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1 ÚVOD 

Odpad a hospodaření s ním je v dnešní době velmi často probíranou tématikou v řadě 

zemí. Denně je vyprodukováno velmi velké množství odpadu, a to buď v jednotlivých 

domácnostech, ale i v průmyslovém odvětví. Když bychom to spočítali za rok, tak vzniká 

velké množství odpadu v řádu milionů tun a je nutné s ním naložit vhodným způsobem. 

Ideální by samozřejmě bylo, kdyby žádný odpad ani nevznikal, což je ale zcela nereálné. 

Je nutné tento odpad tedy co nejvhodněji využít, např. recyklací apod. Hlavním 

problémem v této oblasti je fakt, že mezitím co odpad velmi rychle vzniká, trvá mnohem 

delší dobu jej zrecyklovat a opětovně využít. Každý jedinec by si měl tedy uvědomit, že 

svým přístupem k nakládání s odpadem, tříděním apod., může změnit současnou situaci 

s odpady. Zde je nutné apelovat na obce, aby svým občanům poskytovaly maximum 

informací týkajících se pokynů, jak odpad třídit, kam který odpad správně patří, aj. Tyto 

základní informace by měly být dle mého předávány již ve školce, škole například formou 

hravých a naučných přednášek. 

V roce 1991 vznikl v České republice první zákon o odpadech. Do této doby se odpadové 

hospodářství moc neřešilo a s odpady nebylo nakládáno smysluplně. Posledních 

úprav   se zákon dočkal v roce 2020, kdy byl již poněkolikáté novelizován. 

První část diplomové práce popisuje hospodaření obcí obecně. V druhé části je nejprve 

uveden teoretický popis hospodaření vybraných obcí Olomouckého kraje obecně. Dále je 

pozornost věnována především problematice odpadového hospodářství v jednotlivých 

obcích. Shrnuty jsou nejčastější náklady a příjmy obcí spojené právě s odpady. V poslední 

části je provedeno zhodnocení, jakým způsobem se obce staví k hospodaření v oblasti 

odpadového hospodářství a v závěru jsou uvedeny náměty pro obce, jak zefektivnit 

nakládání s odpadem. 

Hospodaření podle rozpočtu a kontrola – finanční hospodaření musí být uskutečňováno 

v souladu se schváleným rozpočtem. Měla by být prováděna jeho pravidelná, 

systematická a úplná kontrola. Na pravidla hospodaření se vztahuje zákon      č. 320/2001 

Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. (Lorenc, 2020) 

Hlavním cílem této diplomové práce je analýza a následné zhodnocení hospodaření ve 

vybraných obcích Olomouckého kraje za období 2015-2019. Každý subjekt by měl 

hospodařit co nejefektivněji, proto je dalším cílem zjistit, jak vybrané obce hospodaří 
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v oblasti odpadového hospodářství a dále navrhnout možné zlepšení v oblasti 

odpadového hospodářství.  

Metodami řešení diplomové práce je finanční analýza jednotlivých rozpočtů vybraných 

obcí a komparace jednotlivých ukazatelů v oblasti odpadového hospodářství u těchto 

obcí. K finanční analýze byly stanoveny srovnávací parametry v podobě přepočtu na 

jednoho obyvatele. Byly porovnávány rozpočty jednotlivých obcí. Následně byla 

provedena interpretace výsledků včetně jejich vyhodnocení. V závěru diplomové práce 

je provedeno shrnutí a navrženo doporučení pro obce, které aktuálně řeší problematiku 

odpadového hospodářství. 

Pro řešení byla stanovena výzkumná otázka: Jaké dopady má hospodaření obcí s odpady 

na rozpočet ve vybraných obcích se zhruba stejným počtem obyvatel. K analýze 

hospodaření bylo vybráno šest obcí s přibližně stejným počtem obyvatel v rámci 

Olomouckého kraje a okresu Šumperk (viz tabulka 3.1). 

Byl také proveden průzkum, aby bylo zjištěno, zda občané třídí odpad, jakým způsobem 

získávají informace o správném způsobu třídění a motivace k třídění. Výsledky průzkumu 

jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Odpad a cena za jeho skládkovné se každým rokem zvyšuje, a navíc Evropská unie na 

své členské státy tlačí k dodržování norem k ochraně životního prostředí, což je celkově 

spojeno se zvýšením ceny pro koncového zákazníka – občana.  

Východiskem diplomové práce jsou platné právní předpisy, odborná literatura                        

a ekonomické údaje vycházející z ročních závěrečných účtů obcí, a v neposlední řadě            

i informací získaných vzhledem k této době z telefonických rozhovorů s jednotlivými 

zástupci vybraných obcí a jimi zodpovězených dotazů. 
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2 HOSPODAŘENÍ OBCÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ   

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

který je vymezen hranicí území obce. 

 Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích 

svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

 Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých 

úkolů chrání též veřejný zájem. 

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, 

starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce.“ (Zákon č. 128/2000 Sb.) 

2.1 Hospodaření obcí 

Východiskem k výkladu k problematice rozpočtového procesu jsou zejména zákon           

č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů a vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, zákon č. 320/2001 Sb.,               

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole) a vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě.  

„Základním zákonem, který řídí proces sestavení rozpočtu, je zákon č. 250/2000 Sb.,          

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ten upravuje tvorbu a obsah rozpočtů 

obcí a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky obcí.“ (Lorenc, 2020) 

2.1.1 Rozpočet obce 

Rozpočet obce je prakticky finančním plánem, kterým se řídí financování činnosti obce. 

Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Při zpracování ročního rozpočtu se 

vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu. Rozpočet je sestaven podle rozpočtové 

skladby, která je dána vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Rozlišujeme 

druhové třídění rozpočtové skladby (položky), které je identifikováno také čtyřmístným 

strukturovaným číslem. Odvětvové třídění rozpočtové skladby (paragrafy) je 

identifikováno také čtyřmístným strukturovaným číslem. 

Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový, 

jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících letech nebo 

jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. (Lajtkepová, 2013) 
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Rozpočet může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné 

uhradit: 

• finančními prostředky z minulých let, nebo 

• smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo 

příjmem z prodeje komunálních dluhopisů. 

Smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem nebo příjmem z komunálních dluhopisů 

územního samosprávného celku je možné uhradit pouze schodek vzniklý z důvodu 

předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. 

Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření běžného roku se 

převádí k použití v dalším roce, a to ke krytí rozpočtových výdajů, anebo je možné jej 

převést do peněžních fondů. 

Schodek hospodaření se uhrazuje z finančních prostředků z minulých let nebo se kryje 

z návratných zdrojů splatných z rozpočtu v následujícím období. 

Podnikatelská činnost obcí se sleduje mimo rozpočtové příjmy a výdaje. Její výsledek se 

promítne do rozpočtu a je také součástí závěrečného účtu územního samosprávného 

celku. (Vítková, 2018) 

a, sestavení a zveřejnění rozpočtu obce 

Obec sestavuje rozpočet v návaznosti na svůj střednědobý výhled rozpočtu a na základě 

údajů rozpisu státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria, jímž státní rozpočet určuje 

své vztahy k rozpočtům krajů nebo jednotlivých obcí.  

V případě, že se obec podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného 

z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat 

stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu 

nebo projektu Evropské unie. 

Obec zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce, a to 

nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce. 

Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být 

návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích 

rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Obec 

současně oznámí na úřední desce, kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno 

nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu. 
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Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušné obce uplatnit písemně ve lhůtě 

stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 

dané obce. 

Obrázek 2.1 Příklad oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu obce 

 

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 

 

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 21.2.2017 se zveřejňuje návrh 

rozpočtu. 

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 je zveřejněn na webových stránkách obce, 

www.obec.cz, v sekci Úřední deska, podsekci Rozpočet. 

V listinné podobě k nahlédnutí je uložen v kanceláři účetní obce. 

Zdroj: vlastní zpracování, Vítková (2018) 

Obec zveřejní svůj rozpočet na svých internetových stránkách, a to do 30 dnů ode dne 

jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě 

a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být 

zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok. 

b, rozpočtové provizorium 

Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové 

hospodaření obce v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. 

Pravidly rozpočtového provizoria se řídí hospodaření obce i po dobu pozastavení výkonu 

usnesení zastupitelstva obce, které byl schválen její rozpočet, podle zvláštního zákona. 

Při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční 

výdaje obce stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria překročit jednu dvanáctinu 

výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze stanovit 

pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů 

stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů 

spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.  

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají 

příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

http://www.obec.cz/
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Z výše uvedeného je zcela evidentní, že pokud zastupitelstvo obce včas neschválí 

rozpočet na další kalendářní rok nejpozději před koncem roku, musí schválit pravidla 

rozpočtového provizoria. Ty budou platit do doby, než zastupitelstvo obce schválí 

rozpočet na daný kalendářní rok. Pro řízení obce je vhodné, aby pravidla rozpočtového 

provizoria platila co nejkratší dobu. 

Pravidla rozpočtového provizoria schvaluje zastupitelstvo obce v souladu se zákonem      

č. 250/2000 Sb. a zákonem č. 128/2000 Sb. a musí být zveřejněna na internetových 

stránkách obce. V rozpočtovém provizoriu musí být jasně a zřetelně nadefinována 

pravidla, podle kterých bude obec po dobu rozpočtového provizoria hospodařit. Tato 

pravidla rozpočtového provizoria musí jasně zaznít v usnesení zastupitelstva, aby 

v průběhu rozpočtového hospodaření nedošlo k žádným pochybnostem, a především pak 

k přestupku dle zákona č. 250/2000 Sb. (dříve správní delikt). Pravidla rozpočtového 

provizoria musí být zveřejněna na internetových stránkách obce do doby, než bude 

schválen rozpočet na příslušný kalendářní rok. 

Jak přesně mají být pravidla rozpočtového provizoria nadefinována zákon neuvádí. Jejich 

nastavení je tedy plně v kompetenci každé jednotlivé obce. 

Je nutné však zdůraznit, že pokud v průběhu rozpočtového provizoria vyvstane výdaj, se 

kterým se v rámci rozpočtového provizoria nepočítalo, nelze a nesmí obec tento výdaj 

hradit bez změny rozpočtového provizoria. Tedy pouze zastupitelstvo obce může svým 

usnesením rozšířit již schválená pravidla rozpočtového provizoria. (Vítková, 2018) 

2.1.2 Střednědobý výhled rozpočtu 

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem obce sloužícím pro střednědobé finanční 

plánování rozvoje jejího hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních 

vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se 

sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje 

o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích 

a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou 

jejich dopady na hospodaření obce po celou dobu trvání závazku. 

Obec zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách 

a na úřední desce, a to nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na 

zasedání zastupitelstva obce. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění 

návrhu. Na úřední desce pak může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje 



11 

alespoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a také o dlouhodobých 

závazcích a pohledávkách. Obec také současně oznámí na úřední desce, kde je návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn a kde je možné nahlédnout do jeho listinné 

podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce. 

Připomínky k návrhu tohoto střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané dané obce 

uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání 

na zasedání zastupitelstva. 

Obec následně zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách 

nejpozději do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je 

zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. 

Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do doby schválení nového střednědobého 

výhledu rozpočtu. (Peková a kol., 2019) 

Při zpracování střednědobého výhledu rozpočtu není dána povinnost sestavení v rozsahu 

rozpočtové skladby. Tudíž je možné vytvořit si vlastní strukturu příjmů, výdajů                       

i financování. Je však vhodné, aby střednědobý výhled rozpočtu byl zpracován stejně jako 

rozpočet obce, tedy vyrovnaný, schodkový či přebytkový s použitím položek třídy 8 – 

Financování. Je také si třeba uvědomit, že rozpočet obce, který je sestavován na 

kalendářní rok, vychází právě ze střednědobého výhledu rozpočtu. (Vítková, 2018) 

Ve střednědobém výhledu rozpočtu by měly být mimo jiné zachyceny celkové 

pohledávky. Pohledávky mohou být krátkodobé i dlouhodobé.  Jedná se především o 

pohledávky, které jsou smluvně či jinak zachycené. Například splátky poskytnutých 

návratných finančních výpomocí, smlouvy o poskytnutí dotací, kupní smlouvy, nájemní 

smlouvy atd. uzavřené na delší časové období. 

Stejně tak jako pohledávky, je nutné ve střednědobém výhledu rozpočtu obce zachytit         

i celkové závazky. Jedná se hlavně o závazky dlouhodobé, jako jsou například splátky 

přijatých úvěrů a půjček. Nesmí se zapomenout na úroky z úvěrů a půjček. Ve 

střednědobém výhledu rozpočtu obce musí být uvedena informace, do kdy bude obec 

tento úvěr nebo půjčku splácet, včetně odhadů úroků z úvěru či půjčky. 

U výdajů je velmi důležité zachytit plánované výdaje, především v oblasti obnovy 

majetku, ale i provozních výdajů. Řada oprav majetku i investic přechází z roku na rok, 

je tedy třeba plánovat v dlouhodobějším horizontu větší opravy i investice. V oblasti 
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výdajů jsou součástí střednědobého výhledu rozpočtu především běžné provozní výdaje 

obce, aj.  

Velmi důležité je, aby měla obec vždy aktuální střednědobý výhled rozpočtu, sestavený 

minimálně na období 2 let následujících po roce, na který je sestaven rozpočet obce. 

Pokud obec sestavuje střednědobý výhled rozpočtu vždy na období 2 let, pak musí 

každoročně sestavovat nový střednědobý výhled rozpočtu tak, aby byla dodržena zákonná 

povinnost, a to sestavit střednědobý výhled rozpočtu minimálně na období 2 let 

následujících po roce, na který je sestaven rozpočet dané obce. (Lorenc, 2020) 

Do střednědobého výhledu rozpočtu je možné zapojit i dotace, u kterých je však reálné, 

že je získáme (výši této složky příjmů je však potřeba zvážit velmi pečlivě, rozhodně by 

se zde neměly objevit dotace, u kterých vzniká pochybnost, zda vůbec budou poskytnuty. 

Tabulka 2.1 Střednědobý výhled rozpočtu obce Kamenná  

 2019 2020 2021 2022 

PŘÍJMY     

1 – Daňové příjmy 6 800 7 000 7 200 7 400 

2 – Nedaňové příjmy 1 000 1 050 1 060 1 070 

3 – Kapitálové příjmy 0 0 0  0 

4 – Přijaté transfery 200 200 200 200 

celkem 8 000 8 250 8 460 8 670 

VÝDAJE     

5 – Běžné výdaje 8 000 8 250 8 460 8 670 

6 – Kapitálové výdaje 0 0 0 0 

celkem 8 000 8 250 8 460 8 670 

Zdroj: vlastní zpracování, Vítková (2018)1 

2.1.3 Přezkum hospodaření obce 

Přezkum hospodaření je specifický typ externí kontroly. Přezkoumání hospodaření obcí 

se řídí dle zákona č. 320/2002 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Tento zákon 

vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, 

mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory uvnitř 

orgánů veřejné správy. Stanoví předmět, hlavní cíle a také zásady finanční kontroly 

vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, pokud tak tyto 

předpisy stanoví. 

Finanční kontrola vykonávaná podle tohoto zákona, je součástí systému finančního řízení 

zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. (Gruber, 2016) 

 
1 Hodnoty jsou doplněny dle schváleného střednědobého výhledu obce Kamenná – údaje jsou v tis. Kč 
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Tvoří ji: 

• systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány – zahrnuje tedy finanční 

kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky, 

zejména při vynakládání veřejných výdajů, včetně veřejné finanční podpory                         

u kontrolovaných osob, a to zejména před jejich poskytnutím, v průběhu jejich 

použití a následně po jejich použití, 

• systém finanční kontroly vykonávané podle mezinárodních smluv – zahrnuje 

finanční kontrolu zahraničních prostředků vykonávanou mezinárodními 

organizacemi dle vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika 

vázána, 

• vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy – zahrnuje finanční kontrolu 

dle vnitřních směrnic dané obce. 

Hlavními cíli finanční kontroly je prověřovat dodržování právních předpisů a opatření, 

které přijala obec v mezích těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky 

k zajištění stanovených úkolů těmito orgány a dále zajištění ochrany veřejných 

prostředků proti rizikům, nesrovnalostem a nebo jiným nedostatkům způsobeným 

především porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním 

nakládáním z veřejnými prostředky nebo trestnou činností, o prováděných operacích,          

o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činností orgánů 

veřejné správy v souladu se stanovenými úkoly a především účelný, efektivní                           

a hospodárný výkon samosprávy.  

Při výkonu finanční kontroly se používají tyto kontrolní metody: 

• sledování správnosti postupů při hospodaření s veřejnými prostředky,  

• zjištění skutečného stavu hospodaření s veřejnými prostředky a jeho porovnání 

s odpovídající dokumentací, 

• kontrolní výpočty, 

• šetření a ověřování skutečností týkajících se uskutečněných operací, 

• analýza údajů ve finančních výkazech nebo jiných informačních systémech              

a vyhodnocení jejich vzájemných vztahů. 
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Dále se při výkonu finanční kontroly uplatňují především tyto kontrolní postupy: 

- operační postupy, které zajišťují úplný a přesný průběh provedených operací až 

do jejich konečného vypořádání a vyúčtování, a zahrnují i kontrolní techniky při 

prověřování jejich dokumentace a sestavování účetních, statistických a jiných 

finančních výkazů, hlášení a zpráv, 

- schvalovací postupy, které zajišťují především prověření podkladů 

připravovaných operací a které tyto operace v případech zjištění nedostatků 

pozastaví až do doby, než dojde k jejich odstranění, 

- hodnotící postupy, které zajišťují posouzení údajů o provedených operacích 

ukládaných v zavedených informačních systémech a obsažených v statistických, 

účetních a jiných finančních výkazech, zprávách a hlášeních, dále také jejich 

porovnání s již schválenými rozpočty, a především vyhodnocení jejich důsledků 

na celkové hospodaření,  

- revizní postupy, které zajišťují prověření správnosti vybraných operací, jakož          

i mimo jiné revizní postupy k organizačně a funkčně nezávislému vyhodnocování 

účinnosti a přiměřenosti finančních kontrol zavedených v rámci systému řízení. 

