, 

veslic a kotví zde výletní historická loď Santa Maria. V letním období se k nám sjíždí 

mnoho turistů za účelem rekreace. Okolí jim nabízí koupání, rybaření, cyklistické trasy, 

výstup na vyhaslou sopku Velký Roudný. Vodní nádrž využívají celoročně složky 

Integrovaného záchranného systému k výcviku a soutěžím s mezinárodní účastí. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o nejmladší přehradu v České republice, její zázemí není ještě plně 

rozvinuto. 

Z charakteristiky vyplývá, že obec Leskovec nad Moravicí kulturně a sportovně žije 

a postupně se rozvíjí pro lepší a kvalitnější život svých občanů. [4] 
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3 Analýza hospodaření vybraného ekonomického subjektu.  

Pro analýzu příjmů a výdajů obce Leskovec nad Moravicí jsem použila potřebné 

dokumenty poskytnuté obcí Leskovec nad Moravicí, tj. závěrečné účty roku 2011 a 2012, 

výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků /FIN-2-12 M/, 

kontrolní sestavy pro statistické výkazy a hlavní knihy (předvahy) analytické z let 2011  

až 2013. 

Tabulka 3: Celkové příjmy a výdaje 

Zdroj [11] 

V tabulce č. 3 jsou znázorněny hodnoty celkových příjmů, výdajů a výsledků 

hospodaření obce ve sledovaném období let 2011-2013. Od roku 2011 mají celkové příjmy 

i výdaje rostoucí tendenci. V roce 2011 obec vykázala kladný resp., přebytkový 

hospodářský výsledek. V roce 2012 výdaje převyšovaly příjmy, což se projevilo 

v záporném hospodářském výsledku, který byl zapříčiněn větším nákupem DHM  

a DDHM. Obec má na svém účtu 6.000.000 Kč jako neidentifikovatelnou rezervu, 

a proto nemusela přijímat žádná opatření k vyrovnání deficitu. Oproti roku 2011 a 2012 

byly položky celkových příjmů a výdajů zřetelně navýšeny, i přes toto navýšení obec 

vykázala v roce 2013 kladný resp., přebytkový hospodářský výsledek. Podrobnější analýza 

hospodaření obce bude obsahem následující kapitoly. 

 

 

 

 

 

  Příjmy celkem Výdaje celkem Výsledek hospodaření 

2011 6 049 989,60 Kč 5 213 396,34 Kč 836 593,26 Kč 

2012 6 695 646,13 Kč 7 010 035,48 Kč -314 389,35 Kč 

2013 10 303 020,11 Kč 9 875 580,19 Kč 427 439,92 Kč 
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3.1 Analýza příjmů let 2011 až 2013 

Příjmy územně samosprávného celku rozumíme všechny nenávratně inkasované 

prostředky, opětované i neopětované, z domácí ekonomiky i ze zahraničí, včetně přijatých 

darů a dotací a přijaté splátky půjček, poskytnutých za účelem rozpočtové politiky. 

Příjmy rozdělujeme na základě analytického hlediska do dvou základních 

podskupin: 

1. vlastní příjmy: ty dělíme dále na:  

 kapitálové – tj. příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného, nehmotného  

a finančního majetku, 

 běžné – tj. jiné než kapitálové, které dělíme dále na daňové a nedaňové. 

Daňové: příjmy z daní a poplatků. 

Nedaňové: jsou příjmy z vlastní činnosti, prodeje neinvestičního majetku, zboží a služeb. 

2. přijaté transféry: tj. neopětované a nenávratně inkasované dotace a dary od jiných 

veřejných rozpočtů nebo ze zahraničí. [5] 

V analýze příjmů se budu zaobírat srovnáváním celkových příjmů, vývojem 

hlavních příjmových skupin rozpočtu a podrobným rozborem jednotlivých příjmů v letech 

2011 až 2013 obce Leskovec nad Moravicí.  

3.1.1 Celkové příjmy rozpočtu obce 

Celkové příjmy uvnitř rozpočtu obce Leskovec nad Moravicí obsahují takové 

příjmy, které jsou opravdu přijaty v kalendářním roce. Příjmy rozpočtu obce se dělí na 

čtyři kategorie, kterými jsou daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 

transféry. [5] 

3.1.2 Daňové příjmy 

Daňové příjmy rozpočtu upravuje zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení 

daní. Do této skupiny příjmů patří daně z příjmů FO, PO, DPH, místní a správní poplatky, 

odvody z loterií, majetkové daně. Tyto daňové příjmy jsou dány zákonem a obec je svým 

vlastním přičiněním nemůže nijak ovlivnit.  

Druhy daní: 

 daň z nemovitostí, 

 daň z příjmů právnických osob, kdy právnickou osobou je obec, 
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 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 

 daň z příjmů fyzických osob z podnikání, 

 daň z příjmů fyzických osob srážková, 

 daň z příjmů právnických osob, 

 daň z přidané hodnoty. [6] 

Daňové příjmy obce Leskovec nad Moravicí jsou uvedené v tabulce č. 4 a pod 

tabulkou jsou tyto příjmy rozepsány. 

