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CÍL PRÁCE:  

Cílem BP je analyzovat vybrané obce v České republice z hlediska jejich zadluženosti za obdo-

bí posledních 10ti let.  První část práce se zaměří na teoretická východiska pro část aplikační. 

Nejprve bude vymezena obec jako základní územní jednotka v rámci platné legislativy a vy-

světleny pojmy související s hospodařením obcí. Druhá aplikační část práce se bude věnovat 

analýze vybraných obcí. Výběr obcí bude probíhat z předem nadefinovaných kritérií. Vybrané 

obce budou nejprve obecně charakterizovány s následným zaměřením na jejich zadluženost. 

Součástí analýzy bude zkoumán vliv přítomnosti průmyslového podniku na obecní rozpočet, 

tj. zda jeho přítomnost přispívá ke zvýšení či snížení dané zadluženosti obce. 

ZÁVĚR PRÁCE:  

Bakalářská práce se zaměřila na analýzu zadluženosti vybraných obcí ve Středočeském 

kraji v období 2007 – 2016.  K naplnění předem stanovených cílů práce byla využita ana-

lýzu finanční situace vybraných obcí za období 10 let tj. 2007 - 2016. Obce byly vybrány 

dle stanovených kritérií. Vybrány pro potřeby této práce byly obce Dobrovice, Cerhenice 

a Lužná. V rámci analýzy byl zkoumán rozpočet a jeho saldo v celém sledovaném obdo-

bí. Detailní pohled byl věnován skladbě příjmů, přičemž zásadní roli pro municipality 

hrají daňové příjmy, které tvoří stabilní složku příjmových položek. Následně byl vypočí-

tán ukazatel cizích zdrojů, poměru cizích zdrojů k celkovým aktivům, poměru cizích 

zdrojů na 1 obyvatele a také ukazatel běžné likvidity. Na základě těchto ukazatelů byla 

zhodnocena situace obcí a rozebrány vztahy mezi jednotlivými ukazateli a skutečnost-

mi, které se v obci odehrály. Podrobně byly rozebrány především dotace, jež obce ve sle-

dovaném období přijaly, jelikož jedna z vybraných obcí – Cerhenice, je z důvodu častého 

využívání dotací značně zadlužená. Ke splnění dalšího cíle, zkoumání vlivu přítomnosti 

průmyslového podniku na zadluženost a obecní rozpočet byl použit Spearmanův kore-

lační koeficient, pomocí nějž bylo zjištěno, že mezi zadlužeností obce a přítomností prů-

myslového podniku je středně až vysoce silný korelační vztah. 
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Základní charakteristika vybraných obcí 

Jméno obce Dobrovice Cerhenice Lužná 

počet obyvatel k roku 2016 3 380 1 668 1 914 

výměra v km2 24,63 10,63 29,78 

okres Mladá Boleslav Kolín Rakovník 

počet ekonomických sub-

jektů 
753 338 399 

z toho průmyslových subjek-

tů 
107 46 47 

velikost prům. podniku dle 

počtu zaměstnanců 
velký malý žádný 

ukazatel dluhové služby k 

roku 2016 
4,21% 40,11% 7,68% 

Spearmanův korelační koeficient 

Spearmanův korelační koeficient určuje míru těsnosti závislosti mezi dvěma 

veličinami. V této práci se jedná o určení závislosti mezi zadlužeností obce a 

přítomností průmyslového podniku. Výpočet probíhá dle vzorce:  
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ABSTRACT 

The bachelor thesis is focused on the analysis of municipal debt in the 

central bohemian region. The first part of the thesis defines the munici-

pality as a unit of territorial self-government and explains the concepts 

related to the economic results of the municipality. The second part of 

the thesis is devoted to the analysis of municipal budgets, especially to 

the composition of the income. Subsequently, an analysis of the selec-

ted indicators is performed and according to the results, the municipali-

ties are compared to each other. Included in the thesis is also the deter-

mination of the dependence between the indebtedness of the munici-

pality and the presence of the industrial enterprise within it.  

OBEC RS Závislost 

Dobrovice 0,32121 nozitivní středně silná významnost, středně silný korelační vztah 

Cerhenice - 0,53333 negativní středně silná významnost, středně silný korelační vztah 

Lužná - 0,70909  negativní významná statistická významnost, silný korelační vztah 