Kontrolní metody a kontrolní postupy zahrnují také auditní metody a auditní postupy 

podle a k naplnění požadavků přímo použitelných předpisů Evropských společenství. 

Bližší podrobnosti o kontrolních metodách a kontrolních postupech stanoví prováděcí 

právní předpis. (Vrabková, 2016) 

2.2 Příjmy a výdaje rozpočtu obcí 

Při sestavování rozpočtu je důležité u příjmů odhadnout vývoj daňových příjmů na 

základě rozpočtového určení daní a vývoj vlastních nedaňových příjmů, které vznikají 

z poskytování služeb, z pronájmu majetku apod. Dále je možné zahrnout také                           

i jednorázové příjmy (např. příjmy z prodeje majetku), které je potřeba vyhodnotit 

jednotlivě s ohledem na reálnost jejich získání do rozpočtu. 

Na výdajové stránce je nutné nejdříve zabezpečit ty úkoly, které plynou z poslání obce 

(např. veřejné osvětlení, svoz odpadů), výkon státní správy a další povinnosti, které 

vyplývají z obecně závazných předpisů. Dále je potřeba zahrnout všechny příspěvky na 

provoz zřizovaných či založených organizací, splátky a úroky z úvěrů a půjček, závazky 

z uzavřených smluv, výdaje spojené s péčí o vlastní majetek (opravy, udržování, 
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technické zhodnocení), výdaje na investice, které již byly započaty v minulých letech         

a až následně výdaje na nové investice. 

2.2.1 Příjmy obcí spojené s odpadovým hospodářstvím 

Ve spojení s odpadovým hospodářstvím je nejčastějším příjmem poplatek občanů za 

komunální odpad, popřípadě místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ten obce vybírají na 

základě vydané obecně závazné vyhlášky a zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, popřípadě podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů.  Dalšími již méně významnými příjmy v rámci rozpočtu obce bývají 

platby od právnických osob (živnostníků), tržby za prodej druhotných surovin                         

a v neposlední řadě také odměny systému Eko-kom, popřípadě platby dalších 

kolektivních systémů. Na následujícím obrázku je uvedeno schéma financování nakládání 

s tříděnými a směsnými odpady. 

Obrázek 2.2 Financování nakládání s tříděnými a směsnými odpady 

Zdroj: EKO-KOM, vlastní zpracování 

Poplatek za odpad, který platí občané, se zvyšuje dle velikosti obce. Z toho vyplývá, že 

malé obce, u nichž jsou náklady prokazatelně vyšší než u měst, zpoplatňují daleko méně 

své občany než již zmíněná města. V průměru doplácejí obce v České republice ze svých 

rozpočtů zhruba 20–30 % nákladů na odpadové hospodářství. (Envihelp, 2020) 

2.2.2 Výdaje obcí spojené s odpadovým hospodářstvím 

Mezi výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím a setkáme se s nimi tedy v nákladové 

oblasti tvoří zejména náklady na svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů, 
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dále tříděný sběr separovaných složek, náklady spojené s černými skládkami, náklady na 

provoz sběrných dvorů, náklady na likvidaci bioodpadu a údržbu zeleně, náklady na 

likvidaci objemného a nebezpečného odpadu, aj. 

Tyto výdaje u většiny obcí převyšují příjmy spojené s likvidací odpadů, jak již bylo 

zmíněno výše, obce jsou nuceny tyto výdaje dofinancovávat z jiných příjmů svých 

rozpočtů, aby nedocházelo k dalšímu a dalšímu navyšování poplatku za odpad. 

2.2.3 Příjmy a výdaje obcí v oblasti odpadového hospodářství členěné dle 

rozpočtové skladby 

Jak již bylo zmíněno výše, mají jednotlivé obce v rámci oblasti odpadového hospodářství 

ve svém rozpočtu zaznamenány příjmy a výdaje spojené se shromažďováním, sběrem, 

přepravou, tříděním, využíváním a likvidací neboli odstraňováním odpadů, provozem 

sběrných dvorů, na straně druhé se jedná o příjmy z poplatku za odpad od fyzických              

a právnických osob.  

Rozpočet každé obce jako územního celku je členěn v rámci rozpočtové skladby. Peněžní 

operace související s plněním úkolů obcí a dalších územních samosprávných celků jsou 

členěny rozpočtovou skladbou. Rozpočtová skladba je prezentována jako analytické 

členění bankovních a jiných účtů a řídí se následujícími zásadami – zásada jednotnosti, 

zásada dlouhodobé stability třídění, zásada kompatibility, zásada závaznosti, aj. 

Jak již bylo zmíněno nejčastějším příjmem obce v oblasti odpadového hospodářství jsou 

poplatky od fyzických osob – ty je možné v rozpočtu obce najít pod položkou 1337 – 

poplatek za komunální odpad. Na tuto položku obec zařazuje poplatek za komunální 

odpad vznikající na jejím území a který je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky, 

kterou obec vydala podle §17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Na položce 1337 se 

vykazuje inkaso poplatku určeného dle obecně závazné vyhlášky. V případě ale pokud je 

úplata za tento odpad řešena smluvním vztahem (individuální smlouvou), patří na 

položku 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků a paragraf 3722 – sběr a svoz 

komunálních odpadů. Většina obcí účtuje poplatek za odpad od občanů na položku 1340 

– poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání                 

a odstraňování komunálních odpadů. Na tuto položku zařadí obec místní poplatek, který 

platí fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo rekreační stavbu podle §10 b, 

zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Maximální částka, kterou obec může 

vybírat za osobu či rekreační objekt činí 1000,- Kč. 
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Dalším možným příjmem obcí v oblasti odpadového hospodářství jsou přijaté 

nekapitálové příspěvky a náhrady, které obce dostávají například jako bonus za tříděný 

odpad od firmy Eko-kom, a.s. Tyto příjmy je možné v rozpočtu obcí nalézt na položce 

2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. 

V rámci rozpočtové skladby se obce řídí vyhláškou Ministerstva financí České republiky 

č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. V následující kapitole bude provedena podrobná 

analýza jednotlivých paragrafů a položek na straně příjmů a výdajů vybraných obcí 

Olomouckého kraje, blíže bude analýza zaměřena na oblast odpadového hospodářství. 

2.3 Plán odpadového hospodářství 

Česká republika, ale i ostatní státy v Evropě se snaží o regulaci odstraňování odpadu            

a hlavním cílem tohoto plánu je snaha o podporu recyklace odpadu. Odpad může být také 

druhotnou surovinou, a především na toto by se teď měla především v současné době 

zaměřit politika každého členského státu Evropské unie z hlediska problematiky 

nakládání s odpady.  

Z pohledu práva, které se zabývá nakládáním s odpady a jejich dalším využitím v České 

republice zajišťují platné zákony, vyhlášky, nařízení a normy. Když vstoupila Česká 

republika do Evropské unie2, podniky se zavázaly tím, že jejich povinností je dodržovat 

zákony, pravidla a normy Evropské unie. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR dlouhodobě podporuje získávání zdrojů druhotných 

surovin a postupné nahrazování primárních surovin, je-li toto možné a také efektivní. 

Důraz je kladen na prevenci proti vzniku odpadů.  Měly být co nejvíce využívány 

druhotné suroviny pro další výrobu a teprve v případě, kdy není možné zajistit vhodnou 

technologii pro jejich úpravu a zpracování a není po nich poptávka, je s nimi možné 

nakládat jako s odpady. (Kulhánková, 2012)  

Plán odpadového hospodářství České republiky stanovuje konkrétní cíle a opatření pro 

nakládání s odpady na území České republiky a zpracovává se na dobu 10 let. Plán 

odpadového hospodářství musí být stanoven v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

(Ministerstvo životního prostředí, 2020) 

Od 1.ledna 2015 platí nový Plán odpadového hospodářství České republiky pro roky 

2015-2024. Zákonem je zaveden zákaz skládkování platný do roku 2024. Příslušný 

 
2 1.května 2004 – datum vstupu České republiky do Evropské unie 
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paragraf v novele zákona o odpadech stanovuje, že na skládky je od roku 2024 zakázáno 

ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené 

prováděcím právním předpisem.  

2.3.1 Zákon o odpadech  

V České republice vznikl první zákon o odpadech v roce 1991. V současnosti nakládání 

s odpady upravuje zákon č. 541/2020 Sb., odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021. Zákon 

stanovuje práva a povinnosti osobám v oblasti odpadového hospodářství a prosazuje 

základní principy oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady. Nakládání s výrobky s ukončenou životností potom upravuje zákon 

č. 542/2020 Sb., účinný od 1. 1. 2021. Nakládání s odpady z obalů upravuje zákon                

č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů. (Ministerstvo životního 

prostředí, 2021). 

V České republice upravuje zákon o odpadech povinnosti právnických a fyzických osob 

během nakládání s odpady a také podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Původcem 

odpadů je právnická ale i fyzická osoba, pokud během její podnikatelské činnosti vzniká 

odpad. Tedy původcem odpadu není fyzická osoba – občan. 

Povinností původce odpadů je kontrola vlastnosti vznikajících odpadů a nakládání s nimi 

podle toho. Tvůrce odpadu se může zbavit odpadu pouze způsobem, který není v rozporu 

se zákonem. Jednou z hlavních povinností těchto tvůrců odpadů je, mimo jiné, využívat 

odpady jako zdroj druhotných surovin nebo energie, a to buď při své vlastní činnosti, 

nebo je nabídnout jiným organizacím, zabývajícím se sběrem, úpravou a výkupem 

odpadů nebo organizacím, které odpady využívají jako druhotné suroviny. Původce 

odpadů má povinnost zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením 

nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. (Kudelová, Jodlovská, Šarapatka, 1999) 

Od 1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., který nahradil 

zákon č. 185/2001 Sb. 

2.3.2 Základní pojmy odpadového hospodářství 

Komunální odpad je směsný a tříděný odpad původem z domácností, zejména papír             

a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická     

a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména 

matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do 

povahy a složení podobný odpadu z domácností. Do komunálního odpadu nezahrnujeme 
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odpad z výroby, zemědělství, rybolovu, lesnictví, septiků, kanalizační sítě a čistíren 

odpadních vod, včetně kalů nebo vozidla na konci životnosti ani stavební či demoliční 

odpad. (Zákon č.541/2020 Sb.) 

Domovní odpad – tento pojem legislativa neobsahuje, avšak v praxi se běžně používá. 

Považuje se za něj odpad z domácností, tedy běžný odpad z denní spotřeby obyvatel. 

Tvoří podstatnou část komunálního odpadu. (Vrbová a kol., 2009) 

Nebezpečný odpad je uveden v „Seznamu nebezpečných odpadů,“ nebo má nebezpečné 

vlastnosti definované zákonem o odpadech a může tedy ohrozit lidské zdraví, životní 

prostředí či znehodnotit ostatní skupiny odpadů. Patří sem např. staré léky, barvy, laky, 

zářivky, odpad z nemocnic, nafta apod. (Zákon č. 541/2020 Sb.) 

Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) je odpad, který je schopen aerobního nebo 

anaerobního rozkladu. Patří sem např. tráva, větve, listí, slupky, čajové sáčky, lepenka 

apod. (Šťastná, 2007) 
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3 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH OBCÍ 

V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Odpadové hospodářství je založeno na takzvané hierarchii odpadového hospodářství, 

podle níž je hlavní prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu 

předejít, pak v následujícím pořadí je jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné 

využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, pak jeho odstranění. 

Na základě dat získaných ze závěrečných účtů obcí a stránek Ministerstva financí České 

republiky byla provedena analýza hospodaření vybraných obcí Olomouckého kraje. 

Nejprve bylo provedeno porovnání celkových příjmů, výdajů a zjištěných výsledků 

hospodaření. Dále byla analýza více zaměřena na oblast nakládání s odpady                              

a vyhodnocení nákladů a příjmů v této oblasti za sledované období 2015–2019.  

K analýze hospodaření v oblasti odpadového hospodářství bylo vybráno šest obcí 

s přibližně stejným počtem obyvatel v rámci Olomouckého kraje a okresu Šumperk. 

Tabulka 3.1 Přehled vybraných obcí a počet jejich obyvatel v letech 2015-2019  

 

Obec / počet obyvatel 

 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Kamenná 528 517 520 524 514 

Chromeč 568 564 567 556 555 

Malá Morava 513 520 513 526 526 

Rájec 504 488 492 496 512 

Bohuslavice 515 515 524 516 513 

Dlouhomilov 468 476 477 482 493 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

3.1 Analýza celkových příjmů a výdajů obcí 

V této kapitole je provedeno základní porovnání u vybraných obcí v rámci celkových 

příjmů a výdajů za období 5 let. V další části práce bude provedena bližší analýza 

hospodaření v oblasti odpadového hospodářství, srovnání jednotlivých obcí a návrhy 

možných řešení do budoucna. 

3.1.1 Obec Kamenná 

Obec Kamenná se nachází 12 kilometrů jihovýchodně od Šumperka a 13 kilometrů 

východně od Zábřehu v okrese Šumperk v Olomouckém kraji a má rozlohu cca 5,12 km². 

Starostou obce je v současné dob Ing. Josef Vytřísal, prvním místostarostou je pan Jakub 

Nimmrichter a druhou místostarostkou obce je Ing. Lydie Musilová. Obec Kamenná 
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hospodařila v roce 2015 s celkovými příjmy ve výši 14 040 tis. Kč.  Výdaje obce 

Kamenná byly ve výši 14 365 tis. Kč. Obec hospodařila v roce 2015 s deficitem                

324 tis. Kč. V celém sledovaném období šlo o jediný rok, kdy obec vykazovala deficit, 

který pokryla přebytkem z minulých let. 

Obec Kamenná měla celkové příjmy v roce 2016 ve výši 8 754 tis. Kč, což je                            

o 5 286 tis. méně než v předchozím roce, kdy obec vykazovala vyšší přijaté transfery na 

rozsáhlou rekonstrukci budovy obecního úřadu. Výdaje dosahovaly výše 8 110 tis. Kč. 

Obec hospodařila v roce 2016 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 644 tis. Kč. 

V roce 2017 byly příjmy ve výši 9 334 tis. Kč a výdaje činily 8 530 tis. Kč. Výsledek 

hospodaření byl v tomto roce kladný ve výši 805 tis. Kč. 

V roce 2018 byly příjmy ve výši 9 848 tis. Kč a výdaje činily 7 916 tis. Kč. Výsledek 

hospodaření byl kladný, a to ve výši 1 932 tis. Kč. 

V roce 2019 byly příjmy ve výši 11 309 tis. Kč a výdaje představovaly částku                 

9 393 tis. Kč. Výsledek hospodaření byl v tomto roce ve výši 1 926 tis, tedy prakticky ve 

stejné výši jako v předchozím roce. 

Obrázek 3.1   Vývoj příjmů a výdajů obce Kamenná v letech 2015-2019 v tisících Kč 

Zdroj: Monitor státní pokladny, vlastní zpracování 

Jak je možné vyčíst z obrázku 3.1, mají příjmy obce Kamenná rostoucí tendenci. Pouze 

v roce 2016 tomu takto není z důvodu poklesu přijatých transferů. V roce 2015, jak už 

bylo zmíněno výše došlo k velké investiční akci, a to opravy budovy obecního úřadu. 

Pokud bychom provedli delší časové srovnání, bylo by patrné, že výkyvy v příjmech           

a výdajích byly vždy při investičních akcích. V ostatních letech již velké rozdíly nejsou. 

Rostoucí tempo je způsobeno zvýšenými daňovými příjmy ze sdílených daní, avšak růst 

není tak markantní. 
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Obrázek 3.2   Příjmy a výdaje obce Kamenná v přepočtu na obyvatele v tisících Kč 

Zdroj: Monitor státní pokladny, vlastní zpracování  

Jak je patrné z obrázku 3.2, je poměr příjmů a výdajů na obyvatele kolísavý. Je to   

způsobeno především změnou počtu obyvatel v daných letech. Obec Kamenná usiluje       

o to, aby počet jejích obyvatel rostl, nebo alespoň zůstal stejný a neklesal.  Hlavní 

prioritou obce je udržení místní školy a školky, občanské vybavenosti jako např. obchodu, 

hospody, aj. a také dostupné dopravní obslužnosti. Obec Kamenná se snaží přilákat nové 

obyvatele, především mladé lidi s plánem založení rodiny, a tedy i udržení počtu svých 

obyvatel. Dalším cílem je, aby občané, kteří bydlí v obci, zde měli i trvale hlášený pobyt. 

V roce 2015 vzhledem k opravě budovy obecního úřadu byly příjmy ve výši 26 tis. Kč     

a výdaje ve výši 27 tis Kč, což bylo ve sledovaném období nejvyšší hodnotou. V dalších 

letech se příjmy držely pod hodnotou 20 tis. Kč až na rok 2019, kdy příjmy na obyvatele 

činily 22 tis. Kč. Na výdajové stránce hodnoty nepřevýšily částku 20 tis. Kč, kdy nejvyšší 

hodnotou bylo 18 tis. Kč v roce 2019. 