Tabulka 4: Daňové příjmy 

Zdroj [11] 

3.1.2.1 Daně 

Daň z příjmu FO a PO se řídí podle zákona o daních z příjmů zákon č. 586/1992 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. DPH se řídí zákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Města a obce dostávají podíl z těchto daní podle 

zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Výši 

daní nemůže obec Leskovec nad Moravicí ovlivnit. Daně jsou stanovené dle výpočtu 

rozpočtového určení daní. Jedinou daní, kterou může obec ovlivnit a která je 100% 

příjmem do rozpočtu obce, je daň z nemovitostí, kterou může obec svou obecně závaznou 

vyhláškou zvýšit až na pětinásobek vypočtené daně finančním úřadem. Daň z nemovitosti 

se řídí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Obec Leskovec nad Moravicí prozatím nevyužívá možnost zvýšení. [6] 

3.1.2.2 Poplatky místní 

Místní poplatky se řídí podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

 ve znění pozdějších předpisů 

2011 2012 2013

Daň FO 854 689,12 Kč 1 360 131,01 Kč 1 314 724,75 Kč

Daň PO 806 939,23 Kč 880 986,44 Kč 1 018 810,01 Kč

DPH 1 737 964,00 Kč 1 662 045,00 Kč 1 990 834,54 Kč

Poplatky 258 032,81 Kč 259 727,20 Kč 255 425,00 Kč

Odvod z loterií 0,00 Kč 11 495,80 Kč 19 456,81 Kč

Správní poplatky 8 020,00 Kč 6 920,00 Kč 19 130,00 Kč

Daň z nemovitostí 380 255,32 Kč 392 542,43 Kč 376 557,24 Kč

Daňové příjmy celkem 4 045 900,48 Kč 4 573 847,88 Kč 4 994 938,35 Kč



Lucie Stupková: Analýza hospodaření vybraného ekonomického subjektu 
 

12 
2014 

V obci Leskovec nad Moravicí na základě obecně závazných vyhlášek je vybírán 

místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, dále místní poplatek ze psů, místní poplatek 

za lázeňský a rekreační pobyt, místní poplatek z ubytovací kapacity. [6] 

3.1.2.3 Poplatky správní 

Patří mezi ně poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

za provedené správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, 

rozhodnutí upravená zvláštními zákony. 

Obec Leskovec nad Moravicí vybírá správní poplatek za vidimaci listin a legalizaci 

podpisů. V obci je dále zaveden Czechpoint, na základě něhož obec vybírá správní 

poplatky za vyhotovení výpisu z bodového hodnocení řidiče, výpisu z insolvenčního 

rejstříku, výpisu z katastru nemovitostí, výpisu z obchodního rejstříku, rejstříku trestů, 

rejstříku trestů PO a živnostenského rejstříku. Dále vyřizuje žádosti o zřízení, zrušení 

a zneplatnění údajů datových schránek, konverze dokumentů z listinné formy  

do elektronické a naopak, výpisy z registru obyvatel a výpisy živnostenského podnikání 

pro FO a PO. [6] 

3.1.2.4 Odvod z loterií 

S účinností k 1.1 2012 se do rozpočtu obce promítl odvod z loterií a jiných 

podobných her na základě zákona č. 202/1990 Sb. Obec tedy od roku 2012 má nový příjem 

do svého rozpočtu. [8] 

3.1.3 Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy rozpočtu tvoří zejména příjmy z vlastní činnosti obce.  

Do nedaňových příjmů patří příjmy z pronájmů nemovitostí a pozemků, příjmy z prodeje 

neinvestičního majetku, přijaté splátky půjček a přijaté neinvestiční dary, vratky dotací, 

sankce, úroky, dividendy a kurzové zisky. Obec může svou aktivní činností tyto příjmy 

výrazně ovlivnit. [5] 
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Tabulka 5: Nedaňové příjmy 

Zdroj [11] 

3.1.3.1 Příjmy z vlastní činnosti 

Do této kategorie patří příjmy z poskytovaných služeb a výrobků, příjmy z prodeje 

zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje, nikoliv k vlastní spotřebě. [6] 

Příjmy ve sledovaném období jsou stabilní. V roce 2013 obec Leskovec nad 

Moravicí uskutečnila prodej kulatiny napadené kůrovcem z vlastního lesního hospodářství. 

Díky tomu do obecního rozpočtu přibylo cca 120.000 Kč jak je možno vidět z tabulky 

č. 5. [11] 

3.1.3.2 Příjmy z pronájmu 

Zahrnuje příjmy z pronájmu nemovitého majetku, dále movitého majetku 

a pozemku. [6] 

Obec v polovině roku 2012 pronajala budovu k provozování restaurace a penzionu. 

