
Abstrakt 
 
 Předkládaná diplomová práce Politické dopady zadlužování malých obcí v České 

republice reflektuje situaci aktuálního problému, s kterým se v České republice můžeme 

setkat. Vyskytují se zde malé obce, které jsou kriticky zadlužené. Celkově se zvyšují počty 

rizikově hospodařících obcí podle každoročního monitoringu Ministerstva financí. Velké 

množství malých obcí je nuceno vzhledem ke své finanční situaci rezignovat na řadu svých 

funkcí, které nemohou svým občanům poskytnout, i přesto že mají podle platné legislativy 

stejné pravomoci jako velké municipality. U malých zadlužených obcích je tato situace ještě 

více umocněna a malé obce často musí rezignovat na rozvoj obce a jen "přežívají". V těchto 

obcích dochází i k situacím, že existuje velice nízká participace obyvatel v komunální politice 

a celkově se občané nezajímají o věci veřejné.  

 Cílem práce je analyzovat dopady zadlužování na třech příkladech malých 

zadlužených obcí do 500 obyvatel, které jsou v kritickém stavu zadlužení. Analyzovány byly 

obce Bublava, Nebanice a Prameny. Tyto tři obce se nacházejí v Karlovarském kraji. Jelikož 

se jedná o interdisciplinární téma, tak k dosažení cíle práce bylo využito velké množství 

heterogenních zdrojů napříč obory, jichž se problematika týká. Zároveň byla provedena 

šetření přímo ve zkoumaných obcích s představiteli obcí. Vzhledem k tomu, že všechny tři 

zkoumané obce se nacházejí v jednom regionu, byla práce doplněna šetřením, které zjišťovalo 

kontext všech malých obcí do 500 obyvatel v Karlovarském kraji. 

 Práce je členěna do čtyř hlavních částí, z čehož první část je teoretická a ostatní části 

jsou empirické. Teoretické zakotvení vychází z problematiky fragmentované municipální 

struktury a problematiky malých obcí. Druhá část práce se zabývá politickými aspekty 

zadluženosti obcí v ČR. Zde je představena situace zadluženosti obcí; systém monitoringu 

hospodaření obcí; jeho výsledky; možné důvody zadluženosti malých obcí; regulace 

zadluženosti českých municipalit; možné možnosti řešení zadluženosti municipalit či příklady 

zadlužených obcí do 1000 obyvatel v České republice. Ve třetí části práce je nastíněn kontext 

malých obcí do 500 obyvatel v Karlovarském kraji. Je zde představen názor malých obcí na 

meziobecní spolupráci a slučování obcí; poté je rozebrána finanční situace malých obcí; 

následně služby, které poskytují malé obce; či například jsou podrobně analyzovány 

komunální volby v malých obcích. Čtvrtá část práce je samotnou analýzou tří zadlužených 

obcí do 500 obyvatel Karlovarského kraje. Každá obec je zkoumána stejným způsobem. U 

každé obce je nejdříve představena charakteristika obce; následně vývoj zadlužení a 



objektivní ukazatele stavu; poté dopady na chod obce a její politický systém a představené 

vertikální hledisko obecního zadlužení. 

 