3.1.2 Obec Chromeč 

Obec Chromeč se nachází také v okrese Šumperk a má rozlohu cca 5,48 km². Starostou 

obce je v současné době Ing. František Brdečka a místostarostou je pan Zdeněk Březina. 

Obec Chromeč hospodařila v roce 2015 s celkovými příjmy ve výši 7 674 tis. Kč.  Výdaje 

obce Chromeč byly ve výši 5 632 tis. Kč. Obec hospodařila v roce 2015 s přebytkem 

2 042 tis. Kč. V celém sledovaném období šlo o druhý nejvyšší výsledek hospodaření. 
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Obec Chromeč měla celkové příjmy v roce 2016 ve výši 10 965 tis. Kč, což je                           

o 3 291tis. více než v předchozím roce. Výdaje dosahovaly výše 7 606 tis. Kč. Obec 

hospodařila v roce 2016 s kladným výsledkem hospodaření, a to ve výši 3 359 tis. Kč. 

V roce 2017 byly příjmy ve výši 10 512 tis. Kč a výdaje činily 9 168 tis. Kč. Výsledek 

hospodaření byl v tomto roce opět kladný ve výši 1 345 tis. Kč. 

V roce 2018 vykázala obec příjmy ve výši 12 678 tis. Kč a výdaje byly ve výši                      

10 538 tis. Kč. Výsledek hospodaření byl kladný, a to ve výši 2 140 tis. Kč. 

V roce 2019 byly příjmy ve výši 12 128 tis. Kč a výdaje představovaly částku 11 591 tis. 

Kč. Výsledek hospodaření byl v tomto roce ve výši 537 tis. Kč, což bylo nejméně za celé 

sledované období. 

Obrázek 3.3  Vývoj příjmů a výdajů obce Chromeč v letech 2015-2019 v tisících Kč 

Zdroj: Monitor státní pokladny, vlastní zpracování 

Jak je patrné z obrázku 3.3, mají příjmy obce Chromeč až na malý pokles v roce 2017 

rostoucí tendenci. Rostoucí tempo je způsobeno zvýšenými daňovými příjmy ze 

sdílených daní, avšak růst není u většiny obcí tak markantní a odvíjí se od počtu obyvatel 

v dané obci. Celkové výdaje obce Chromeč vzhledem k situaci, že ve sledovaném období 

nedošlo k žádné investiční akci, nijak významně neklesají ani nestoupají. Rostoucí 

tendence je spojena s inflací. Jak je z obrázku možno vyčíst, nejmenší rozdíl mezi 

celkovými příjmy a výdaji měla obec Chromeč v roce 2019. 
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Obrázek 3.4 Příjmy a výdaje obce Chromeč v přepočtu na obyvatele v tisících Kč 

Zdroj: Monitor státní pokladny, vlastní zpracování  

Jak je patrné z obrázku 3.4, je poměr příjmů a výdajů na obyvatele až na drobné výkyvy 

rostoucí. Je to způsobeno především velmi nepatrnou změnou počtu obyvatel v daných 

letech. Obec Chromeč měla v celém sledovaném období prakticky stejný počet obyvatel. 

Nejvyšší úbytek byl v roce 2018, kdy bylo v obci hlášeno k trvalému pobytu 556 obyvatel 

oproti roku 2017, kdy jich bylo 567. Hlavní prioritou obce je udržení počtu obyvatel nad 

hranicí 500 vzhledem k možnostem získání velmi příznivých dotačních titulů k obnově 

obce. Obec Chromeč obdržela dotaci v roce 2016 ve výši 1,88 mil. Kč.  

3.1.3 Obec Malá Morava 

Obec Malá Morava je obec na Moravě a v Čechách, v okrese Šumperk, původně při 

historické zemské hranici a nyní přímo na ní s rozlohou 68,3 km². V současné době je 

starostou obce pan Antonín Marinov a místostarosta je pan Walter Köhler. Obec Malá 

Morava měla v roce 2015 celkové příjmy ve výši 13 443 tis. Kč.  Výdaje obce Malá 

Morava byly ve výši 11 778 tis. Kč. Obec hospodařila v roce 2015 s přebytkem 1 665 tis. 

Kč. 

Obec Malá Morava hospodařila v roce 2016 s celkovými příjmy ve výši 13 558 tis. Kč, 

což je shodné s rokem 2015. Výdaje dosahovaly výše 9 275 tis. Kč. Obec hospodařila 

v roce 2016 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 4 283 tis. Kč, což byla nejvyšší 

hodnota v celém sledovaném období. Oproti roku 2015 byl rozdíl ve výsledku 

hospodaření o 2 618 tis. Kč více. 
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V roce 2017 činily příjmy 14 121 tis. Kč a výdaje byly ve výši 10 444 tis. Kč. Výsledek 

hospodaření byl v tomto roce kladný ve výši 3 676 tis. Kč. 

V roce 2018 byly příjmy ve výši 14 540 tis. Kč a výdaje činily 14 426 tis. Kč. Výsledek 

hospodaření byl kladný, a to ve výši 114 tis. Kč. Jednalo se o nejnižší výsledek 

hospodaření ve sledovaném období. 

V roce 2019 byly příjmy ve výši 16 764 tis. Kč a výdaje představovaly částku              

16 386 tis. Kč. Výsledek hospodaření byl v tomto roce ve výši 378 tis. Kč, tedy jen 

nepatrně vyšší než v předchozím roce. 

Obrázek 3.5 Vývoj příjmů a výdajů obce Malá Morava v letech 2015-2019 v tis. Kč 

Zdroj: Monitor státní pokladny, vlastní zpracování 

Jak je možné vyčíst z obrázku výše, mají příjmy obce Malá Morava stejně jako                       

u předchozích obcí rostoucí tendenci. Rostoucí tempo je způsobeno stejně jako 

v předchozím případě zvýšenými daňovými příjmy ze sdílených daní, avšak růst je jen 

velmi nepatrný. Dále je z obrázku zřejmé, že v letech 2018 a 2019 byl rozdíl mezi 

celkovými příjmy a výdaji jen velmi nepatrný a jednalo se o roky, kdy měla obec nejmenší 

výsledky hospodaření. To bylo způsobeno realizovanou investiční akcí, kdy obec 

vynakládá finanční prostředky na výdajové straně ve větší míře, než je tomu v jiných 

letech. 
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Obrázek 3.6  Příjmy a výdaje obce Malá Morava v přepočtu na obyvatele v tisících Kč 

Zdroj: Monitor státní pokladny, vlastní zpracování  

Jak je patrné z obrázku 3.6, je výše příjmů a výdajů na obyvatele v posledních dvou letech 

ve sledovaném období téměř ve stejné výši. Je to způsobeno především investiční akcí 

v těchto letech a s tím spojenými zvýšenými výdaji v rámci rozpočtu.  

Obec Malá Morava má ze všech vybraných obcí v rámci analýzy největší rozlohu 

z důvodu velkého počtu místních částí. V porovnání s ostatními obcemi má ale stejný 

počet obyvatel, a tedy příjmy se sdílených daní, které jsou hlavním příjmem do obecního 

rozpočtu nejsou nijak velké. 

3.1.4 Obec Rájec 

Obec Rájec se nachází v okrese Šumperk v Olomouckém kraji, jihovýchodně od Zábřehu 

a má rozlohu cca 4,91 km². Starostou obce je v současné době pan Vladimír Hroch                

a místostarostou Mgr. Josef Zika.  Obec Rájec hospodařila v roce 2015 s celkovými 

příjmy ve výši 6 277 tis. Kč a výdaje obce Rájec byly ve výši 4 238 tis. Kč. Výsledek 

hospodaření byl v tomto roce ve výši 2 040 tis. Kč, což byl druhý nejvyšší výsledek 

hospodaření ve sledovaném období. 

Obec Rájec měla celkové příjmy v roce 2016 ve výši 16 916 tis. Kč, což je                                  

o 10 639 tis. Kč více než v předchozím roce, protože obec Rájec obdržela vyšší přijaté 

investiční transfery. Výdaje dosahovaly výše 16 365 tis. Kč. Obec hospodařila v roce 

2016 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 551 tis. Kč. Ten byl v celém sledovaném 

období v nejmenší výši. 
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V roce 2017 byly příjmy ve výši 7 464 tis. Kč a výdaje činily 5 952tis. Kč. Výsledek 

hospodaření byl v tomto roce kladný ve výši 1 512 tis. Kč. 

V roce 2018 byly příjmy ve výši 7 691 tis. Kč a výdaje činily 5 698 tis. Kč. Výsledek 

hospodaření byl opět kladný, a to ve výši 1 993 tis. Kč. 

V roce 2019 byly příjmy ve výši 8 767 tis. Kč a výdaje představovaly částku                             

5 329 tis. Kč. Výsledek hospodaření byl v tomto roce ve výši 3 438 tis. Kč. Jednalo se             

o nejvyšší výsledek hospodaření za sledované období. 

Obrázek 3.7 Vývoj příjmů a výdajů obce Rájec v letech 2015-2019 v tisících Kč 

Zdroj: Monitor státní pokladny, vlastní zpracování 

Jak je možné vyčíst z obrázku výše, nemají příjmy a výdaje po celé sledované období 

pouze rostoucí tendenci, kdy v roce 2016, změnou výše investičního transferu do 

rozpočtu obce vzrostly příjmy a současně i výdaje. Pokud bychom provedli delší časové 

srovnání, bylo by patrné, že výkyvy v příjmech a výdajích je možné zaznamenat vždy při 

investičních akcích. V ostatních letech již velké rozdíly nejsou. Rostoucí tempo je opět 

způsobeno zvýšenými daňovými příjmy ze sdílených daní, avšak i zde je růst zcela 

minimální. 
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Obrázek 3.8  Příjmy a výdaje obce Rájec v přepočtu na obyvatele v tisících Kč 

Zdroj: Monitor státní pokladny, vlastní zpracování  

Jak je patrné z obrázku 3.8, je poměr příjmů a výdajů na obyvatele v celém sledovaném 

období prakticky shodný. Výjimkou je pouze rok 2016, kdy je o obdobný případ jako        

u obce Kamenná, kdy v případě, že obec realizuje investiční akci, dojde ke zvýšení 

celkových příjmů i výdajů, a tedy i v přepočtu na obyvatele bude částka v tomto roce 

vyšší.  

Jak už bylo zmíněno výše v roce 2016 vzhledem k investiční akci byly příjmy obce Rájec 

ve výši 35 tis. Kč a výdaje ve výši 34 tis. Kč, což bylo ve sledovaném období nejvyšší 

hodnotou. V dalších letech se příjmy držely pod hodnotou 17 tis. Kč. Na výdajové stránce 

hodnoty nepřevýšily částku 12 tis. Kč, kdy nejvyšší hodnotou bylo 12 tis. Kč v roce 2019. 

3.1.5 Obec Bohuslavice 

Obec Bohuslavice leží v okrese Šumperk v Olomouckém kraji 5 km severně od 

Mohelnice s rozlohou cca 3,97 km². V současné době je starostou obce Bc. Luboš Vlček 

a místostarosta je Ing. Miroslav Müller. Obec Bohuslavice měla v roce 2015 celkové 

příjmy ve výši 6 809 tis. Kč a výdaje byly ve výši 4 946 tis. Kč. Výsledek hospodaření 

byl v tomto roce ve výši 1 863 tis. Kč, což byl druhý nejvyšší výsledek hospodaření ve 

sledovaném období. 

Obec Bohuslavice hospodařila v roce 2016 s celkovými příjmy ve výši 7 416 tis. Kč, což 

je jen nepatrně výše než v předchozím roce. Výdaje dosahovaly výše 6 047 tis. Kč. Obec 

měla v roce 2016 kladný výsledek hospodaření ve výši 1370 tis. Kč. Ten byl v celém 

sledovaném období v nejmenší výši. 
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V roce 2017 byly příjmy ve výši 8 470 tis. Kč a výdaje činily 6 800 tis. Kč. Výsledek 

hospodaření byl v tomto roce kladný ve výši 1 670 tis. Kč. 

V roce 2018 měla obec příjmy ve výši 9 048 tis. Kč a výdaje představovali částku                  

8 019 tis. Kč. Výsledek hospodaření byl opět kladný, a to ve výši 1 029 tis. Kč. 

V roce 2019 byly příjmy ve výši 9 942 tis. Kč a výdaje představovaly částku 7 488 tis. 

Kč. Výsledek hospodaření byl v tomto roce ve výši 2 455 tis. Kč. Jednalo se o nejvyšší 

výsledek hospodaření za sledované období. 

Obrázek 3.9   Vývoj příjmů a výdajů obce Bohuslavice v letech 2015-2019 v tisících Kč 

Zdroj: Monitor státní pokladny, vlastní zpracování 

Jak je možné vyčíst z obrázku 3.9, mají příjmy i výdaje rostoucí tendenci. Rostoucí tempo 

je způsobeno zvýšenými daňovými příjmy ze sdílených daní, avšak růst je zcela 

minimální. Obec Bohuslavice ve sledovaném období nerealizovala žádnou investiční 

akci, a mohla si tedy vzhledem k faktu, že měla nižší výdaje než příjmy, naspořit finanční 

rezervu do budoucna. 
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Obrázek 3.10   Příjmy a výdaje obce Bohuslavice v přepočtu na obyvatele v tisících Kč 

Zdroj: Monitor státní pokladny, vlastní zpracování  

Jak lze vidět na obrázku výše, měla obec Bohuslavice jen nepatrně rostoucí poměr příjmů 

a výdajů v přepočtu na obyvatele. Je to dáno počtem obyvatel v obci. Obec měla ve 

sledovaném období téměř stejný počet obyvatel. V roce 2019 měla obec nejmenší počet 

obyvatel, ale nejvyšší hodnotu příjmů v přepočtu na jednoho obyvatele. 

Jak už bylo zmíněno výše, cílem obcí je zvýšit počet svých obyvatel nebo alespoň 

zachovat současný stav. Obce lákají nové občany možností výstavby nových rodinných 

domů, polohou v blízkosti města, službami v obci apod. 

Jak už bylo zmíněno výše v roce 2019 byly příjmy obce Bohuslavice ve výši 19 tis. Kč     

a výdaje v tomto roce byly ve výši 15 tis. Kč, což byl největší rozdíl mezi výší příjmů       

a výdajů na obyvatele. V dalších letech se příjmy držely pod hodnotou 18 tis. Kč. Na 

výdajové stránce hodnoty nepřevýšily částku 13 tis. Kč, kdy výjimkou byl rok 2018 

s částkou 16 tis. Kč. 

3.1.6 Obec Dlouhomilov 

Obec Dlouhomilov se nachází v okrese Šumperk v Olomouckém kraji a má rozlohu 

10,43km². V současné době je starosta obce pan Jiří Štelc a místostarosta je Ing. Josef 

Bubeník. Obec Dlouhomilov měla v roce 2015 celkové příjmy ve výši 6 287 tis. Kč.  

Výdaje obce Dlouhomilov byly ve výši 5 666 tis. Kč. Obec hospodařila v roce 2015 

s výsledkem hospodaření ve výši 621 tis. Kč, což byl nejmenší kladný výsledek 

hospodaření ve sledovaném období.  
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Obec Dlouhomilov hospodařila v roce 2016 s celkovými příjmy ve výši 6 683 tis. Kč        

a výdaje dosahovaly výše 5 318 tis. Kč. Obec hospodařila v roce 2016 opět s kladným 

výsledkem hospodaření, a to ve výši 1 365 tis. Kč. Oproti roku 2015 byl rozdíl ve 

výsledku hospodaření o 744 tis. Kč více. 

V roce 2017 představovaly příjmy částku 7 476 tis. Kč a výdaje byly ve výši                             

6 062 tis. Kč. Výsledek hospodaření byl v tomto roce kladný ve výši 1 414 tis. Kč                  

a jednalo se o nejvyšší částku ve sledovaném období. 

V roce 2018 byly příjmy ve výši 8 458 tis. Kč a výdaje činily 7 263 tis. Kč. Výsledek 

hospodaření byl opět kladný, a to ve výši 1 195 tis. Kč.  

V roce 2019 měla obec příjmy ve výši 8 876 tis. Kč a výdaje představovaly částku                   

9 381 tis. Kč. Obec měla v tomto roce záporný výsledek hospodaření, a to ve výši –         

505 tis. Kč a pokryla jej použitím výsledku hospodaření z minulých let. 

Obrázek 3.11  Vývoj příjmů a výdajů obce Bohuslavice v letech 2015-2019 v tis. Kč 

Zdroj: Monitor státní pokladny, vlastní zpracování 

Jak je patrné z obrázku výše, mají příjmy obce Dlouhomilov stejně jako u předchozích 

obcí rostoucí tendenci. Rostoucí tempo je způsobeno stejně jako v předchozím případě 

zvýšenými daňovými příjmy ze sdílených daní, avšak růst je zcela minimální. Dále je 

z obrázku zřejmé, že v roce 2019 byly celkové výdaje jako v jediném roce vyšší než 

celkové příjmy, a to vzhledem k tomu, že obec vynaložila v tomto roce částku                

2 570 tis. Kč na opravy a udržování. Jak již bylo zmíněno výše, rozdíl mezi celkovými 

příjmy a výdaji obec pokryla použitím výsledku hospodaření z minulých let. 
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Obrázek 3.12  Příjmy a výdaje obce Dlouhomilov v přepočtu na obyvatele v tisících Kč 

Zdroj: Monitor státní pokladny, vlastní zpracování  

Jak je patrné z obrázku 3.12, měly příjmy v přepočtu na obyvatele stále rostoucí tendenci, 

kdežto u výdajů šlo o kolísání. Je to způsobeno především tím, zda obec má pouze běžné 

neboli mandatorní výdaje, které tvoří většinou výdaje na provoz obce, platy zaměstnanců, 

odměny zastupitelů a další, anebo zda má obec i investiční výdaje. U tohoto poměru je 

také podstatné, zda obec na akci obdrží dotaci do svého rozpočtu, anebo ji financuje sama 

například z rezervy z minulých let apod. Ukázkou je rok 2019, kdy obec Dlouhomilov 

měla v přepočtu na obyvatele příjmy ve výši 18 tis. Kč a výdaje představovaly částku      

19 tis. Kč.  

