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ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ

Předmětem diplomové práce „Analýza a komparace zadluženosti

obcí v Moravskoslezském kraji“ je zhodnotit zadluženost vybraných

obcí a následně je mezi sebou porovnat. První část práce

představuje základní teoretické pojmy související s obcemi a jejich

postavením ve společnosti. Druhá část se věnuje struktuře dluhu na

území České republiky a jeho regulaci u nás i v zahraničí. V práci je

dále charakterizován Moravskoslezský kraj, včetně hospodaření.

Další část se věnuje výběru vzorku obcí a jeho podrobné analýze.

Celá praktická část je řešena na reálném problému hospodaření

vybraných obcí. Závěr diplomové práce je věnován vlastním

poznatkům a doporučením, které byly odhaleny v průběhu analýzy.

Českou republiku rozděluje celkem 14 krajů. Nejzadluženější je hlavní město Praha, 
Olomoucký a Zlínský kraj. • V roce 2016 byl Moravskoslezský kraj šestým nejzadluženějším krajem v ČR.

• Kraj má po Praze hned druhou největší hustotu obyvatelstva. 

• V roce 2016 dluh přepočítaný na obyvatele dosahoval částky 1 709 Kč.

• Kraj je katastrálně rozdělen do šesti okresů a tvoří jej 300 obcí. 
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Práce analyzuje a komparuje čtyři vybrané obce.

The objective of the submitted thesis „Analysis and comparison of

the debt level across the municipals of the Moravian Silesian

Region“ is to analyse and compare indebtedness of selected

municipalities. The first section will concentrate on the basic

theoretical concepts related to the municipalities and their position

in society. The second section describes the structure of debt in the

Czech Republic and the regulations in both the Czech Republic

and abroad. The thesis also describes the Moravian Silesian

Region and its economy. The next section looks at the sampling of

the municipalities and the detailed analysis provided. The whole

concept of the practical section is to understand and solve the real

problem of the management of selected municipalities. The final

section is dedicated to my own findings and recommendations,

which were revealed during the analysis.
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Vybrané obce byly analyzované podle několika ukazatelů, včetně ukazatele zadluženosti přepočítaného na obyvatele..
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Graf zachycuje vývoj hospodaření Moravskoslezského kraje, včetně salda rozpočtu a celkové zadluženosti. Největší schodek měl
kraj v roce 2015 (- 1 680 mil. Kč), který v dalším roce vyrovnal do přebytkového salda, díky nárůstu daňových příjmů a dotací.

ČR, kraje Zadluženost
v roce 2016
(v mil. Kč)

Zadluženost
na obyvatele

Pořadí
zadluženosti

Hlavní město Praha 22 318 17 609 1

Olomoucký 3 755 5 862 2

Středočeský 2 574 2 035 7

Jihomoravský 2 471 2 140 6

Zlínský 2 152 3 645 3

Moravskoslezský 2 125 1 709 8

Pardubický 1 369 2 648 4

Ústecký 1 031 1 233 11

Vysočina 776 1 508 10

Liberecký 748 1 701 9

Karlovarský 658 2 143 5

Královehradecký 450 811 12

Jihočeský 275 431 13

Plzeňský 0 0 14

Cílem diplomové práce je analýza a komparace zadluženosti

vybraných obcí z Moravskoslezského kraje. Pro naplnění

stanoveného cíle bylo nutné rozdělit hlavní cíl na několik dílčích cílů

a následně provést několik analýz. Pomocí zvolených ukazatelů je

provedená komparace, shrnutý výsledek a navrhnuté řešení.

V České republice chybí orgán, který by obcím pomáhal s analýzou

finančních problémů a návrhem řešení. Česká republika rovněž

neurčuje úvěrové stropy a neprověřuje účelovost úvěrů, tím pádem

si obce mohou půjčovat finanční prostředky bez omezení.