V uvedené budově funguje i informační centrum. Podnikatel do rozpočtu obce zaplatil  

za pronájem cca 60.000 Kč. Logicky vyplývá, že v roce 2013 měl být nárůst z pronájmu 

oproti roku 2011 o 120.000 Kč. V obci se projevila celostátní krize, jak je vidět z výše 

uvedené tabulky č. 5, kdy nastal propad o 120.000 Kč z důvodu neplacení pronájmu 

nemovitostí. [12] 

3.1.3.3 Příjmy z finančního vypořádání 

Jde o finanční vratky, které jsou vypořádáním minulých let. [8]  

Tyto příjmy jsou převážně tvořeny vyúčtováním neinvestičního příspěvku na žáka.  

 

2011 2012 2013

Příjmy z vlastní činnosti 174 233,80 Kč 175 730,00 Kč 293 499,00 Kč

Příjmy z pronájmu 475 441,00 Kč 525 660,00 Kč 432 227,00 Kč

Příjmy z úroků 37 041,32 Kč 34 696,25 Kč 16 706,72 Kč

Příjmy z finančního vypořádání 137 457,00 Kč 174 194,00 Kč 59 223,06 Kč

Neidentifikovatelné příjmy 138 832,00 Kč 184 471,00 Kč 220 008,50 Kč

Půjčky 0,00 Kč 377 091,00 Kč 207 000,00 Kč

Nedaňové příjmy celkem 963 005,12 Kč 1 471 842,25 Kč 1 228 664,28 Kč
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3.1.3.4 Neidentifikované příjmy 

Jsou veškeré došlé platby blíže neidentifikovatelné a identifikovatelné, které nelze 

jinde zařadit. [6] 

V obci se tradičně konají Vavřinecké hody s víkendovým programem a z důvodu 

toho do rozpočtu obce plynou finanční prostředky získané z výběru vstupného. Každým 

rokem návštěvnost stoupá a to představuje nárůst do rozpočtu obce. Tento nárůst je dobře 

patrný z tabulky č. 5. 

3.1.3.5 Půjčky 

To jsou splátky půjček nebo vypůjčených prostředků poskytnutých za účelem 

rozpočtové politiky. [6] 

Z tabulky č. 5 vyplývá, že v roce 2011 obec půjčila místní složce ÚAMK Lučaři 

částku 419.000 Kč na pokrytí nákladů na klubovnu, vybavení klubovny a vybudování 

přírodního dětského hřiště z dotačního titulu SZIF. Složka požádala o transfér v hodnotě 

půjčky, která se do rozpočtu vrátila v roce 2012 ve výši 377.091 Kč.  

V roce 2012 obec půjčila místní složce SDH Leskovec nad Moravicí částku  

207.000 Kč na pokrytí nákupu sportovního stroje s úpravami pro reprezentaci obce. Složka 

požádala o dotaci SZIF ve výši 207.000 Kč, která se do rozpočtu vrátila v roce 2013. 

V roce 2013 obec půjčila místní složce Sportovní klub Leskovec nad Moravicí 

částku 300.000 Kč na renovaci kabin, fotbalového hřiště a úpravu okolí. Složka požádala 

o dotaci SZIF a do rozpočtu obce by se mělo v roce 2014 vrátit 210.000 Kč. 

Obec Leskovec nad Moravicí aktivně pomáhá místním složkám s vyřizováním 

transférů a jejich zaštítěním do doby, než transfér bude poskytnut. [11] 

3.1.4 Kapitálové příjmy 

Příjmy kapitálového rozpočtu tvoří hlavně příjmy z prodeje dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, dlouhodobého finančního majetku a přijaté dary  

a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku. [5] 

 

Tabulka 6: Kapitálové příjmy 

 

Zdroj [11] 

2011 2012 2013

Prodej 708 951,00 Kč 62 650,00 Kč 9 690,00 Kč
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Z tabulky č. 6 vyplývá, že obec v roce 2011 prodala 3 byty do osobního vlastnictví. 

Zbývající roky obec prodávala převážně pozemky, které již roky využívají starousedlíci, 

kteří si tím narovnávají vlastnická práva ke svým nemovitostem. Obec si své lukrativní 

nemovitosti snaží udržet z důvodu finančního zhodnocení do budoucnosti. 

3.1.5 Přijaté transfery 

Specifickou oblastí veřejného sektoru jsou transféry, které mají předpisy daná 

pravidla pro účetní postupy.  Transférem se rozumí poskytnutí i přijetí PP z veřejných 

rozpočtů a ze zahraničí.  

Přijaté transfery dělíme na neinvestiční a investiční.  Neinvestiční transféry netvoří 

dlouhodobý majetek. Investiční transfery slouží k nákupu dlouhodobého majetku nebo 

jeho technického zhodnocení. [7] 

Transféry poskytuje Úřad vlády České republiky, jednotlivá ministerstva, region 

soudržnosti, státní fondy, národní fondy, státní finanční aktiva a všeobecná pokladní 

správa. Národní fondy rozdělujeme na PHARE, ISPA, SAPARD, Fond solidarity. [9] 

Transféry se dělí:  

 Průtokové transféry – jedná se o vztah mezi poskytovatelem a příjemcem přes 

tzv. zprostředkovatele, který transfér přijímá od poskytovatele a dále přeposílá 

příjemci. 