Obec Dlouhomilov má ze všech vybraných obcí v rámci analýzy nejmenší počet 

obyvatel, který se pomalým tempem zvyšuje, avšak obec Dlouhomilov vzhledem k tomu, 

že má počet obyvatel pod hranicí pětiset, spadá do obcí malého významu a je pro ni tedy 

velmi náročné obdržet dotaci do svého rozpočtu. 

3.2 Příjmy a výdaje obcí v oblasti odpadového hospodářství 

Pro podrobnější analýzu byla v této práci vybrána oblast odpadového hospodářství 

vybraných obcí. V této oblasti patří mezi nejčastější výnosy obcí: příjmy z místního 

poplatku od občanů a příjmy nebo náhrady od firem za komunální odpad. Jak již bylo 

zmíněno, hospodaření a nakládání s odpadem, je v současné době pro řadu obcí velmi 

řešeným problémem. Vzhledem k situaci, kdy se produkuje stále větší množství odpadu 

a kapacita skládek je naopak stále menší, řeší mnoho obcí zvýšené náklady na odpad. 
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3.2.1 Obec Kamenná 

Obec Kamenná zajišťuje svým občanům svoz komunálního odpadu (dále jen KO) 

v pravidelných intervalech, a to v zimním období 1x za 14 dní a v letním období 1x 

měsíčně. Jedenkrát měsíčně je svoz plastů, které občané mohou v pytlích donést na sběrná 

místa. Dvakrát ročně probíhá také sběr nebezpečného odpadu (dále jen NO) na daných 

stanovištích, kam občané tento odpad mohou v daných termínech donést. V obci jsou 

sběrná místa, kam mohou lidé uložit do umístěných kontejnerů tříděný odpad jako je např. 

papír, plechovky, od roku 2019 nově i použitý olej, aj. Dále je v obci umístěn kontejner 

na BIO odpad, který je vyvážen dle potřeby. 

Tabulka 3.1 Příjmy z odpadu v obci Kamenná v letech 2015-2019 v tisících Kč 

 

Paragraf/položka 

 

Popis položky 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

3722/2111 příjmy od firem z KO 2,7 2,7 1,6 2,7 1,6 

3725/2111 příjmy zneškodnění KO 60,9 49,7 104,4 84,5 92,4 

XXXX/1340 přijaté poplatky občané 169,1 164,7 165,5 163,1 168,3 

celkem  232,7 217,1 271,5 250,3 262,3 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12 obce Kamenná, vlastní zpracování 

Jak je patrno z tabulky výše měla obec Kamenná nejvyšší výnosy v oblasti odpadového 

hospodářství v letech 2017 a 2019 kdy tyto výnosy činily cca 260 tis. Kč. Největší podíl 

na těchto výnosech představovaly poplatky vybrané od občanů, které v celém sledovaném 

období byly více než 60 %. Nejvyšší podílové procento, a to 75,86 % bylo v roce 2016   

a naopak nejnižší procento, a to 60,96 % v roce 2017. 

Mezi nejčastější náklady v této oblasti patří služby spojené se zajištěním odvozu                    

a následné likvidace odpadu, nákup materiálu nebo opravy a udržování. Shrnutí těchto 

nákladových položek zobrazuje tabulka 3.2. 

Tabulka 3.2   Náklady na odpad v obci Kamenná v letech 2015-2019 v tisících Kč 

 

Paragraf/položka 

 

Popis položky 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

3721/5169 nákup služeb - NO 12,3 14,1 34,5 11,6 18,3 

3722/5139 nákup materiálu - KO 0,4 0 0 0 0 

3722/5169 nákup služeb - KO 153 155,3 171,8 162,1 187 

3723/5169 nákup služeb – jiné od.  9,5 48,2 49,6 46,2 52,4 

3725/5169 nákup služeb – likv. KO 41,8 52,8 75,5 58,6 85,8 

3725/5171 opravy a udržování 0 35,3 0 3 0 

celkem  217 305,7 331,4 281,5 343,5 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12 obce Kamenná, vlastní zpracování 
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Jak je patrno z tabulky výše měla obec Kamenná nejvyšší náklady v oblasti odpadového 

hospodářství v roce 2019, kdy tyto náklady činily zhruba 345 tis. Kč a dále v roce 2017, 

kdy byly náklady v částce cca 330 tis. Kč. Největší podíl na těchto nákladech 

představovaly nákupy služeb zajišťujících sběr a svoz komunálního odpadu. Tento podíl 

byl v celém sledovaném období více než 50 %. Nejvyšší podílové procento, a to 70,51 % 

bylo v roce 2015 a naopak nejnižší procento, a to 50,8 % v roce 2016. 

Při porovnání nákladů a příjmů z obou tabulek je zřejmé, že náklady ve všech obdobích 

jsou vyšší než příjmy v této oblasti. Obec Kamenná držela dlouhodobě poplatek za 

komunální odpad na částce 330 Kč/osobu a rok. Rozdíly mezi příjmy a náklady pokrývala 

z jiných výnosnějších oblastí. Jako jedna z mála obcí v Olomouckém kraji využila 

možnosti zvýšení koeficientu daně z nemovitosti o jeden stupeň, kdy bylo jejím cílem 

zvýšit příjem od firmy, která má sídlo v Bohumíně, a tudíž toto byla možnost od této 

firmy získat finanční prostředky do rozpočtu obce. Obec Kamenná na svém zasedání 

v prosinci 2020 jednohlasně rozhodla a poprvé zvýšila po cca 12 letech poplatek za 

komunální odpad, a to na částku 390 Kč/osobu a rok. Dofinancování rozdílů mezi náklady 

a výnosy už bylo pro obec velmi náročné. 

3.2.2 Obec Chromeč 

Obec Chromeč zajišťuje svým občanům svoz komunálního odpadu (dále jen KO) 

v pravidelných intervalech, a to 1x za 14 dní. V měsíčních intervalech probíhá svoz 

plastů. Obec také zajišťuje svoz BIO odpadu, a to minimálně jednou měsíčně, v letních 

měsících je to v týdenních intervalech. V obci jsou sběrná místa, kam mohou lidé uložit 

do kontejnerů tříděný odpad jako je např. papír, plechovky, plasty, použitý olej, aj. 

Shrnutí těchto položek zobrazuje následující tabulka. 

Tabulka 3.3 Příjmy z odpadu v obci Chromeč v letech 2015-2019 v tisících Kč 

 

Paragraf/položka 

 

Popis položky 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

3722/2111 příjmy od firem z KO 21,9 24 28,9 25 25,5 

3722/2112 příjmy z prodeje zboží 14,3 16,6 25,3 10,4 23,8 

3725/2324 přijaté náhrady z KO 68,6 79,4 86,6 85,6 93 

XXXX/1340 přijaté poplatky občané 285,9 291 295,2 305,1 315,4 

celkem  390,7 411 436 426,1 457,7 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12 obce Chromeč, vlastní zpracování 

Jak je patrno z tabulky výše měla obec Chromeč nejvyšší příjmy v oblasti odpadového 

hospodářství v letech 2019 a 2018 kdy tyto příjmy činily cca 450 tis. Kč. Největší podíl 

na těchto výnosech představovaly poplatky vybrané od občanů, které v celém sledovaném 
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období byly více než 65 %. Nejvyšší podílové procento, a to 73,2 % bylo v roce 2015        

a naopak nejnižší procento, a to 67,7 % v roce 2017. 

Mezi nejčastější náklady v této oblasti patří služby spojené se zajištěním odvozu                    

a následné likvidace odpadu, nákup materiálu nebo opravy a udržování. Shrnutí těchto 

nákladových položek zobrazuje tabulka 3.4. 

Tabulka 3.4  Náklady na odpad v obci Chromeč v letech 2015-2019 v tisících Kč 

 

Paragraf/položka 

 

Popis položky 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

3721/5169 nákup služeb – NO 15,7 0 15,2 11,3 26,3 

3722/5139 nákup materiálu – KO 35,9 38,6 13,6 27,2 27,2 

3722/5169 nákup služeb – KO 377,4 402,3 373 444,7 431,5 

3722/5138 nákup zboží - KO  8,9 0 32,4 18,5 24,5 

3722/5171 opravy a udržování 0 0 0 0 54 

celkem  437,9 440,9 434,2 501,7 563,5 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12 obce Chromeč, vlastní zpracování 

Jak je zřejmé z tabulky výše měla obec Chromeč nejvyšší náklady v oblasti odpadového 

hospodářství v letech 2018 a 2019, kdy tyto náklady představovaly částku přes                  

500 tis. Kč. V celém sledovaném období byly tyto náklady ve výši přes 400 tis. Kč. 

Největší podíl na těchto nákladech představovaly stejně jako u obce Kamenná nákupy 

služeb zajišťujících sběr a svoz komunálního odpadu. Tento podíl byl v celém 

sledovaném období více než 75 %. Nejvyšší podílové procento, a to 91,3 % bylo v roce 

2016 a naopak nejnižší procento, a to 76,6 % v roce 2019, kdy bylo toto snížené procento 

způsobeno vykázáním nákladů účetní jednotkou na jiných položkách – například jako 

v jediném roce má obec Chromeč náklady na opravy a udržování. 

Při porovnání nákladů a příjmů z obou tabulek je zřejmé, že náklady ve všech obdobích 

jsou stejně jako u obce Kamenná vyšší než příjmy v této oblasti. Obec Chromeč měla 

v prvních třech letech sledovaného období poplatek za odpad ve výši 530,- Kč/ osobu        

a rok. V roce 2018 byl tento poplatek ve výši 550,- Kč/osobu a rok a v roce 2019 zvýšila 

obec Chromeč tento poplatek na cenu 580,- Kč/osobu a rok. Rozdíly mezi příjmy                   

a náklady pokrývala z jiných výnosnějších oblastí v rámci rozpočtu.  

3.2.3 Obec Malá Morava 

Obec Malá Morava zajišťuje pro své občany svoz komunálního odpadu (dále jen KO) 

v pravidelných intervalech, a to 1x za 14 dní. Ve stejném termínu probíhá i sběr ostatního 

odpadu. Obec Malá Morava se jako jediná z vybraných obcí rozhodla motivovat své 

občany ke třídění a zavedla dle vzoru jiných obcí Program zodpovědného nakládání 



36 

s odpady (dále jen PZNsO) od kterého si obec slibuje zvýšení množství tříděného odpadu, 

jež je možné dál použít jako suroviny v průmyslové výrobě. Zároveň jak již bylo zmíněno 

výše je to motivace pro občany k třídění a možnosti získat slevu na poplatku za svoz 

komunálního odpadu. Tento program je pro občany dobrovolný. V následující tabulce je 

uveden přehled příjmových položek z odpadu. 

Tabulka 3.5 Příjmy z odpadu v obci Malá Morava v letech 2015-2019 v tisících Kč 

 

Paragraf/položka 

 

Popis položky 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

3722/2111 příjmy od firem z KO 128,6 156,3 133,7 195,2 163,9 

3722/2112 příjmy z prodeje zboží 8,2 4,5 7,5 4,7 3,8 

3723/2310 příjmy z prodeje majetku 9,5 0,5 2 2,3 6,3 

XXXX/1340 přijaté poplatky občané 273,4 292,3 266,2 231 342,3 

celkem  419,7 453,6 409,4 433,2 516,3 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12 obce Malá Morava, vlastní zpracování 

Jak je patrno z tabulky 3.5, měla obec Malá Morava nejvyšší příjmy v oblasti odpadového 

hospodářství v roce 2019, kdy tyto výnosy byly ve výši cca 520 tis. Kč. Největší podíl na 

těchto výnosech představovaly stejně jako v předchozích případech poplatky vybrané od 

občanů, které v celém sledovaném období byly více než 53 %. Nejvyšší podílové 

procento, a to 66,3 % bylo v roce 2019 a naopak nejnižší procento, a to 53,3 % bylo v roce 

2018. 

Mezi nejčastější náklady v oblasti odpadového hospodářství u obce Malá Morava patří 

služby spojené se zajištěním odvozu a následné likvidace odpadu, nákup materiálu, nákup 

drobného dlouhodobého majetku (dále jen DDHM), nájemné nebo opravy a udržování. 

Shrnutí těchto nákladových položek zobrazuje tabulka následující tabulka. 

Tabulka 3.6   Náklady na odpad v obci Malá Morava v letech 2015-2019 v tisících Kč 

 

Paragraf/položka 

 

Popis položky 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

3721/5169 nákup služeb – NO 7,5 3,5 11,6 9,9 15 

3721/5021 ost. osobní výdaje – NO 0,6 0,6 0,6 0 0 

3722/5139 nákup materiálu – KO 13,8 0 11,3 8,3 4,2 

3722/5164 nájemné – KO 18,2 18,2 0 18,2 18,2 

3722/5169 nákup služeb – KO 541 519,5 558,1 460,1 540,4 

3722/5137 nákup DDHM 7,9 0 23,2 26,1 9,7 

3722/5171 opravy a udržování 38,9 0,9 0 0 0 

3722/5138 nákup zboží 0 0 18,8 0 0 

3722/6122 stroje, přístroje, zařízení                                                                                                                                                                                                                      0 0 0 113,2 0 

3723/5169 nákup služeb – jiné od.  2,2 2,4 2 4 13 

celkem  630,1 545,1 625,6 639,8 600,5 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12 obce Malá Morava, vlastní zpracování 
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Jak je zřejmé z tabulky 3.6, měla obec Malá Morava nejvyšší náklady v této oblasti v roce 

2018, kdy tyto náklady byly ve výši zhruba 640 tis. Kč a dále v roce 2015, kdy náklady 

představovaly částku cca 630 tis. Kč. Největší podíl na těchto nákladech představovaly 

nákupy služeb zajišťujících sběr a svoz komunálního odpadu. Tento podíl byl v celém 

sledovaném období více než 70 %. Nejvyšší podílové procento, a to až 95,3 % bylo v roce 

2016 a naopak nejnižší procento, a to 71,91 % v roce 2018. 

Při porovnání nákladů a příjmů z obou tabulek je zřejmé, že náklady ve všech obdobích 

jsou vyšší než příjmy v této oblasti. V roce 2019 byl nejmenší rozdíl mezi příjmy                   

a náklady. Obec Malá Morava měla poplatek v celém sledovaném období za komunální 

odpad v částce 510 Kč/osobu a rok. Rozdíly mezi příjmy a náklady pokrývala z jiných 

výnosnějších oblastí v rámci rozpočtu. Jak již bylo zmíněno výše obec Malá Morava jako 

jediná z vybraných obcí zavedla PZNsO, kdy motivuje své občany k třídění odpadů, kdy 

občan může získat za správné a kvalitní třídění slevu na místním poplatku za odpad až do 

výše 70 %. 

3.2.4 Obec Rájec 

Obec Rájec zajišťuje pro své občany svoz komunálního odpadu v pravidelných 

intervalech, a to 1x měsíčně. Ve stejném termínu probíhá i svoz plastů.  V obci jsou sběrná 

místa, kam mohou lidé uložit do umístěných kontejnerů tříděný odpad jako je např. papír, 

plechovky, sklo, aj. 

Tabulka 3.7 Příjmy z odpadu v obci Rájec v letech 2015-2019 v tisících Kč 

 

Paragraf/položka 

 

Popis položky 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

3722/2111 příjmy od firem z KO 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

3725/2119 využití a zneškodnění KO 29,4 0 0 0 0 

3726/2111 zneškodnění ostatní odpad 72,4 49,9 90,3 72,7 71,1 

XXXX/1340 přijaté poplatky občané 146,5 145,8 145,6 147,3 149,5 

celkem  249 196,4 236,6 220,7 221,3 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12 obce Rájec, vlastní zpracování 

Jak je zřejmé z tabulky 3.7, měla obec Rájec nejvyšší příjmy v oblasti odpadového 

hospodářství v letech 2015 a 2017, kdy tyto příjmy představovaly částku zhruba               

240 tis. Kč. Největší podíl na těchto příjmech byly poplatky vybrané od občanů, které 

v celém sledovaném období byly více než 58 %. Nejvyšší podílové procento, a to          

74,24 % bylo v roce 2016 a naopak nejnižší procento, a to 58,84 % v roce 2015. 
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Mezi nejčastější náklady v této oblasti patří služby spojené se zajištěním odvozu                    

a následné likvidace odpadu, nákup materiálu nebo drobného dlouhodobého majetku. 

Shrnutí těchto nákladových položek zobrazuje tabulka následující tabulka. 