 Transféry bez vypořádání – poskytovatel transféru nepožaduje po příjemci 

transféru vyjádření o využití transféru. 

 Transféry s povinností vypořádání – poskytovatel transféru požaduje po příjemci 

transféru vyjádření o využití transféru. Jedná se transféry, které podléhají 

následným kontrolám a v případě porušení podmínek nebo stanovených pravidel 

mohou být kráceny. [7] 

 

Tabulka 7: Přijaté transféry 

 

Zdroj [11] 

Z tabulky č. 7 vyplývá, že v roce 2011 kromě transféru na státní správu v celkové 

výši 90.500 Kč (transfér bez vypořádání) obec získala dotaci (transfér s povinností 

2011 2012 2013

Transfery 332 133,00 Kč 587 306,00 Kč 4 069 727,48 Kč
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vypořádat) od úřadu práce pro dva pracovníky na veřejně prospěšné práce, kteří byli 

u obce zaměstnáni od 1. 5. do 30. 9. a posléze jeden pracovník do konce roku v celkové 

výši180.000 Kč. Dále obec každoročně získává transfér (transfér bez vypořádání) 

z okolních obcí na zásahovou jednotku dobrovolných hasičů ve výši 56.000 Kč.  

V roce 2012 kromě transférů na státní správu v celkové výši 90.500 Kč obec získala 

dotaci na veřejně prospěšné pracovníky 134.626 Kč. Opět obec získala od okolních obcí 

transfér na zásahovou jednotku dobrovolných hasičů 56.000 Kč. Obec získala transfér     

(s povinností vypořádat) na sportovní aktivity v kulturním domě a vybudování barového 

pultu v částce 280.000 Kč. 

V roce 2013 dostala obec na státní správu transfér v celkové výši 80.900 Kč.  

Dále získala transfér na veřejně prospěšné práce pro osm pracovníků v celkové částce 

674.460 Kč. Opět obec získala od okolních obcí transfér na zásahovou jednotku 

dobrovolných hasičů 56. 000 Kč. Nově přibyl transfér (s povinností vypořádat) na naučnou 

stezku „Zatopené osudy“ v celkové částce 374.587 Kč. Obec získala transfér (s povinností 

vypořádat) ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 

prostředí na zateplení, výměnu oken a výměnu otopné soustavy v celkové hodnotě 

2.840.463,48 Kč. [11] 

Zdroj [11] 

 

Graf 1: Procentuální vyjádření příjmů 

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transféry 
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Z grafu č. 1 vyplývá, že nejdůležitější složkou jsou daňové příjmy, které u obce 

Leskovec nad Moravicí jsou pokryty z cca 61%. Daňové příjmy se tak podílely  

na celkových příjmech v roce 2011 68% a v roce 2012 67%. Výjimku tvořil rok 2013,  

kdy daňové příjmy poklesly na 48%. Porovnáním složení daňových příjmů bylo zjištěno, 

že nejvyšší položku tvoří výnos konkrétně z DPH, následován daní z příjmů PO a FO. 

Nedaňové příjmy, to jsou veškeré opětované příjmy, jako jsou příjmy z prodeje 

neinvestičního majetku, příjmy z prodeje zboží a služeb a příjmy z vlastní činnosti, příjem 

obce pokrývají cca 17%. Celkově je výše běžných příjmů v jednotlivých letech vyrovnaná.  

Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje majetku obce, které byly v roce 2011 na 12%, 

v roce 2012 poklesly na pouhé 1% a v roce 2013 obec neprodala žádný majetek, proto 0%. 

Celkově se kapitálové příjmy u obce Leskovec nad Moravicí jeví jako zanedbatelné. 

Z toho vyplývá, že obec Leskovec nad Moravicí se nezbavuje svého vlastního majetku. 

Transféry jsou v roce 2011 na 5% a v roce 2012 na 9%, v roce 2013 jde o 40%, 

což je oproti předchozím letům výrazný nárůst.  V roce 2013 obec získala transfér  

ze Státního fondu životního prostředí ČR  na zateplení, výměnu oken a výměnu otopné 

soustavy v celkové hodnotě 2.840.463,48 Kč. Příjmy z transféru jsou nepředvídatelné, 

obvykle obec získává transfér na zaměstnanost na tzv. veřejně prospěšné pracovníky, dále 

pak na státní správu a na volby. Obec Leskovec nad Moravicí započítává do výhledu pouze 

již schválené dotace z minulých let a nemůže započítávat do příjmů obce příjmy 

z plánovaných dotací, u kterých nemá jistotu jejich přidělení. Z celkového pohledu  

na příjmy vyplývá, že obec Leskovec nad Moravicí je zcela závislá na příjmech z daní, 

místních a správních poplatků a  transférů. [11] 

3.2 Analýza výdajů let 2011 až 2013 

Výdajem jsou veškeré návratné platby na běžné i kapitálové účely, opětované 

i neopětované a poskytované návratné platby (půjčky) za účelem rozpočtové politiky. 

Výdaje dělíme na běžné a kapitálové. Hranicí pro účetní a rozpočtové zatřídění pro určité 

druhy DHM je částka 40.000 Kč a pro DNM jde o částku 60.000Kč. [5] 

Běžné výdaje: 

 Neinvestiční nákupy: tj. neinvestiční výdaje za zboží a služby, náklady související 

s pracovní silou jako jsou mzdy a pojistné.  
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 Neinvestiční transféry: patří sem transfery poskytnuté soukromoprávním 

subjektům a veřejnoprávním subjektům na jejich činnost.  

 Neinvestiční půjčky: to jsou návratně poskytované prostředky jiným subjektům na 

neinvestiční účely. 

Kapitálové výdaje: 

 Investiční nákupy: nákupy DHM, DNM, akcií a majetkových účastí  

ve společnostech.  

 Investiční transféry: patří sem transfery poskytnuté soukromoprávním  

a veřejnoprávním subjektům na jejich investiční účely. 

 Investiční půjčky: jsou návratně poskytované prostředky jiným subjektům  

na investiční účely. 

V analýze výdajů se budu zaobírat srovnáváním celkových výdajů, vývojem 

hlavních výdajových skupin rozpočtu a podrobným rozborem jednotlivých výdajů v letech 

2011 až 2013. [5] 

3.2.1 Celkové výdaje rozpočtu obce 

Celkové výdaje uvnitř rozpočtu obce Leskovec nad Moravicí obsahují takové 

výdaje, které jsou opravdu odvedeny z rozpočtu v kalendářním roce. Výdaje rozpočtu obce 

se dělí na běžné a kapitálové. 

Většina výdajů se dá zařadit do běžných výdajů, které jsou použity na udržení 

funkčnosti lesního hospodářství, pozemků, kanalizační sítě, silniční dopravy, sdělovacích 

prostředků a bytového hospodářství, komunálních služeb apod.[5] 
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Tabulka 8: Přehled výdajů 

Zdroj [11] 

Podrobněji se budu zabývat investičními i neinvestičními výdaji, které  

se v jednotlivých letech zásadně liší, jak je možno vidět z tabulky č. 8. Řádky č. 1, 2, 4, 5, 

10, 11, 14, 17, 18, 20, 21 se nezabývám, protože se jedná o výdaje, které jsou vynaloženy 

běžný na provoz. 

3.2.1.1 Místní komunikace 

V roce 2013 došlo k nárůstu výdajů kvůli opravám na místních komunikacích. 

3.2.1.2 Školství 

Obec Leskovec nad Moravicí nemá v obci základní školu, a proto přispívá na své 

žáky, kteří dojíždějí do okolních škol. V roce 2013 se změnila legislativa a obce i města 

2011 2012 2013

1 Pozemky 0,00 Kč 0,00 Kč 59 000,00 Kč

2 Lesy 12 626,00 Kč 8 327,00 Kč 14 625,00 Kč

3 Místní komunikace 70 169,00 Kč 31 601,00 Kč 174 689,00 Kč

4 Silniční doprava 29 892,00 Kč 31 388,00 Kč 32 957,00 Kč

5 kanalizace 2 058,00 Kč 0,00 Kč 2 525,00 Kč

6 Školství 762 660,00 Kč 610 942,00 Kč 119 195,57 Kč

7 Kultura 481 290,05 Kč 1 136 802,70 Kč 3 929 166,44 Kč

8 Sdělovací prostředky 3 155,00 Kč 3 155,00 Kč 30 732,00 Kč

9 Tělovýchova 457 785,20 Kč 41 139,00 Kč 639 062,00 Kč

10 Volný čas mládeže 2 000,00 Kč 869,00 Kč 6 380,00 Kč

11 Zdravotnické programy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

12 Bytové hospodářství 173 919,00 Kč 128 820,00 Kč 97 255,00 Kč

13 Komunální služby 424 827,40 Kč 982 875,54 Kč 1 376 653,00 Kč

14 Odpady 544 480,00 Kč 544 593,00 Kč 591 098,00 Kč

15 Veřejná zeleň 40 915,00 Kč 46 719,62 Kč 110 690,00 Kč

16 Požární ochrana 118 757,40 Kč 305 831,60 Kč 111 160,00 Kč

17 Zastupitelské orgány 691 566,00 Kč 689 656,00 Kč 690 942,00 Kč

18 Volby 1 200,00 Kč 15 299,00 Kč 32 390,00 Kč

19 Místní správa 1 377 039,29 Kč 2 421 228,02 Kč 1 836 009,78 Kč

20 Obecné výdaje 9 479,00 Kč 9 556,00 Kč 11 469,40 Kč

21 Nezařazené  výdaje 9 578,00 Kč 1 233,00 Kč 9 581,00 Kč

VÝDAJE
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dostávají příspěvky na žáka formou daní (zákon). V tomtéž roce se uskutečnilo finanční 

vypořádání z roku 2012, další roky již obec nebude na základní školy přispívat. 