Tabulka 3.8  Náklady na odpad v obci Rájec v letech 2015-2019 v tisících Kč 

 

Paragraf/položka 

 

Popis položky 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

3721/5169 nákup služeb – NO 9,3 1,6 12,3 11,9 4,4 

3722/5169 nákup služeb – KO 122,4 125,2 132,9 123,1 133,6 

3723/5137 nákup DDHM 0 0 0 0 4,7 

3723/5139 nákup materiálu – jiné od. 8,1 8 5,8 6,5 8,7 

3723/5169 nákup služeb – jiné od.  27,8 27,9 28,2 30,6 31,9 

celkem  167,6 162,7 179,2 172,1 183,3 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12 obce Rájec, vlastní zpracování 

Jak je patrno z tabulky 3.8, měla obec Rájec nejvyšší náklady v této oblasti v roce 2019, 

kdy tyto náklady činily zhruba 183 tis. Kč a dále v roce 2017, kdy byly náklady v částce 

zhruba 180 tis. Kč. Největší podíl na těchto nákladech představovaly stejně jako                     

u ostatních obcí nákupy služeb zajišťujících sběr a svoz komunálního odpadu. Tento podíl 

byl v celém sledovaném období více než 70 %. Nejvyšší podílové procento, a to 76,95 % 

bylo v roce 2016 a naopak nejnižší procento, a to 71,53 % v roce 2018. 

Při porovnání nákladů a příjmů z obou tabulek je zřejmé, že náklady ve všech obdobích 

jsou nižší než příjmy v oblasti odpadového hospodářství. Obec Rájec držela dlouhou 

dobu poplatek za komunální odpad na částce 300,- Kč/osobu a rok. Až v roce 2019 

zvýšila sazbu poplatku na částku 350,- Kč/osobu a rok. Obec Rájec měla jako jediná 

z vybraných obcí v rámci sledovaného období větší příjmy z odpadu, než byly její 

náklady. Nemusela tedy jako ostatní obce dofinancovávat náklady z jiných oblastí svého 

rozpočtu.  

3.2.5 Obec Bohuslavice 

Obec Bohuslavice zajišťuje svým občanům svoz komunálního odpadu v pravidelných 

intervalech, a to 1x měsíčně. Jedenkrát měsíčně je svoz plastů, které občané mohou 

v pytlích donést na sběrná místa. Dvakrát ročně probíhá také sběr nebezpečného odpadu 

na daném stanovišti, kam občané tento odpad mohou donést ve stanovených termínech. 

V obci jsou sběrná hnízda, kam mohou lidé uložit do umístěných kontejnerů tříděný 

odpad jako je např. sklo, papír, plechovky, aj. Jednotlivé příjmové položky znázorňuje 

následující tabulka. 
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Tabulka 3.9 Příjmy z odpadu v obci Bohuslavice v letech 2015-2019 v tisících Kč 

 

Paragraf/položka 

 

Popis položky 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

3722/2111 příjmy od firem z KO 14 16,3 12,4 20,6 16,4 

3725/2324 přijaté náhrady ost. 

Odpad 

84,7 57,1 120,9 103,3 105 

XXXX/1340 přijaté poplatky občané 143 147,5 151 138,4 151,8 

celkem  241,7 220,9 284,3 262,3 273,2 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12 obce Bohuslavice, vlastní zpracování 

Jak je patrno z tabulky 3.9, měla obec Bohuslavice nejvyšší příjmy v oblasti odpadového 

hospodářství v letech 2017 a 2019 kdy tyto příjmy činily cca 280 tis. Kč. Největší podíl 

na těchto výnosech představovaly poplatky vybrané od občanů, které v celém sledovaném 

období byly více než 50 %. Nejvyšší podílové procento, a to 66,77 % bylo v roce 2016    

a naopak nejnižší procento, a to 52,76 % v roce 2018. 

Mezi nejvyšší náklady v této oblasti patří služby spojené se zajištěním odvozu a následné 

likvidace odpadu, nákup materiálu, odměny na dohody o provedení práce, aj. Shrnutí 

těchto nákladových položek zobrazuje tabulka 3.10. 

Tabulka 3.10   Náklady na odpad v obci Bohuslavice v letech 2015-2019 v tisících Kč 

 

Paragraf/položka 

 

Popis položky 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

3721/5169 nákup služeb – NO 11,1 8,6 8,6 10,7 12 

3722/5139 nákup materiálu – KO 12,5 0,1 0 0,5 0,3 

3722/5021 ostatní osobní výdaje - KO 21 21,5 23,6 26,7 30,3 

3722/6122 stroje, přístroje, zařízení 0 48,4 0 0 0 

3722/5169 nákup služeb – KO 185,8 164,2 170,7 186,3 240,1 

3725/5169 nákup služeb – likv. KO 53,6 51 59,8 75,5 82,4 

3725/6341 investiční transfer obcím 56,9 0 0 0 0 

celkem  340,9 293,8 262,7 299,7 365,1 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12 obce Bohuslavice, vlastní zpracování 

Jak je patrno z tabulky výše měla obec Bohuslavice nejvyšší náklady v oblasti 

odpadového hospodářství v roce 2019, kdy tyto náklady činily zhruba 365 tis. Kč a dále 

v roce 2015, kdy byly náklady představovaly částku cca 340 tis. Kč. Největší podíl na 

těchto nákladech představovaly nákupy služeb zajišťujících sběr a svoz komunálního 

odpadu. Tento podíl byl v celém sledovaném období více než 50 %. Nejvyšší podílové 

procento, a to 65,76 % bylo v roce 2019 a naopak nejnižší procento, a to 54,5 % v roce 

2015. 

Při porovnání nákladů a příjmů z obou tabulek je zřejmé, že náklady ve všech obdobích 

jsou vyšší než příjmy v této oblasti. Obec Bohuslavice měla v celém sledovaném období 
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poplatek za komunální odpad v částce 300 Kč/osobu a rok. Rozdíly mezi příjmy a náklady 

pokrývala z jiných výnosnějších oblastí. Obec Bohuslavice vzhledem k narůstajícím 

nákladům na odpad na svém zasedání v prosinci 2020 rozhodla a poprvé zvýšila několika 

letech poplatek za komunální odpad, a to na částku 400 Kč/osobu a rok. Dofinancování 

rozdílů mezi náklady a výnosy bylo pro obec již velmi finančně náročné. 

3.2.6 Obec Dlouhomilov 

Obec Dlouhomilov zajišťuje pro své občany svoz komunálního odpadu v pravidelném 

intervalu 1x za 14 dní. Jedenkrát měsíčně je svoz plastů, které občané mohou v pytlích 

donést na sběrná místa. Každoročně probíhá také sběr nebezpečného odpadu (dále jen 

NO) na daných stanovištích, kam občané tento odpad mohou v daných termínech donést. 

V obci jsou sběrná místa, kam mohou lidé uložit do umístěných kontejnerů tříděný odpad 

jako je např. papír, sklo, plechovky, obaly tetrapak, aj. Dále je v obci umístěn kontejner 

na BIO odpad, který je vyvážen dle potřeby. Příjmy zachycuje tabulka 3.11. 

Tabulka 3.11 Příjmy z odpadu v obci Dlouhomilov v letech 2015-2019 v tisících Kč 

 

Paragraf/položka 

 

Popis položky 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

3722/2112 příjmy z prodeje zboží -KO 0 0,8 0 3,3 3,5 

3722/2133 příjmy - pronájem mov.věcí 4,4 3,2 3,2 2,7 2,7 

3725/2324 přijaté náhrady ost. Odpad 52,4 59,6 72,8 66,5 77,2 

XXXX/1340 přijaté poplatky občané 212 286,9 293 289,3 294,2 

celkem  268,8 350,5 369 361,8 377,6 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12 obce Dlouhomilov, vlastní zpracování 

Jak je patrno z tabulky výše měla obec Dlouhomilov nejvyšší příjmy v oblasti 

odpadového hospodářství v letech 2019 a 2017, kdy tyto příjmy byly ve výši zhruba        

370 tis. Kč. Největší podíl na těchto výnosech představovaly poplatky vybrané od občanů, 

které v celém sledovaném období byly více než 70 %. Nejvyšší podílové procento, a to 

81,85 % bylo v roce 2016 a naopak nejnižší procento, a to 77,91 % v roce 2019. 

Mezi nejčastější náklady v této oblasti patří především služby spojené se zajištěním 

odvozu a následné likvidace odpadu, nákup materiálu nebo drobného dlouhodobého 

hmotného majetku, aj. Shrnutí těchto nákladových položek zobrazuje tabulka 3.12. 
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Tabulka 3.12   Náklady na odpad v obci Dlouhomilov v letech 2015-2019 v tisících Kč 

 

Paragraf/položka 

 

Popis položky 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

3722/5139 nákup materiálu – KO 30,6 16,9 5,1 17,5 8,7 

3722/5169 nákup služeb – KO 261,2 270,8 274,6 273,9 295,8 

3722/5137 nákup DDHM 12,8 0 0 0 4,7 

3722/6341 investiční transfer obcím 8,6 0 0 0 0 

celkem  313,2 287,8 279,7 291,4 309,2 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12 obce Dlouhomilov, vlastní zpracování 

Jak je patrno z tabulky výše měla obec Dlouhomilov nejvyšší náklady v oblasti 

odpadového hospodářství v roce 2015, kdy tyto náklady činily zhruba 315 tis. Kč a dále 

v roce 2019, kdy byly náklady v částce cca 310 tis. Kč. Největší podíl na těchto nákladech 

představovaly nákupy služeb zajišťujících sběr a svoz komunálního odpadu. Tento podíl 

byl v celém sledovaném období více než 80 %. Nejvyšší podílové procento, a to 98,18 % 

bylo v roce 2017 a naopak nejnižší procento, a to 83,4 % v roce 2015. 

Při porovnání nákladů a příjmů z obou tabulek je zřejmé, že náklady ve všech letech jsou 

nižší než příjmy v této oblasti. Jedinou výjimkou ve sledovaném období je rok 2015, kdy 

byly náklady zhruba o 40 tis. Kč vyšší než příjmy. Obec Dlouhomilov měla v roce 2015 

poplatek za odpad ve výši 500,- Kč/osobu a rok. V následujících letech vzhledem 

k nárůstu ceny za skládkovné a služby spojené s likvidací odpadu zvýšila obec poplatek 

na částku 600,- Kč/osobu a rok. Jedná se o nejvyšší hodnotu ze všech vybraných obcí 

v rámci analýzy.  
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4 ZHODNOCENÍ VYBRANÝCH OBCÍ V OBLASTI 

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Odpady provázejí lidstvo již od pradávna. Jsou prakticky produktem veškeré lidské 

činnosti. Vznikají například při stavební činnosti, průmyslové výrobě, dopravě, 

zemědělství a v neposlední řadě při běžném životě lidí v konzumní společnosti. Zejména 

komunální odpad a kaly z čistíren odpadních vod jsou produkovány prakticky všemi 

obyvateli. 

Kvůli svým specifickým vlastnostem a různému riziku ohrožení životního prostředí 

vyžaduje každá činnost spojená s odpadem specifické nakládání. Jak již bylo zmíněno 

výše, základní pravidla pro nakládání s odpady jsou stanovena zákonem o odpadech            

a jeho prováděcími předpisy. Cíle pro nakládání s odpadem a opatření pro jejich dosažení 

jsou dány Plánem odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024. 

Jeho plnění bude vyhodnocováno prostřednictvím hodnotících zpráv. S tímto plánem 

musí být v souladu také plány odpadového hospodářství krajů a plány odpadového 

hospodářství jednotlivých obcí v České republice. 

4.1 Zhodnocení obcí v oblasti odpadového hospodářství 

Za účelem pravidelného vyhodnocení odpadového hospodářství obcí, kdy především pro 

získání podkladů pro kontrolní a správní činnost, je vedena evidence v odpadovém 

hospodářství. Ta umožňuje v souladu s evropskými předpisy získat podrobné informace 

o produkci a nakládání s odpadem. Tyto získané informace jsou potom důležitým 

podkladem, a to nejen pro obce pro další plánování v této oblasti. (EnviHelp, 2020) 

Vývoj nákladů a příjmů v rámci odpadového hospodářství obcí již dlouhodobě sleduje 

autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. Jejím hlavním datovým zdrojem jsou 

roční dotazníky z obcí zapojených do systému EKO-KOM.  

Jak již bylo zmíněno výše mezi největší náklady v oblasti odpadového hospodářství 

můžeme zařadit nákup služeb na sběr a svoz komunálních odpadů, využívání                          

a zneškodňování komunálních a jiných odpadů. 

Mezi příjmy, které obce mají v rámci odpadového hospodářství, můžeme zařadit zejména 

poplatky od občanů – fyzických osob, podnikajících fyzických i právnických osob                 

a náhrady a příjmy za druhotné suroviny od firmy EKO-KOM. 
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V této části je nejprve provedeno srovnání jednotlivých ukazatelů u jednotlivých obcí        

a dále potom komparace ukazatelů mezi jednotlivými obcemi. 

4.1.1 Obec Kamenná 

V návaznosti na hospodaření obcí bylo v další části provedeno porovnání příjmové              

a nákladové stránky obcí. Východiskem byly data zveřejněna v rámci výkazu FIN 2-12 

obce Kamenná, která jsou soustředěna do tabulky 4.1, která je sestavena od roku 2015 do 

roku 2019. V této tabulce je provedeno vyhodnocení meziroční změny celkových výdajů 

obce k celkovým nákladům na odpadové hospodářství. 

Tabulka 4.1 Meziroční srovnání nákladů obce Kamenná v letech 2015-2019  

 

Rok 

 

Výdaje celkem 

v tis. Kč 

 

Náklady na OH 

v tis. Kč 

 

% z rozpočtu obce 

2015 14 365 217 1,5 

2016 8 110 306 3,8 

2017 8 530 331 3,9 

2018 7 916 282 3,6 

2019 9 383 343 3,7 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Kamenná, vlastní zpracování 

Jak je patrno z tabulky výše měla obec Kamenná nejvyšší podílové procento v roce 2017, 

kdy náklady na odpadové hospodářství představovaly částku 331 tis. Kč, což je 3,9 % 

z celkového rozpočtu obce. Naopak nejnižší podílové procento, a to 1,5 % bylo v roce 

2015, kdy náklady na odpadové hospodářství činily 217 tis. Kč. Z hlediska srovnání 

celkových výdajů rozpočtu obce, je procento vynaložené na odpadové hospodářství 

v minimální výši, jak je patrno z následujícího obrázku. 
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Obrázek 4.1 Vývoj nákladů obce Kamenná v letech 2015–2019

 
Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Kamenná, vlastní zpracování 

V tabulce 4.2 je provedeno vyhodnocení meziroční změny celkových příjmů obce 

Kamenná k celkovým příjmům z odpadového hospodářství. 

Tabulka 4.2 Meziroční srovnání příjmů obce Kamenná v letech 2015-2019  

 

Rok 

 

Příjmy celkem 

v tis. Kč 

 

Příjmy z OH 

v tis. Kč 

 

% z rozpočtu obce 

2015 14 040 233 1,7 

2016 8 754 217 2,5 

2017 9 334 271 2,9 

2018 9 848 250 2,5 

2019 11 309 262 2,3 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Kamenná, vlastní zpracování 

Jak je patrno z tabulky výše, měla obec Kamenná nejvyšší podílové procento v roce 2017, 

kdy příjmy z odpadového hospodářství představovaly částku 271 tis. Kč, což je 2,9 % 

z celkového rozpočtu obce. Naopak nejnižší podílové procento, a to 1,7 % bylo v roce 

2015, kdy příjmy z odpadového hospodářství činily 233 tis. Kč. Z hlediska srovnání 

celkových příjmů rozpočtu obce, je procento získané z odpadového hospodářství 

v minimální výši, což je patrno i z následujícího obrázku. 
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Obrázek 4.2 Vývoj příjmů obce Kamenná v letech 2015–2019 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Kamenná, vlastní zpracování 

Obec Kamenná v celém sledovaném období ke sběru a svozu komunálního i dalšího 

odpadu využívala služeb firmy EKO – UNIMED s.r.o.  

V následující tabulce jsou zobrazeny příjmy a náklady obce Kamenná za svoz 

v jednotlivých letech sledovaného období, kdy první sloupec je tvořen příjmy z poplatků 

za komunální odpad (ať od občanů nebo podnikajících fyzických i právnických osob)          

a odměny od firmy EKO-KOM, druhý sloupec je tvořen náklady na svoz komunálního 

odpadu od občanů a podnikajících fyzických i právnických osob. Poslední sloupec, a to 

konečné náklady obce, je vypočten jako celkové náklady na svoz odpadu, od kterého byly 

odečteny celkové příjmy obce. Tyto konečné náklady nám tedy představují skutečné 

náklady, které musí obec dofinancovat ze svých zdrojů v rámci rozpočtu. 

Tabulka 4.3 Příjmy a náklady obce Kamenná za svoz komunálního a jiného odpadu 

v letech 2015-2019 v tisících Kč 

 

 

Rok 

 

 

Příjmy z poplatků 

za odpad 

 

Náklady na svoz 

odpadu 

 

Konečné náklady 

obce 

2015 233 217 -16 

2016 217 306 89 

2017 271 331 60 

2018 250 282 32 

2019 262 343 81 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Kamenná, vlastní zpracování 
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Jak již bylo zmíněno výše, měla obec Kamenná po celé sledované období stejnou výši 

poplatku za odpad pro občany i pro živnostníky. Výše příjmů za odpad se měnil vlivem 

změny počtu obyvatel.  

Z tabulky výše je patrno, že se konečné náklady obce Kamenná značně měnily. Nejvyšší 

hodnotu měly v roce 2016, a to 89 tis. Kč. Naopak nejnižší hodnotu, a to -16 tis. Kč 

zaznamenala v roce 2015. V celém sledovaném období je to jediný rok, kdy obec 

nemusela dofinancovávat rozdíl mezi příjmy a náklady na odpadové hospodářství.  

4.1.2 Obec Chromeč 

V návaznosti na hospodaření obcí bylo v další části provedeno porovnání příjmové              

a nákladové stránky obcí v oblasti odpadového hospodářství. Východiskem byly data 

zveřejněna v rámci výkazu FIN 2-12 obce Chromeč, která jsou shrnuta do tabulky 4.4, 

která je sestavena v období od roku 2015 do roku 2019. V této tabulce je provedeno 

vyhodnocení meziroční změny celkových výdajů obce k celkovým nákladům na 

odpadové hospodářství. 

Tabulka 4.1 Meziroční srovnání nákladů obce Chromeč v letech 2015-2019  

 

Rok 

 

Výdaje celkem 

v tis. Kč 

 

Náklady na OH 

v tis. Kč 

 

% z rozpočtu obce 

2015 5 632 438 7,8 

2016 7 606 441 5,8 

2017 9 168 434 4,7 

2018 10 538 502 4,8 

2019 11 591 564 4,9 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Chromeč, vlastní zpracování 

Jak je patrno z tabulky výše, měla obec Chromeč nejvyšší podílové procento v roce 2015, 

kdy náklady na odpadové hospodářství představovaly částku 438 tis. Kč, což je 7,8 % 

z celkového rozpočtu obce. Naopak nejnižší podílové procento, a to 4,7 % bylo v roce 

2017, kdy náklady na odpadové hospodářství činily 434 tis. Kč. Z hlediska srovnání 

celkových výdajů rozpočtu obce, je procento vynaložené na odpadové hospodářství 

v minimální výši, jak je patrno z následujícího obrázku. Dále je z tabulky patrné, že výše 

vypočteného procentního bodu, je ovlivněno výší celkových výdajů rozpočtu obce. 

Porovnat můžeme roky 2015 a 2017, kdy náklady na odpadové hospodářství 

představovalo částku ve výši cca 430 tis. Kč, avšak procentní vyjádření je o celá tři 

procenta rozdíl. 
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Obrázek 4.3 Vývoj nákladů obce Chromeč v letech 2015–2019 

 
Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Chromeč, vlastní zpracování 

V tabulce 4.5 je provedeno vyhodnocení meziroční změny celkových příjmů obce 

Chromeč k celkovým příjmům z odpadového hospodářství. 

Tabulka 4.5 Meziroční srovnání příjmů obce Chromeč v letech 2015-2019  

 

Rok 

 

Příjmy celkem 

v tis. Kč 

 

Příjmy z OH 

v tis. Kč 

 

% z rozpočtu obce 

2015 7 674 391 5,1 

2016 10 965 411 3,7 

2017 10 512 436 4,1 

2018 12 678 426 3,4 

2019 12 128 458 3,8 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Chromeč, vlastní zpracování 

Jak je patrno z tabulky výše, měla obec Chromeč nejnižší podílové procento v roce 2018, 

kdy příjmy z odpadového hospodářství představovaly částku 458 tis. Kč, což je 3,4 % 

z celkového rozpočtu obce. Naopak nejvyšší podílové procento, a to 5,1 % bylo v roce 

2015, kdy příjmy z odpadového hospodářství činily 391 tis. Kč. Z hlediska srovnání 

celkových příjmů rozpočtu obce, je procento příjmů získané z odpadového hospodářství 

v minimální výši, což je patrno i z následujícího obrázku. 
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Obrázek 4.4 Vývoj příjmů obce Chromeč v letech 2015–2019 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Chromeč, vlastní zpracování 

Obec Chromeč v celém sledovaném období ke sběru a svozu komunálního i dalšího 

odpadu využívala služeb firmy SITA CZ a.s. 

V následující tabulce jsou zobrazeny příjmy a náklady obce Chromeč za svoz odpadu 

v jednotlivých letech sledovaného období, kdy první sloupec je tvořen příjmy z poplatků 

za komunální odpad (ať od občanů nebo podnikajících fyzických i právnických osob)          

a odměny od firmy EKO-KOM, druhý sloupec je tvořen náklady na svoz komunálního 

odpadu od občanů a podnikajících fyzických i právnických osob. Poslední sloupec, a to 

konečné náklady obce, je vypočten jako celkové náklady na svoz odpadu, od kterého byly 

odečteny celkové příjmy obce. Tyto konečné náklady nám tedy představují skutečné 

náklady, které musí obec dofinancovat ze svých zdrojů v rámci rozpočtu. 

Tabulka 4.6 Příjmy a náklady obce Chromeč za svoz komunálního a jiného odpadu 

v letech 2015-2019 v tisících Kč 

 

 

Rok 

 

 

Příjmy z poplatků 

za odpad 

 

Náklady na svoz 

odpadu 

 

Konečné náklady 

obce 

2015 391 438   47 

2016 411 441 30 

2017 436 434 -2 

2018 426 502 76 

2019 458 564 106 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Chromeč, vlastní zpracování 
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Jak již bylo zmíněno výše, měla obec Chromeč výši poplatku za odpad pro občany i pro 

živnostníky v prvních třech letech sledovaného období ve výši 530,- Kč/osobu a rok. 

V roce 2018 obec zvýšila tento poplatek na výši 550,- Kč/osobu a rok. V posledním roce 

sledovaného období zvýšila obec Chromeč poplatek za odpad na 580,- Kč/osobu a rok.  

Z tabulky výše je patrno, že se konečné náklady obce Chromeč značně měnily. Nejvyšší 

hodnotu měly v roce 2019, a to 106 tis. Kč. Naopak nejnižší hodnotu, a to -2 tis. Kč 

zaznamenala v roce 2017. V celém sledovaném období je to jediný rok, kdy obec 

nemusela dofinancovávat rozdíl mezi příjmy a náklady na odpadové hospodářství.  

4.1.3 Obec Malá Morava 

V návaznosti na hospodaření obcí bylo v této části provedeno porovnání příjmové                

a nákladové stránky obcí v oblasti odpadového hospodářství. Východiskem byly data 

zveřejněna v rámci výkazu FIN 2-12 obce Malá Morava, která jsou shrnuta do následující 

tabulky, která je sestavena v období od roku 2015 do roku 2019. V této tabulce je 

provedeno vyhodnocení meziroční změny celkových výdajů obce k celkovým nákladům 

na odpadové hospodářství. 

Tabulka 4.7 Meziroční srovnání nákladů obce Malá Morava v letech 2015-2019  

 

Rok 

 

Výdaje celkem 

v tis. Kč 

 

Náklady na OH 

v tis. Kč 

 

% z rozpočtu obce 

2015 11 778 630 5,3 

2016 9 275 545 5,9 

2017 10 444 626 6,0 

2018 14 426 640 4,4 

2019 16 386 600 3,7 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Malá Morava, vlastní zpracování 

Jak je patrno z tabulky výše, měla obec Chromeč nejnižší podílové procento v roce 2019, 

kdy náklady na odpadové hospodářství představovaly částku 600 tis. Kč, což je 3,7 % 

z celkového rozpočtu obce. Naopak nejvyšší podílové procento, a to 6 %, bylo v roce 

2017, kdy náklady na odpadové hospodářství činily 626 tis. Kč. Z hlediska srovnání 

celkových výdajů rozpočtu obce, je procento vynaložené na odpadové hospodářství 

zanedbatelné, jak je patrno z následujícího obrázku.  
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Obrázek 4.5 Vývoj nákladů obce Malá Morava v letech 2015–2019 

 
Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Malá Morava, vlastní zpracování 

V tabulce níže je provedeno vyhodnocení meziroční změny celkových příjmů obce 

Chromeč k celkovým příjmům z odpadového hospodářství. 

Tabulka 4.8 Meziroční srovnání příjmů obce Malá Morava v letech 2015-2019  

 

Rok 

 

Příjmy celkem 

v tis. Kč 

 

Příjmy z OH 

v tis. Kč 

 

% z rozpočtu obce 

2015 13 443 420 3,1 

2016 13 558 454 3,3 

2017 14 121 409 2,9 

2018 14 540 433 3,0 

2019 16 764 516 3,1 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Malá Morava, vlastní zpracování 

Jak je patrno z tabulky 4.8, měla obec Malá Morava nejnižší podílové procento v roce 

2017, kdy příjmy z odpadového hospodářství představovaly částku 409 tis. Kč, což je      

2,9 % z celkového rozpočtu obce. Naopak nejvyšší podílové procento, a to 3,3 % bylo 

v roce 2016, kdy příjmy z odpadového hospodářství činily 454 tis. Kč. Z tabulky je dále 

zřejmé, že obec Malá Morava v rámci srovnání nezaznamenala ve výši procenta 

z rozpočtu obce řádný velký výkyv. Z hlediska srovnání celkových příjmů rozpočtu obce, 

je procento příjmů získané z odpadového hospodářství v minimální výši, což je patrno       

i z následujícího obrázku.  
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Obrázek 4.6 Vývoj příjmů obce Malá Morava v letech 2015–2019 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Malá Morava, vlastní zpracování 

Obec Malá Morava v celém sledovaném období ke sběru a svozu komunálního i dalšího 

odpadu využívala služeb firmy Služby města Králíky, s.r.o. 

V následující tabulce jsou zobrazeny příjmy a náklady obce Malá Morava za svoz odpadu 

v jednotlivých letech sledovaného období, kdy první sloupec je tvořen příjmy z poplatků 

za komunální odpad (ať od občanů nebo podnikajících fyzických i právnických osob)         

a odměny od firmy EKO-KOM, druhý sloupec je tvořen náklady na svoz komunálního 

odpadu od občanů a podnikajících fyzických i právnických osob. Poslední sloupec, a to 

konečné náklady obce, je vypočten jako celkové náklady na svoz odpadu, od kterého byly 

odečteny celkové příjmy obce. Tyto konečné náklady nám tedy představují skutečné 

náklady, které musí obec dofinancovat ze svých zdrojů v rámci rozpočtu. 

Tabulka 4.9 Příjmy a náklady obce Malá Morava za svoz komunálního a jiného 

odpadu v letech 2015-2019 v tisících Kč 

 

 

Rok 

 

 

Příjmy z poplatků 

za odpad 

 

Náklady na svoz 

odpadu 

 

Konečné náklady 

obce 

2015 420 630  210 

2016 454 545 91 

2017 409 626 217 

2018 433 640 207 

2019 516 600 84 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Malá Morava, vlastní zpracování 
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Jak již bylo zmíněno výše, měla obec Malá Morava výši poplatku za odpad pro občany      

i pro živnostníky v celém sledovaném období ve stejné výši, a to 510,- Kč/osobu a rok.  

Z tabulky výše je patrno, že se konečné náklady obce Chromeč značně měnily. Nejvyšší 

hodnotu měly v roce 2017, a to 217 tis. Kč. Naopak nejnižší hodnotu, a to 84 tis. Kč 

zaznamenala v roce 2019. V celém sledovaném období musela obec dofinancovávat 

rozdíl mezi příjmy a náklady na odpadové hospodářství. Jak již bylo zmíněno výše, je 

obec Malá Morava prozatím jedinou obcí motivující své občany ke třídění odpadu, a to 

tím způsobem, že občan, který správně třídí, může získat slevu na poplatku za odpad až 

do výše 70 %.  

4.1.4 Obec Rájec 

V návaznosti na hospodaření obcí celkově, bylo v další části provedeno porovnání 

příjmové a nákladové stránky obcí v oblasti odpadového hospodářství. Východiskem 

byly data zveřejněna v rámci výkazu FIN 2-12 obce Rájec, která jsou shrnuta do tabulky 

4.10, která je sestavena od roku 2015 do roku 2019. V této tabulce je provedeno 

vyhodnocení meziroční změny celkových výdajů obce k celkovým nákladům na 

odpadové hospodářství. 

Tabulka 4.10 Meziroční srovnání nákladů obce Rájec v letech 2015-2019  

 

Rok 

 

Výdaje celkem 

v tis. Kč 

 

Náklady na OH 

v tis. Kč 

 

% z rozpočtu obce 

2015 4 238 168 4,0 

2016 16 365 163 1,0 

2017 5 952 179 3,0 

2018 5 698 172 3,0 

2019 5 329 183 3,4 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Rájec, vlastní zpracování 

Jak je patrno z tabulky výše, měla obec Rájec nejnižší podílové procento v roce 2016, 

kdy náklady na odpadové hospodářství představovaly částku 163 tis. Kč, což je 1 % 

z celkového rozpočtu obce. Naopak nejvyšší podílové procento, a to 4 % bylo v roce 

2015, kdy náklady na odpadové hospodářství činily 168 tis. Kč. Z hlediska srovnání 

celkových výdajů rozpočtu obce, je procento vynaložené na odpadové hospodářství 

zanedbatelné, jak je patrno z následujícího obrázku. Dále je z tabulky patrné, že výše 

vypočteného procentního bodu, je ovlivněno výší celkových výdajů rozpočtu obce. 

Porovnat můžeme roky 2015 a 2016, kdy náklady na odpadové hospodářství 
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představovaly částku ve výši cca 160 tis. Kč, avšak procentní vyjádření je o celá tři 

procenta rozdíl. 

Obrázek 4.7 Vývoj nákladů obce Rájec v letech 2015–2019 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Rájec, vlastní zpracování 

V následující tabulce je provedeno vyhodnocení meziroční změny celkových příjmů obce 

Rájec k celkovým příjmům z odpadového hospodářství. 

Tabulka 4.11 Meziroční srovnání příjmů obce Rájec v letech 2015-2019  

 

Rok 

 

Příjmy celkem 

v tis. Kč 

 

Příjmy z OH 

v tis. Kč 

 

% z rozpočtu obce 

2015 6 277 249 4,0 

2016 16 916 196 1,2 

2017 7 464 237 3,2 

2018 7 691 221 2,9 

2019 8 767 221 2,5 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Rájec, vlastní zpracování 

Jak je patrno z tabulky 4.11, měla obec Rájec nejvyšší podílové procento v roce 2015, 

kdy příjmy z odpadového hospodářství představovaly částku 249 tis. Kč, což je 4 % 

z celkového rozpočtu obce. Naopak nejnižší podílové procento, a to 1,2 % bylo v roce 

2016, kdy příjmy z odpadového hospodářství činily 196 tis. Kč. Z hlediska srovnání 

celkových příjmů rozpočtu obce, je procento příjmů získané z odpadového hospodářství 

v minimální výši, což je patrno i z následujícího obrázku. 
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Obrázek 4.8 Vývoj příjmů obce Rájec v letech 2015–2019 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Rájec, vlastní zpracování 

Obec Rájec v celém sledovaném období ke sběru a svozu komunálního i dalšího odpadu 

využívala služeb firmy Eko servis Zábřeh s.r.o. 

V následující tabulce jsou zobrazeny příjmy a náklady obce Rájec za svoz odpadu 

v jednotlivých letech sledovaného období, kdy první sloupec je tvořen příjmy z poplatků 

za komunální odpad (ať od občanů nebo podnikajících fyzických i právnických osob)          

a odměny od firmy EKO-KOM, druhý sloupec je tvořen náklady na svoz komunálního 

odpadu od občanů a podnikajících fyzických i právnických osob. Poslední sloupec, a to 

konečné náklady obce, je vypočten jako celkové náklady na svoz odpadu, od kterého byly 

odečteny celkové příjmy obce. Tyto konečné náklady nám tedy představují skutečné 

náklady, které musí obec dofinancovat ze svých zdrojů v rámci rozpočtu. 

Tabulka 4.12 Příjmy a náklady obce Rájec za svoz komunálního a jiného odpadu 

v letech 2015-2019 v tisících Kč 

 

 

Rok 

 

 

Příjmy z poplatků 

za odpad 

 

Náklady na svoz 

odpadu 

 

Konečné náklady 

obce 

2015 249 168  -81 

2016 196 163 -33 

2017 237 179 -58 

2018 221 172 -49 

2019 221 183 -38 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Rájec, vlastní zpracování 

6 287
6 683

7 476

8 458
8 876

269 350 369 362 378

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2015 2016 2017 2018 2019

Příjmy celkem v tis. Kč Příjmy z OH v tis. Kč



55 

Jak již bylo zmíněno výše, měla obec Rájec v letech 2015-2018 výši poplatku za odpad 

pro občany i pro živnostníky ve výši 300,- Kč/osobu a rok. V roce 2019 obec zvýšila 

tento poplatek na výši 350,- Kč/osobu a rok. 

Z tabulky výše je patrno, že se konečné náklady obce Rájec značně měnily. Nejvyšší 

hodnotu měly v roce 2016, a to -33 tis. Kč. Naopak nejnižší hodnotu, a to -81 tis. Kč 

zaznamenala v roce 2015. V celém sledovaném období je zřejmé, že obec Rájec nemusela 

ani v jednom roce dofinancovávat rozdíl mezi příjmy a náklady na odpadové 

hospodářství.  

4.1.5 Obec Bohuslavice 

V návaznosti na celkové hospodaření obcí bylo v další části provedeno porovnání 

příjmové a nákladové stránky obcí v oblasti odpadového hospodářství. Východiskem 

byly data zveřejněna v rámci výkazu FIN 2-12 obce Bohuslavice, která jsou shrnuta do 

tabulky, která je sestavena v období od roku 2015 do roku 2019. V této tabulce je 

provedeno vyhodnocení meziroční změny celkových výdajů obce k celkovým nákladům 

na odpadové hospodářství. 