3.2.1.3 Kultura 

Z výše uvedené tabulky č. 8 je u tohoto výdaje vidět každoroční nárůst. V roce 2011 

jsou to klasické běžné výdaje, které jsou důležité k provozu budovy kulturního domu. 

V roce 2012 obec vydala finanční prostředky na sportovní aktivity pro zimní období, 

vybudování barového pultu a rekonstrukci kuchyně. Na aktivity a barový pult obec získala 

transfér se SZIF. Rekonstrukci kuchyně provedla z vlastních finančních prostředků. 

V roce 2013 obec získala transfér ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí na zateplení, výměnu oken a výměnu otopné 

soustavy v celkové hodnotě 2.840.463,48 Kč. Celý projekt rekonstrukce kulturního domu 

vyšel v částce 3.225.329 Kč. Zbývající částku 384.865,60 Kč zafinancovala obec ze svých 

prostředků. [11] 

3.2.1.4 Sdělovací prostředky 

Jak je možno vidět z tabulky č. 8, oproti roku 2011 a 2012 větší výdaj byl 

zapříčiněn úderem blesku do budovy obecního úřadu. V ústředně místního rozhlasu byla 

spálena řídící jednotka, kterou bylo nutno opravit. 

3.2.1.5 Tělovýchova  

Rok 2012 koresponduje s běžnými výdaji na údržbu majetku. V roce 2011 obec 

půjčila ÚAMK Lučaři finanční prostředky na vybudování přírodního dětského hřiště  

a na vytvoření zázemí a jejího vybavení pro místní složku. V roce 2013 obec podpořila 

místní složku SK Leskovec nad Moravicí půjčkou 210.000 Kč a darem 90.000 Kč  

na rekonstrukci kabin, úpravu sportovní plochy a blízkého okolí. Dále obec získala dotaci 

ze SZIF v částce 205.000 Kč na vybudování příjezdové komunikace k fotbalovému hřišti. 

Tato akce stála celkově 295.000 Kč a v roce 2013 ji obec zafinancovala ze svých 

prostředků. Transfér  205.000 Kč získá po ukončení vyúčtování v roce 2014. Vlastní podíl 

obce tedy činil 90.000 Kč. [11] 
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3.2.1.6 Bytové hospodářství 

Obec během let 2009-2011 prodala 37 bytových jednotek do osobního vlastnictví. 

Dvě bytové jednotky zůstaly v majetku obce. Výdaje souvisí se zmíněným prodejem,  

kdy obec od kupujících vybrala 3% zálohy na daň z převodu nemovitostí a přeposlala  

je finančnímu úřadu a taktéž provizi pro realitní kancelář. 

3.2.1.7 Komunální služby 

Obec rozjela několik projektů, které jsou ve fázi projektové dokumentace, na kterou 

obec neustále vynakládá své finanční prostředky, což vyplývá z tabulky č. 8. 

 Zateplení, výměna oken a výměna otopné soustavy budovy kulturního domu. 

 Zateplení a výměnu oken budovy obecního úřadu. 

 Zateplení, výměna oken a výměna otopné soustavy restauračního zařízení v obci. 

 Vybudování osmi bytových jednotek pro domov s pečovatelskou službou. 

 Vybudování nových chodníků. 

 Zpevnění panelové cesty.  

 Vybudování inženýrských sítí a příjezdové cesty pro umožnění výstavby rodinných 

domů a vystavění nových parkovacích míst pro rekreanty. [11] 

3.2.1.8 Veřejná zeleň  

V roce 2013 vznikl nárůst v běžných výdajích z důvodů nakoupení příslušenství  

na traktor a drtič pro údržbu veřejné zeleně. 

3.2.1.9 Požární ochrana 

V roce 2012 vnikl nárůst výdajů pro obec z důvodů zapůjčení finančních prostředků 

SDH Leskovec nad Moravicí na zakoupení sportovního stroje s úpravami. 

3.2.1.10 Místní správa 

Z tabulky č. 8 je vidět, že v roce 2012 vznikl oproti roku 2011 nárůst z důvodu 

nakoupení traktoru pro údržbu zeleně a služby občanům v hodnotě 577.000 Kč včetně 

vlečky a radlice, přívěsného vozíku za osobní auto a štěpkovače v částce 34.200 Kč.  

Dále obec musela z důvodu úderu blesku zakoupit 3 nové počítače, kopírku, telefonní  

a internetovou síť. 
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V roce 2013 obec zakoupila drtič pro údržbu místní zeleně. Výdaje na provoz  

se zvýšily. Obec nakoupila za 55.000 Kč hrací prvky na dětské hřiště. Za částku 22.000 Kč 

obec zřídila alarm na ochranu svého majetku. [11] 

 

Tabulka 9: Procentuální vyjádření výdajů z celkového rozpočtu obce 

[11] 

Tabulka č. 9 obsahuje přehled těch nejvýznamnějších výdajů obce ve sledovaném 

období, a to v procentním vyjádření, ostatní výdaje byly minimální nebo nulové, což je pro 

analýzu nevýznamné. 

Výdaje rozdělujeme na běžné a kapitálové. Objemově nejvýznamnější a s rostoucí 

tendencí jsou běžné výdaje, zahrnující každoročně opakující se výdaje, jako jsou výdaje 

na opravy a údržbu nemovitostí, místních komunikací, veřejného osvětlení, veřejné zeleně  

a lesního hospodářství, výdaje na činnost veřejné správy, provoz mateřské školy a jiné. 

Kapitálové výdaje ve sledovaném 3letém období se pro obec Leskovec nad Moravicí jeví 

jako zanedbatelné. Obec za toto sledované období neinvestovala významné peněžní 

prostředky ke koupi majetku.  

Jako nevýznamné výdaje se jeví výdaje na pozemky, lesy, místní komunikace, 

dopravní obslužnost, kanalizaci, sdělovací prostředky, volný čas mládeže, bytové 

hospodářství, veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, požární ochranu a poplatky bankám.  

Tyto výdaje se pohybují od 0% až do 3% z celkových výdajů v jednotlivých letech.  

Ve sledovaném období jsou největší výdaje na místní správu a to v roce 2011 26%, 

v roce 2012 35% a v roce 2013 35%. Průměr za sledované 3leté období je 27%.  

Zde největší položku tvoří mzdy na zaměstnance obce. V kapitole zastupitelstvo obce jsou 

také nejvýznamnější položkou výdaje na mzdu starosty obce, zastupitelstva obce  

a spolupracujících komisí a to v roce 2011 13%, v roce 2012 10% a v roce 2013 13%. 

2011 2012 2013

Školství 15% 9% 1%

Tělovýchova 9% 1% 6%

Kultura 9% 16% 40%

Komunální služby 8% 14% 14%

Odpady 10% 8% 6%

Zastupitelské orgány 13% 10% 7%

Místní správa 26% 35% 19%
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V průměru z celkového rozpočtu obce činí tento výdaj 10%. Mezi další významné výdaje 

patří výdaje na kulturu a školství. V kultuře se odráží rekonstrukce kuchyně a barového 

pultu v kulturním domě, která proběhla v roce 2012 a podílela se 16% z celkového 

rozpočtu obce a v roce 2013 40% z důvodů výměny oken, zateplení fasády a výměny 

otopné soustavy rovněž v kulturním domě. Neinvestiční náklady na žáky navštěvující 

místní mateřskou školu, Základní školu v Rázové, v Bruntále a ve Dvorcích činily v roce 

2011 15%, v roce 2012 9% a v roce 2013 pouhé 1%. Klesající tendenci zapříčinila novela 

zákona o rozpočtovém určení daní. Další podstatné výdaje jsou výdaje na odvoz odpadů  

a komunální služby. Odvoz odpadů v roce 2011 činil 10%, v roce 2012 8% a v roce 2013 

6% z celkového rozpočtu obce. Průměr za sledované 3leté období je 8%. Položku 

komunální služby tvoří mzdy veřejně prospěšných pracovníků, projektová dokumentace  

a příprava projektů k dotacím. V roce 2011 šlo o 8%, v roce 2012 a 2013 o 13% 

z celkového rozpočtu obce.  
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4 Návrhy a doporučení 

Cílem této kapitoly je vyhodnotit hospodaření malé obce Leskovec nad Moravicí. 

Zda obec Leskovec nad Moravicí včele se starostou a zastupiteli se aktivně starají  

o všeobecný rozvoj svého území a naplňování veřejných potřeb svých občanů. 

 Pokusit se i v dalších letech dosáhnout na další transféry, a tak zabezpečit 

rozvoj a udržení nadstandardních služeb obce Leskovec nad Moravicí pro své 

občany. Dofinancovat rozpracované projektové dokumentace a dotažení této 

projektové dokumentace do fáze stavebního povolení k udržení provozu schopnosti 

a modernizaci nemovitosti v držení obce. Sledovat nově vyhlášené dotační tituly 

z jednotlivých ministerstev, státních fondů a Moravskoslezského kraje. 

 Nadále zajišťovat a rozšiřovat důležité veřejné služby, které obec Leskovec nad 

Moravicí dosud poskytuje svým občanům, a zabezpečit jejich pokrytí běžnými 

příjmy. Obec by se měla snažit o rozšíření, zkvalitnění a modernizaci stávajících 

služeb. Vytvořením nových podmínek pro občany i podnikatelské subjekty,  

aby mohly vzniknout nové a zajímavé příležitosti jako je například tvorba nových 

pracovních míst. Leskovec nad Moravicí má výhodnou polohu na břehu nově 

postavené přehrady Slezská Harta. Postupně rozvíjející se rekreační oblast a s tím  

i spojený cestovní ruch může poskytnout nové a zajímavé příležitosti pro rekreanty, 

rybáře a především pro vlastní občany.  