Tabulka 4.13 Meziroční srovnání nákladů obce Bohuslavice v letech 2015-2019  

 

Rok 

 

Výdaje celkem 

v tis. Kč 

 

Náklady na OH 

v tis. Kč 

 

% z rozpočtu obce 

2015 4 946 341 6,9 

2016 6 047 294 4,9 

2017 6 800 263 3,9 

2018 8 019 300 3,7 

2019 7 488 365 4,9 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Bohuslavice, vlastní zpracování 

Jak je patrno z tabulky výše, měla obec Bohuslavice nejvyšší podílové procento v roce 

2015, kdy náklady na odpadové hospodářství představovaly částku 341 tis. Kč, což je    

6,9 % z celkového rozpočtu obce. Naopak nejnižší podílové procento, a to 3,7 % bylo 

v roce 2018, kdy náklady na odpadové hospodářství byly ve výši 300 tis. Kč. Z hlediska 

srovnání celkových výdajů rozpočtu obce, je procento vynaložené na odpadové 

hospodářství zcela zanedbatelné k celkové výši rozpočtu obce, jak je patrno 

z následujícího obrázku.  
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Obrázek 4.9 Vývoj nákladů obce Bohuslavice v letech 2015–2019 

 
Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Bohuslavice, vlastní zpracování 

V tabulce 4.14 je provedeno vyhodnocení meziroční změny celkových příjmů obce 

Bohuslavice k celkovým příjmům z odpadového hospodářství. 

Tabulka 4.14 Meziroční srovnání příjmů obce Bohuslavice v letech 2015-2019  

 

Rok 

 

Příjmy celkem 

v tis. Kč 

 

Příjmy z OH 

v tis. Kč 

 

% z rozpočtu obce 

2015 6 809 242 3,6 

2016 7 416 221 3,0 

2017 8 470 284 3,4 

2018 9 048 262 2,9 

2019 9 942 273 2,7 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Bohuslavice, vlastní zpracování 

Jak je patrno z tabulky výše, měla obec Bohuslavice nejvyšší podílové procento v roce 

2015, kdy příjmy z odpadového hospodářství představovaly částku 242 tis. Kč, což je    

3,6 % z celkového rozpočtu obce. Naopak nejnižší podílové procento, a to 2,7 % bylo 

v roce 2019, kdy příjmy z odpadového hospodářství činily 273 tis. Kč. Z hlediska 

srovnání celkových příjmů rozpočtu obce, je procento příjmů získané z odpadového 

hospodářství v minimální výši, což je patrno i z následujícího obrázku. 
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Obrázek 4.10 Vývoj příjmů obce Bohuslavice v letech 2015–2019 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Bohuslavice, vlastní zpracování 

Obec Bohuslavice v celém sledovaném období ke sběru a svozu komunálního i dalšího 

odpadu využívala stejně jako obec Rájec služeb firmy Eko Servis Zábřeh s.r.o. 

V následující tabulce jsou zobrazeny příjmy a náklady obce Bohuslavice za svoz odpadu 

v jednotlivých letech sledovaného období, kdy první sloupec je tvořen příjmy z poplatků 

za komunální odpad (ať od občanů nebo podnikajících fyzických i právnických osob)        

a odměny od firmy EKO-KOM, druhý sloupec je tvořen náklady na svoz komunálního 

odpadu od občanů a podnikajících fyzických i právnických osob. Poslední sloupec, a to 

konečné náklady obce, je vypočten jako celkové náklady na svoz odpadu, od kterého byly 

odečteny celkové příjmy obce. Tyto konečné náklady nám tedy představují skutečné 

náklady, které musí obec dofinancovat ze svých zdrojů v rámci rozpočtu. 

Tabulka 4.15 Příjmy a náklady obce Bohuslavice za svoz komunálního a jiného odpadu 

v letech 2015-2019 v tisících Kč 

 

 

Rok 

 

 

Příjmy z poplatků 

za odpad 

 

Náklady na svoz 

odpadu 

 

Konečné náklady 

obce 

2015 242 341   99 

2016 221 294 73 

2017 284 263 -21 

2018 262 300 38 

2019 273 365 92 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Bohuslavice, vlastní zpracování 
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Jak již bylo zmíněno výše, měla obec Bohuslavice výši poplatku za odpad pro občany        

i pro živnostníky v celém sledovaném období ve výši 300,- Kč/osobu a rok.  

Z tabulky výše je patrno, že se konečné náklady obce Chromeč značně měnily. Nejvyšší 

hodnotu měly v roce 2015, a to 99 tis. Kč. Naopak nejnižší hodnotu, a to -21 tis. Kč 

zaznamenala v roce 2017. V celém sledovaném období je to jediný rok, kdy obec 

nemusela dofinancovávat rozdíl mezi příjmy a náklady na odpadové hospodářství.  

4.1.6 Obec Dlouhomilov 

V návaznosti na hospodaření obcí celkově bylo v této části provedeno porovnání 

příjmové a nákladové stránky obcí v oblasti odpadového hospodářství. Východiskem 

byly data zveřejněna v rámci výkazu FIN 2-12 obce Dlouhomilov, která jsou shrnuta do 

následující tabulky, která je sestavena od roku 2015 do roku 2019. V této tabulce je 

provedeno vyhodnocení meziroční změny celkových výdajů obce k celkovým nákladům 

na odpadové hospodářství. 

Tabulka 4.16 Meziroční srovnání nákladů obce Dlouhomilov v letech 2015-2019  

 

Rok 

 

Výdaje celkem 

v tis. Kč 

 

Náklady na OH 

v tis. Kč 

 

% z rozpočtu obce 

2015 5 666 313 5,5 

2016 5 318 288 5,4 

2017 6 062 280 4,6 

2018 7 263 291 4,0 

2019 9 381 309 3,3 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Dlouhomilov, vlastní zpracování 

Jak je patrno z tabulky 4.16, měla obec Dlouhomilov nejnižší podílové procento v roce 

2019, kdy náklady na odpadové hospodářství představovaly částku 309 tis. Kč, což je     

3,3 % z celkového rozpočtu obce. Naopak nejvyšší podílové procento, a to 5,5 % bylo 

v roce 2015, kdy náklady na odpadové hospodářství byly ve výši 313 tis. Kč. Z hlediska 

srovnání celkových výdajů rozpočtu obce, je procento vynaložené na odpadové 

hospodářství zcela nepatrné, jak je patrno z následujícího obrázku.  
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Obrázek 4.11 Vývoj nákladů obce Dlouhomilov v letech 2015–2019 

 
Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Dlouhomilov, vlastní zpracování 

V tabulce 4.17 je provedeno vyhodnocení meziroční změny celkových příjmů obce 

Dlouhomilov k celkovým příjmům z odpadového hospodářství. 

Tabulka 4.17 Meziroční srovnání příjmů obce Dlouhomilov v letech 2015-2019  

 

Rok 

 

Příjmy celkem 

v tis. Kč 

 

Příjmy z OH 

v tis. Kč 

 

% z rozpočtu obce 

2015 6 287 269 4,3 

2016 6 683 350 5,2 

2017 7 476 369 4,9 

2018 8 458 362 4,3 

2019 8 876 378 4,3 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Dlouhomilov, vlastní zpracování 

Jak je patrno z tabulky výše, měla obec Dlouhomilov nejvyšší podílové procento v roce 

2016, kdy příjmy z odpadového hospodářství představovaly částku 350 tis. Kč, což je     

5,2 % z celkového rozpočtu obce. Naopak nejnižší podílové procento, a to 4,3 % bylo 

shodně v letech 2015, 2018 a 2019, kdy příjmy z odpadového hospodářství byly ve výši 

269, 362 a 378 tis. Kč. Z hlediska srovnání celkových příjmů rozpočtu obce, je procento 

příjmů získané z odpadového hospodářství v minimální výši, což je patrno                                 

i z následujícího obrázku. 
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Obrázek 4.12 Vývoj příjmů obce Dlouhomilov v letech 2015–2019 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Dlouhomilov, vlastní zpracování 

Obec Dlouhomilov v celém sledovaném období ke sběru a svozu komunálního i dalšího 

odpadu využívala služeb firmy Eko servis Zábřeh s.r.o. 

V následující tabulce jsou zobrazeny příjmy a náklady obce Dlouhomilov za svoz odpadu 

v jednotlivých letech sledovaného období, kdy první sloupec je tvořen příjmy z poplatků 

za komunální odpad (ať od občanů nebo podnikajících fyzických i právnických osob)         

a odměny od firmy EKO-KOM, druhý sloupec je tvořen náklady na svoz komunálního 

odpadu od občanů a podnikajících fyzických i právnických osob. Poslední sloupec, a to 

konečné náklady obce, je vypočten jako celkové náklady na svoz odpadu, od kterého byly 

odečteny celkové příjmy obce. Tyto konečné náklady nám tedy představují skutečné 

náklady, které musí obec dofinancovat ze svých zdrojů v rámci rozpočtu. 

Tabulka 4.18 Příjmy a náklady obce Dlouhomilov za svoz komunálního a jiného 

odpadu v letech 2015-2019 v tisících Kč 

 

 

Rok 

 

 

Příjmy z poplatků 

za odpad 

 

Náklady na svoz 

odpadu 

 

Konečné náklady 

obce 

2015 269 313   44 

2016 350 288 -62 

2017 369 280 -89 

2018 362 291 -71 

2019 378 309 -69 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 obce Dlouhomilov, vlastní zpracování 
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Jak již bylo zmíněno výše, měla obec Dlouhomilov v prvním roce sledovaného období 

výši poplatku za odpad pro občany i pro živnostníky ve výši 500,- Kč/osobu a rok. V roce 

2016 a následujících letech zvýšila obec tento poplatek na výši 600,- Kč/osobu a rok. 

K tomuto kroku vedl obec fakt, že byla nucena ze svého rozpočtu dofinancovat konečné 

náklady obce na odpad, a to ve výši 44 tis. Kč. 

Z tabulky výše je patrno, že se konečné náklady obce Dlouhomilov značně měnily. 

Nejvyšší hodnotu měly v roce 2015, a to 44 tis. Kč. Naopak nejnižší hodnotu, a to -89 tis. 

Kč zaznamenala v roce 2017. V celém sledovaném období byla obec Dlouhomilov 

donucena pouze v prvním roce dofinancovávat rozdíl mezi příjmy a náklady na odpadové 

hospodářství.  

4.2 Komparace obcí v oblasti odpadového hospodářství 

V této části bude provedeno porovnání jednotlivých ukazatelů obcí v oblasti odpadového 

hospodářství. Nejprve budou porovnány náklady obcí, příjmy obcí a také porovnání 

přepočtených ukazatelů. 

4.2.1 Náklady obcí na odpadové hospodářství 

Náklady na odpadové hospodářství závisí obecně na struktuře a množství odpadů, pro 

které je služba zajišťována, dále pak ale také na způsobu a rozsahu poskytované služby 

dle platné legislativy a v neposlední řadě také na mandatorních výdajích daných 

legislativou (např. poplatky a daně). Mezi významné vlivy, které ovlivňují výše uvedené 

faktory můžeme zařadit spotřební vzorce chování obyvatel v daném regionu, životní 

úroveň obyvatel, dopravní obslužnost území, způsob sběru a svozu odpadu, vybavenost 

a dostupnost technologií pro nakládání s odpady, způsob stanovování ceny za službu a 

další. (Ekokom, 2020) 

Pro zhodnocení nákladů obcí v oblasti odpadového hospodářství byla v tabulce 4.19 

provedena komparace ukazatelů, které mají vypovídající schopnost bez ohledu na polohu 

obce a výběr svozové firmy. Zvoleno bylo srovnání výše celkových nákladů jednotlivých 

obcí na odpadové hospodářství k výši celkových výdajů rozpočtu. Druhý ukazatel 

vyhodnocuje náklady obcí na odpadové hospodářství v přepočtu na obyvatele. Výstupem 

z této tabulky je grafické znázornění rozdílů v ukazatelích mezi jednotlivými vybranými 

obcemi (viz obrázek 4.13). 
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Tabulka 4.19 Komparace nákladů jednotlivých obcí za období 2015–2019  

 

 

Obec 

 

Celkové 

výdaje 

obce v tis. 

Kč 

 

Celkové 

náklady obce 

na OH v tis. 

Kč 

  

 

% z 

rozpočtu 

 

Počet 

obyvatel 

v průměru 

 

Náklady na 

OH/osobu 

v tis. Kč 

Kamenná 48 304 1 479 3,1 521 2,8 

Chromeč 44 535 2 378 5,3 562 5,2 

Malá Morava 62 309 3 041 4,9 520 5,8 

Rájec 37 582 865 2,3 498 1,7 

Bohuslavice 33 300 1 234 3,7 517 2,4 

Dlouhomilov 33 690 1 481 4,4 479 3,1 

průměr  43 287 1 746 4 516 4 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12 vybraných obcí, vlastní zpracování 

Z obrázku 4.13 je patrný rozdíl ve výši nákladů na odpadové hospodářství v jednotlivých 

obcích. Nejvyšší náklady na osobu má obec Malá Morava, a naopak nejnižší má tyto 

náklady obec Rájec. Nutno říci, že výše tohoto ukazatele může být ovlivněna rozlohou 

dané obce, kdy obec Rájec se nachází v blízkosti centrály svozové firmy, která odpad 

z obce odváží. Obec Malá Morava, jak již bylo zmíněno výše má ze všech sledovaných 

obcí největší rozlohu a s tím spojené i vyšší náklady na dopravu. 

Průměrná hodnota celkových nákladů na odpadové hospodářství je 1 746 tis. Kč, kdy 

podprůměrnou hodnotu vykazují obce Kamenná, Rájec, Bohuslavice a Dlouhomilov. 

Naopak nadprůměrné hodnoty je možné spatřit u obcí Chromeč a Malá Morava. 

Obrázek 4.13 Náklady na odpadové hospodářství v přepočtu na osobu v tis. Kč 

Zdroj: Výkaz FIN 2-12 vybraných obcí, vlastní zpracování 
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4.2.2 Příjmy obcí z odpadového hospodářství 

Pro zhodnocení nákladů obcí v oblasti odpadového hospodářství byla v tabulce 4.20 

provedena komparace ukazatelů, které mají vypovídající schopnost bez ohledu na polohu 

obce a výběr svozové firmy. Zvoleno bylo srovnání výše celkových příjmů jednotlivých 

obcí na odpadové hospodářství k výši celkových příjmu rozpočtu. Druhý ukazatel 

vyhodnocuje příjmy obcí z odpadového hospodářství v přepočtu na obyvatele. Výstupem 

z této tabulky je grafické znázornění rozdílů v ukazatelích mezi jednotlivými vybranými 

obcemi (viz obrázek 4.14). 

Tabulka 4.20 Komparace příjmů jednotlivých obcí za období 2015–2019  

 

 

Obec 

 

Celkové 

příjmy 

obce v tis. 

Kč 

 

Celkové 

příjmy obce z 

OH v tis. Kč 

  

 

% z 

rozpočtu 

 

Počet 

obyvatel 

v průměru 

 

Příjmy na 

OH/osobu 

v tis. Kč 

Kamenná 53 285 1 234 2,3 521 2,4 

Chromeč 53 957 2 122 3,9 562 3,8 

Malá Morava 72 426 2 232 3,1 520 4,3 

Rájec 47 115 1 124 2,4 498 2,3 

Bohuslavice 41 685 1 282 3,1 517 2,5 

Dlouhomilov 37 780 1 727 4,6 479 3,6 

průměr  51 041 1 620 3 516 3 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12 vybraných obcí, vlastní zpracování 

Z obrázku 4.14 je patrný rozdíl ve výši příjmů z odpadového hospodářství v jednotlivých 

obcích. Nejnižší příjmy na osobu mají téměř shodně obce Kamenná, Rájec a Bohuslavice, 

a naopak nejvyšší má tyto příjmy obec Malá Morava. Nutno říci, že výše tohoto ukazatele 

může být ovlivněna přístupem dané obce, kdy obec Malá Morava jako jediná z vybraných 

obcí motivuje své občany k třídění odpadu slevou na poplatku za odpad. Obec tak získá 

do svého rozpočtu příjem od firmy EKO-KOM. 

Průměrná hodnota celkových příjmů obcí na odpadové hospodářství je 1 620 tis. Kč, kdy 

podprůměrnou hodnotu vykazují obce Kamenná, Rájec a Bohuslavice. Naopak 

nadprůměrné hodnoty je možné spatřit u obcí Chromeč, Dlouhomilov a Malá Morava. 
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Obrázek 4.14 Příjmy z odpadového hospodářství v přepočtu na osobu v tis. Kč 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12 vybraných obcí, vlastní zpracování 

4.2.3 Zhodnocení financování odpadového hospodářství 

Jak je z výše uvedeného zřejmé, většina vybraných obcí je nucena dofinancovávat rozdíly 

mezi příjmy z odpadového hospodářství a náklady na něj. Hlavním zdrojem příjmů 

z odpadového hospodářství jsou poplatky vybírané od fyzických osob na základě 

schválené obecně závazné vyhlášky (viz Příloha č.2). Dalšími možnými a velmi častými 

příjmy obcí jsou náhrady a příspěvky od firmy EKO-KOM. Ve většině případů převyšují 

náklady na odpad mnohonásobně výši příjmů a obec musí najít ve svém rozpočtu finanční 

prostředky k dofinancování. V následujícím obrázku je provedeno srovnání výše 

konečných nákladů obcí v období 2015-2019. 
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Obrázek 4.15 Konečné náklady vybraných obcí v období 2015-2019 v tis. Kč 

Zdroj: Závěrečné účty vybraných obcí, vlastní zpracování 

Z obrázku 4.15 je evidentní rozdílná výše konečných nákladů vybraných obcí na 

odpadové hospodářství i přes skutečnost, že obce mají téměř stejný počet obyvatel. 