 Snažit se udržet strukturu vynakládaných příjmů na běžný provoz tak,  

aby bylo zajištěno pokrytí provozních výdajů. Pokračovat v trendu rozpočtové 

odpovědnosti, kterou obec Leskovec nad Moravicí prozatím vykazuje v dobré 

kvalitě, díky tomu se řadí mezi obce, které nevykazují vyšší míru rizika 

hospodaření. Při každém vyšším investičním výdaji by se obecní zastupitelstvo 

v čele se starostou obce mělo pořádně zamyslet, zda je pro obec nezbytný a pro její 

občany přínosem. Tyto výdaje by měli obci v budoucnu přinést zisk nebo užitek 

pro občany obce. 

 Rok 2014 je rokem volebním, a proto je nutné, aby v rámci předvolebních bojů  

a slibů nedošlo k nepředpokládaným výdajům ve snaze se občanům zalíbit. 

Důležité je, aby sami občané obce měli zájem situaci v obci změnit k lepšímu 

a to nejen aktivním přístupem na veřejných schůzích, ale i zapojením se do 

aktivních složek, které působí na území obce. Na veřejných schůzích se zapojovat 
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do diskuse a přinášet nové náměty a nápady týkající se chodu obce. Se svými 

zvolenými zástupci se mohou podílet na fungování a na vedení obce, vyvíjet tlak, 

kontrolovat a aktivně se zajímat o dění na území obce.  

 Obec by měla více podporovat místní podnikatele, kteří se snaží rozvíjet v obci 

cestovní a turistický ruch. Vytvořením nových pracovních míst a podporou 

výstavby rodinných domků se nejen zlepší životní úroveň obce, ale také dojde ke 

zlepšení věkové struktury obyvatel. 

Obec Leskovec nad Moravicí se jeví jako dobře fungující samosprávný celek.  

Se svými financemi hospodaří efektivně, hospodárně a účelně. Za sledované období  

2011-2013 obec nemá žádné půjčky, úvěry a leasingy. Obec vykazuje přebytkový 

rozpočet, důvodem je, že v roce 2009 až 2011 prodala 37 dvoupokojových a třípokojových 

obecních bytů nájemníkům do osobního vlastnictví a tím si vytvořila finanční hotovost 

(neidentifikovatelnou rezervu) cca 6.000.000 Kč. S touto rezervou obec počítá  

do budoucna pro realizaci významného ještě nespecifikovaného investičního projektu.  

Na závěr lze konstatovat, že hospodaření obce Leskovec nad Moravicí je na velmi 

dobré úrovni s ohledem na její rozpočet, který je ve sledovaném období přebytkový  

a dluhová služba obce je nulová. [11] 
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5 Závěr 

Rozpočty obcí se liší svým rozsahem. Obce nemohou ovlivnit nerovnost,  

která se projevuje především v příjmech daňových. Daňové příjmy obce plynou  

do rozpočtu na základě rozpočtového určení daní dle zákona č.  243/2000 Sb. Poslední 

platná novela zákona o rozpočtovém určení daní je ze dne 16. srpna  roku 2012, s účinností 

od 1. ledna roku 2013 zaznamenala několik změn. Vzrostl celkový procentní podíl obcí na 

daních sdílených a byla rozšířena kritéria sdílení o prostý počet obyvatel a o rozlohy 

katastrální výměry obce. 

Celá bakalářská práce byla zaměřena na hospodaření malé obce Moravskoslezského 

kraje Leskovec nad Moravicí s cílem ohodnotit vývoj hospodaření a složení rozpočtových 

příjmů a výdajů za období let 2011 až 2013. 

Ve druhé kapitole se zabývám obecnou charakteristikou územních samosprávných 

celků, kde se věnuji obecnému fungování obcí v ČR. Dále jsou zde vysvětleny základní 

pojmy týkající se obce, působností obce a jejími hlavními orgány. Působnost obce se dělí 

na samostatnou, kdy obec zajišťuje lokální statky, a přenesenou působnost, kde jde  

o přenesený výkon státní správy. Mezi hlavní orgány obce patří zastupitelstvo, rada obce, 

obecní úřad a zvláštní orgány obce. K  zajištění veřejných statků slouží hlavní finanční 

nástroj a to rozpočet obce, který patří s ostatními rozpočty do soustavy veřejných rozpočtů. 

Na závěr druhé části jsme se seznámili s obcí Leskovec nad Moravicí, jejími základními 

údaji a charakteristikami.  

Ve třetí kapitole jsem se zaobírala podrobnou analýzou příjmů a výdajů z hlediska 

hospodaření v běžném rozpočtu za sledované období na základě poskytnutých pravdivých 

údajů rozpočtů a rozborů hospodaření obce Leskovec nad Moravicí.  Pro obce je závazné 

druhové třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, které třídí příjmy na daňové, 

nedaňové, kapitálové a přijaté transféry a dále výdaje na běžné a kapitálové - všechny tyto 

položky jsou podrobně rozpracovány a popsány. Největší podíl na celkových příjmech 

obce mají daňové příjmy a další významnou složkou jsou také transféry obce.  

Ve čtvrté kapitole jsem stanovila následující návrhy a doporučení vyplývající 

z provedené analýzy, které by mohly přispět k lepšímu hospodaření obce.  
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