Konečné náklady obcí byly vypočteny jako celkové náklady na svoz odpadu, od kterého 

byly odečteny celkové příjmy obce.  Tyto náklady jsou ovlivněny množstvím faktorů. U 

obce Malá Morava, kde jsou konečné náklady ze všech obcí v nejvyšší hodnotě, je 

hlavním ovlivňujícím faktorem rozloha obce a s ní spojené zvýšené náklady na dopravní 

obslužnost při sběru odpadu. Opačným příkladem je obec Rájec, která leží v blízkosti své 

svozové firmy a má tedy náklady na dopravu v mnohem nižší hodnotě. Také na rozdíl od 

obce Malá Morava provádí sběr komunálního odpadu i plastů pouze 1x měsíčně, což také 

snižuje konečné náklady. Obdobně je na tom také obec Dlouhomilov, která v prvním roce 

sledovaného období měla náklady vyšší než příjmy. V následujících letech však zvýšila 

poplatek za odpad a nebyla tak nucena dofinancovávat tento rozdíl. 
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5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnotit hospodaření jednotlivých vybraných 

obcí v oblasti odpadového hospodářství. Odpady a nakládání s nimi je pro řadu obcí velmi 

aktuálním tématem. Dle aktuálního odpadového plánu pro roky 2015-2024 je dána 

podmínka, že v roce 2024 je zákonem zakázáno na skládky ukládat směsný komunální 

odpad a recyklovatelné či jinak využitelné odpady.  

Při komparaci šesti vybraných obcí v regionu Olomouckého kraje a okresu Šumperk, 

které mají zhruba stejný počet obyvatel, bylo zjištěno, že většina těchto obcí je nucena 

dofinancovávat náklady na odpadové hospodářství, které vysoce převyšují příjmy z této 

oblasti. Příjmy od autorizovaných firem zajišťující chod systému odpadového 

hospodářství jsou nižší než finanční prostředky, které jsou na chod systému odpadového 

hospodářství z rozpočtu vynaloženy. Z tohoto důvodu musí řada obcí dotovat finančními 

prostředky z vlastního rozpočtu právě oblast odpadového hospodářství. 

Obec je samostatnou právnickou osobou, která má postavení územně samosprávného 

celku. Musí proto respektovat pravidla hospodaření dle zákona č. 250/2000 Sb.                      

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tzn. sestavuje rozpočet a podléhá 

přezkumu hospodaření. V první části diplomové práce bylo popsáno hospodaření obcí 

obecně. Dále bylo popsáno hospodaření jednotlivých vybraných obcí, a zvláště pak 

jednotlivé vypočtené ukazatele odpadového hospodářství. 

V rámci analýzy hospodaření bylo provedeno srovnání u obcí z různých hledisek. Bylo 

porovnáno hospodaření u šesti obcí v časové ose 2015-2019, příjmy a výdaje v oblasti 

odpadového hospodářství. K analýze byli použity metody finanční analýzy jednotlivých 

rozpočtů vybraných obcí a komparace jednotlivých ukazatelů v oblasti odpadového 

hospodářství.  

Z porovnání příjmů a nákladů v oblasti odpadového hospodářství u šesti vybraných obcí 

vyplývá jednoznačný závěr, že pouze dvě obce mají příjmy z odpadu vyšší než náklady. 

Obec Rájec jako jediná z obcí nemusela po celé sledované období ani v jednom roce 

dofinancovávat oblast odpadového hospodářství z jiných částí rozpočtu, protože příjmy 

z odpadu přinesly do jejího rozpočtu částku 259 tis. Kč. Důvodem je její poloha jen 

několik kilometrů od skládky, kdy náklady na dopravu jsou tedy minimální. Dalším 

důvodem, proč tomu tak je, je fakt, že svoz komunálního odpadu probíhá v intervalu 1 x 

za měsíc. Obec Dlouhomilov dofinancovávala oblast odpadového hospodářství pouze 
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v prvním roce odpadového hospodářství a to částkou 44 tis. Kč. Následující rok však 

zvýšila poplatek za odpad z 500 na 600 ,- Kč/osobu a rok a tím zvýšila své příjmy do 

rozpočtu. V následujících letech byly její konečné náklady v hodnotě -291 tis. Kč. Po 

odečtení prvního roku, je konečná hodnota příjmů ve výši 247 tis. Kč. Obec Malá Morava 

vykazovala naopak nejvyšší hodnoty konečných nákladů za celé období, a to ve výši 809 

tis. Kč. Prvním důvodem je největší rozloha obce, kdy při sběru odpadu vznikají vyšší 

náklady na dopravu a také nižší příjmy do rozpočtu, kdy obec občanům, kteří třídí a jsou 

zapojeni do Programu zodpovědného nakládání s odpady, poskytuje slevu na poplatku za 

odpad až do výše 70%, avšak příjmy z vytříděných surovin jsou v menší hodnotě                     

i vzhledem k faktu, že účast v tomto programu je dobrovolná. Občané tedy můžou 

likvidovat odpad běžným způsobem, což je pro obec nevýnosné. Hlavním cílem obce je 

snížit množství odpadu odváženého na skládku. 

Pro řešení byla stanovena výzkumná otázka, a to: Jaké dopady má hospodaření obcí 

s odpady na rozpočet ve vybraných obcí. Z provedené analýzy vyplynulo, že odpad             

a náklady na jeho likvidaci, má ve většině obcí negativní dopad v rámci rozpočtu. Obce 

by musela skokově zvýšit poplatek za odpad, aby odpadové hospodaření nebylo ztrátové 

a nemusela jej dofinancovávat z jiných výnosnějších částí rozpočtu. Druhou možností je 

motivace občanů k efektivnímu třídění a s tím spojené vyšší příjmy za druhotné suroviny 

do rozpočtu. Je ale potřeba větší informovanost svých občanů. Lze tedy konstatovat, že 

dopad povinnosti snížit množství směsného odpadu, který je nutné vozit na skládku              

a stále se zvyšující cena za skládkovné, nutí řadu obcí provádět změny v odpadovém 

hospodářství. 

Velkým problémem obcí je právě zmíněná motivace občanů dané obce k třídění odpadu, 

zvyšující se cena skládkovného a s tím spojené zvyšování poplatku za odpad. Dalším 

velkým problémem obcí je zakládání černých skládek z řad nepřizpůsobivých občanů, 

kdy náklady na odstranění musí hradit obec ze svého rozpočtu, protože je jen velmi těžko 

zjištěn prokazatelný viník. 

Pomocí průzkumu bylo zjišťováno, zda občané třídí odpad, jakým způsobem získávají 

informace o správném třídění a jejich motivace k třídění. V průzkumu bylo dotazováno 

15 respondentů. Respondentům bylo položeno 6 otázek, bylo zjišťováno pohlaví, věk         

a vzdělání respondentů, dále jejich názor na to, zda třídí odpad a jakým způsobem 

získávají potřebné informace o třídění. Cílem poslední položené otázky bylo, aby lidé 

vyjádřili, jakou motivaci mají k třídění a zda by se zapojili do Programu zodpovědného 
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nakládání s odpady, kdyby jim to jejich obec umožnila. Při výběru respondentů nebyl 

rozhodujícím faktorem věk, pohlaví, ani dosažené vzdělání, ale snaha o co největší 

rozmanitost názorů. Hlavním východiskem tohoto průzkumu bylo zjistit, jak lidé 

přistupují k problematice odpadového hospodářství a odpadu obecně.  

S vydáním nového zákona č. 541/2020 Sb. vzniká řadě obcí povinnost stanovit novou 

obecně závaznou vyhlášku, jejímž předmětem bude nakládání s komunálním odpadem. 

Tento zákon byl schválen senátem na konci roku 2020 s platností od 1.1.2021, kdy je 

schválena přechodná úprava a obce tak mají do konce roku 2021 čas, aby vyhodnotily, 

zda budou v odpadovém hospodářství pokračovat jako doposud, anebo se přidají k obcím, 

které mají zaveden Program zodpovědného nakládání s odpady.  

Obcím, které stojí před touto volbou, lze doporučit inspiraci právě u obcí, které motivují 

své občany k nižší produkci směsného odpadu. Dále lze obcím doporučit snížení četnosti 

relace sběru odpadu a podpora svých občanů v třídění. 
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Příloha 1 Anketa s občany                

1, Jste muž x žena? 

2, Věk 18-25,26-40,41-61,61 a více let. 

3, Vzdělání – základní, střední odborné, střední odborné s maturitou, vysokoškolské. 

4, Třídíte odpad? 

5, Jakým způsobem získáváte informace k nakládání (třídění) s odpadem? 

6, Motivuje Vás obec k tomu, abyste třídili odpad? Zapojili byste rádi, kdyby bylo možné 

se ve Vaší obci zapojit do Programu zodpovědného nakládání s odpady? 

 

1.respondent  

Prvním dotazujícím byl muž ve věkové kategorii 41-61 let a měl střední odborné vzdělání 

s maturitou. Na čtvrtou otázku odpověděl, že odpad třídí, ale není si jistý, zda správně. 

Na pátou otázku respondent odpověděl, že informace získává z občasníku, který obec 

pravidelně vydává. Na šestou otázku odpověděl, že motivaci k třídění má sám. V poslední 

řadě se vyjádřil, že by byl ochotný zapojit se do programu zodpovědného nakládání 

s odpady. 

 2. respondent  

Druhým respondentem byla žena ve věkové kategorii 26-40, měla střední odborné 

vzdělání. Odpad třídí pravidelně a popelnici naplní jednou za tři měsíce. Informace 

k třídění získává z webových stránek obce a na internetu. Obec jako taková ji k třídění 

nemotivuje a byla by velmi ráda, kdyby bylo možné se zapojit do Programu 

zodpovědného nakládání s odpady. 

 3. respondent  

Třetím respondentem byl muž ve věku nad 61 let. Jeho vzdělání bylo vysokoškolské. 

Odpad nijak zásadně netřídí. Informace získává z obecních webových stránek. Obec se 

snaží motivovat k třídění, ale nemám o to zájem a ani bych se nezapojil do Programu 

zodpovědného nakládání s odpady. 

 4. respondent  

Čtvrtý respondent byl muž ve věku 32 let. Měl vysokoškolské vzdělání. Má rád přírodu 

a odpad třídí a aktivně se jako zastupitel zapojuje v této oblasti. Informace si vyhledává 

na internetu. Spolupracuje s jinými obcemi na zlepšení ve své obci. Motivaci k třídění má 

velkou a jako zastupitel by rád prosadil Program zodpovědného nakládání s odpady. 

5. respondent  

Pátým respondentem byla slečna ve věku 19 let. Studuje vysokou školu. Doma odpad 

třídí. Informace dostávají v občasníku, který vychází několikrát ročně. Obec své občany 

nemotivuje nebo to ještě nezaznamenala, protože většinu času tráví na koleji. 

6. respondent  

Šestým respondentem byla žena ve věku nad 61 let. Má střední odborné vzdělání. Odpad 

třídí sporadicky, protože neví, jak správně třídit. Obec žádné informace neposkytuje. 

Motivaci ze strany obce nemá. Uvažuje, že by se do Programu zapojila, ale potřebovala 

by více informací. 

7. respondent  

Sedmým respondentem byla žena ve věku 35 let. Měla vysokoškolské vzdělání. Odpad 

třídí. Informace jí poskytuje obec na webových stránkách. Další informace si sama hledá 

na internetu. Obec ji jako občana nemotivuje, motivaci má sama v tom, že pečuje o 

životní prostředí ve svém okolí. Uvedla, že pravidelně chodí na procházky a sbírá po cestě 

odpadky. Kolikrát ji překvapí, kolik jich najde. V současné době jí nejvíce vadí pohozené 

roušky. Velmi by uvítala, kdyby její obec zavedla program zodpovědného nakládání 

s odpady. 
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8.respondent  

Osmý respondent byl muž ve věku 50 let se středním odborným vzděláním. Odpad třídí 

manželka. Informace sám nevyhledává, ale na internetu je toho spousta. Obec motivuje 

manželku k třídění, získáváme za to bonusy na poplatku za odpad. V programu jsme 

zapojeni stejně jako sousedi. 

9. respondent  

Respondentem byl muž ve věku 26-40 let, se středním odborným vzděláním s maturitou. 

Odpad moc netřídí. Nebaví ho to. Nemá potřebné informace ani neví, kde je získat. 

Motivaci nemá a o programu slyší poprvé. Asi by se nezapojil. 

10. respondent  

10.respondentem byla žena ve věku 62 let se středním odborným vzděláním. Odpad třídí. 

Informace dostává v místním zpravodaji. S internetem pracovat neumí. Obec nijak své 

občany nemotivuje, spíše naopak, protože pořád zvyšuje poplatky za odpad. Do programu 

by se ráda zapojila, kdyby za to byla ta sleva na tom odpadu. 

11. a 12 respondent 

Respondenty byli starší manželé, věk kolem 70 a oba vysokoškoláci. Odpad třídí 

pravidelně. Informace si sami zjišťují z internetu a obec posílá zpravodaj. Motivaci mají 

ze strany obce minimální. Spíše se sami zapojují, aby se ty odpadky neválely všude. Do 

programu by se určitě zapojili, ale museli by si nastudovat potřebné informace. 

13. respondent  

Respondent byl muž ve věku 23 let. Vzdělání střední odborné. O odpad se moc nezajímá. 

Bydlí s rodiči a o likvidaci odpadu se stará maminka. Informace nevyhledává a motivace 

pro něho není. Na zapojení do programu neodpověděl. 

14. respondent  

Další respondent byl muž okolo 54 let. Vzdělání střední odborné s maturitou. Odpad třídí 

a rozčiluje ho, že ostatní na to kašlou. Informace nijak zásadně nezískává. Kontejnery ví, 

kde jsou, a to mu stačí. Motivaci má sám od sebe. Program ve své obci by uvítal. 

15. respondent 

Posledním respondentem byla žena ve věku 50 let. Vzdělání střední odborné. Odpad třídí 

pravidelně. Jen jí vadí, že se někdy odpad povaluje okolo kontejnerů od jiných občanů. 

Informace má z obecní vývěsky a webových stránek. Motivaci ze strany obce nemá, ale 

dělá to přece pro životní prostředí. Do programu by se ráda zapojila. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 2 Ukázka obecně závazné vyhlášky obce 

 

Obec xxxx 

Zastupitelstvo obce xxxx 

Obecně závazná vyhláška č. x/rok, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo obce xxxx se na svém zasedání dne  …………. usnesením č. ……… 

usneslo vydat na základě §14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s §10 

písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“): 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Obec xxxx touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů (dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je obecní úřad xxxx (dále jen „správce poplatku“) 

Čl. 2 

Poplatník 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů platí: 

a, fyzická osoba přihlášená v obci,  

b, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, 

byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve 

výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené 

k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, 

jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické 

osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo 

správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci 

poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které 

poplatek platí. 

Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 

nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. 

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci 

poplatku jméno, případně jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy 

pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození 

nebo úlevu od poplatku. 

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo 

popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li 

stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník 

parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je 
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poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt 

nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty 

očíslovány. 

(4) Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své 

poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny 

vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu. 

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské 

unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo 

Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro 

doručování. 

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen 

tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

(7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, 

který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo 

evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní 

správce poplatku na své úřední desce. 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí xxx, - Kč a je tvořena: 

a,  z částky ………… 0,- Kč za kalendářní rok a 

b,  z částky ………… xxx, - Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena 

na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

(2) Skutečné náklady roku xxxx na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 

činily: xxxx, - Kč a byly rozúčtovány takto: 

Náklady xxxx, - Kč děleno xxx (počet osob s pobytem na území obce + počet 

staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů, ve kterém 

není hlášena žádná fyzická osoba) xxx, - Kč. 

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby změny vlastnictví stavby určené 

k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle 

čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která 

odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění 

v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního 

měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto 

měsíce. 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný 

jednorázově, a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je 

poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve 

kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného 

kalendářního roku. 
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Čl. 6 

Osvobození 

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je 

a, umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení 

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro 

preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

b, umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě 

rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 

c, umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, 

domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

(2) Od poplatku se osvobozují osoby celoročně: 

a, umístěné ve zdravotnických zařízeních 

b, umístěné v domovech s pečovatelskou službou 

c, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo vyšetřovací vazby 

d, studující v zahraničí 

e, pracující v zahraničí 

f, fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny (Obecní úřad 

xxxx, adresa), které se v obci po celý kalendářní rok prokazatelně nezdržují 

a u nichž není znám skutečný pobyt 

(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození 

nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na 

osvobození nebo úlevu zaniká. 

Čl. 7 

Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li  poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří 

mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným 

seznamem. 

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků  může obecní úřad zvýšit až 

na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 

Čl. 8 

Odpovědnost za zaplacení poplatku 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti 

nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve 

svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází 

poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto 

opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako 

poplatník. 

(2) V případě podle odst. 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo 

opatrovníkovi poplatníka. 

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou 

povinnost společně a nerozdílně. 
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Čl. 9 

Přechodné a zrušovací ustanovení 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. xx/rok O místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů ze dne xxxx. 

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují 

podle dosavadních právních předpisů. 

Čl. 10 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne xxxxx. 

 

 

 

………………………….     …………………………….. 

Místostarosta obce     Starosta obce 

 

 

Zdroj: Obecně závazná vyhláška obce Rájec, vlastní zpracování  


