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Vypovídá
Podíl celkových příjmů k celkovým výdajům v %

O

cr

celkovém saldu rozpočtu obce, resp. o tom, zda obec část příjmů v daném roce

ušetřila a převedla jejich použití do budoucích let, nebo naopak, v jaké míře utratila více
peněz než získala a využila tak buď úspory z minulých
středně dlouhém časovém horizontu
Saldo provozního

Podíl provozních příjmů k provozním výdajům v %

rozpočtu obce (daňové příjmy + nedaňové příjmy + neinvestiční

Míra vlivu neinvestičních
dotací k provozním

příjmům v %

prostředky.

Ve

dotace -

běžné výdaje). Provozní rozpočet by měl vykazovat přebytek vždy, tento přebytek se pak
stává zdrojem financování

Podíl neinvestičních

let nebo vypůjčené

by se měl objem příjmů k objemu výdajů rovnat.

investic.
dotací na provozní příjmy obce. Vyšší hodnota naznačuje vyšší

závislost obce na neinvestičních

dotacích. Provozní příjmy = Daňové příjmy + Nedaňové

příjmy.
Podíl příjmů z prodeje majetku k provozním
%

příjmům v Míra vlivu příjmů z prodeje hmotného a finančního majetku obce na provozní příjmy. Vyšší
hodnota naznačuje vyšší závislost obce na prodeji hmotného a finančního majetku. Provozní
příjmy = Daňové příjmy + Nedaňové příjmy.

Podíl HV z hospodářské

činnosti k celkovým nákladům

HČv%

Podíl výsledku z hospodářské

Podíl celkového HV k provozním

příjmům v %

Podíl celkového HV k dotacím v %

Podíl celkového hospodářského

výsledku obce na provozních

příjmech. Provozní příjmy

=

Daňové příjmy + Nedaňové příjmy.
Podíl celkového hospodářského

výsledku obce na dotacích po odpočtu

převodů z vlastních

fondů.
Rentabilita

ROEv%

činnosti obce po zdanění na nákladech na jeho dosažení.

vlastního kapitálu. Vyšší hodnota

naznačuje vyšší míru efektivity

vlastních zdrojů obce na tvorbě celkového hospodářského

při využití

výsledku.

= 100 • Hospodářský výsledek obce Celkem / Vlastní zdroje
Rentabilita
Podíl EBIT k celkovým aktivům v %

aktiv. Vyšší hodnota

naznačuje vyšší míru efektivity

obce na tvorbě celkového hrubého hospodářského

= 100 • (Hospodářský výsledek obce Celkem+Výsledek
příjmů+Úroky)
Celkový HV v přepočtu

na 1 obyvatele v tis. Kč

při využití celkových aktiv

výsledku.
z hospodářské činnosti+Daň

/ Aktiva Celkem

Celkový hospodářský výsledek obce v přepočtu

na jednoho

obyvatele.
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Míra oddlužování

Podíl cizích zdrojů (objem peněz, který je nutné zaplatit) na celkovém hospodářském

cizích zdrojů v %

výsledku, resp. nakolik je obec schopna pokryt dluh z hospodářského

= (Celkový hospodářský výsledek+Odpisy+Zůčt.

výsledku.

Rezerva OP+Tvorba Rezerva OP) / Cizí zdroje

Vypovídá o tom, nakolik je obec schopna hradit bankovní úvěry z dosaženého
Míra oddlužování

hospodářského

bankovních úvěrů v %

výsledku.

= (Celkový hospodářský výsledek+Odpisy+Zúčt.

Rezerva OP+Tvorba Rezerva OP) / Bankovní

úvěry
Vypovídá o váze dluhové služby (splátka jistiny a úroků) v provozních příjmech, resp. nakolik
Podíl dluhové služby k provozním

příjmům v %

platby spojené s dluhem omezují ostatní provozní výdaje.

= (Splátky

úvěrů+Splátky

Vypovídá o vztahu

Krytí dluhové služby v %

obligací+Splátky

úroků) / Provozní příjmy

dluhové služby (splátka jistiny a úroků) k celkovému

hospodářskému

výsledku.
= (Splátky úvěrů+Splátky

Míra registrované

nezaměstnanosti

v okresu dle údajů

obligací+Splátky

Podíl počtu zaregistrovaných

úroků) / Celkový hospodářský výsledek obce

obyvatel na úřadech práce jako uchazečů o práci k počtu osob

MPSVv%

v produktivním

věku v daném okrese.

Průměrný příjem v kraji v Kč

Výše průměrné

mzdy na pracovníka v kraji.

Počet podnik. subjektů na 100 ek. aktivních obyvatel v Vypovídá o tom, kolik podnikatelských subjektů (obchodních společností
okresu
podnikatelů) připadá na jednu ekonomicky aktivní osobu v okrese.
Vybavenost

a infrastruktura

Hodnota 7 vypovídá o kompletní

obce

infrastruktuře

číslo ukazuje na nízkou úroveň vybavenosti
Struktura
celkovému

obyvatelstva

(podíl ekonomicky

a plné vybavenosti

(policie, škola atd). Nízké

obce

aktivních k

počtu)

Vypovídá o podílu lidí ekonomicky

aktivních na celkovém počtu obyvatel v obci.

Vypovídá o tom, jak vysoký dluh (vyjádřený objemem
Cizí zdroje v přepočtu na 1 obyvatele

a fyzických osob

v tis. Kč

obyvatele.

Příznivá je hodnota výrazně se neodchylující

velikostní skupině.

cizích zdrojů) připadá na jednoho
od průměru za obce v daném

wwwcrtt.cz
Schopnost obce hradit své závazky ve velmi krátkém časovém horizontu.

Okalnžitá

= (Finanční

likvidita

majetek+Prostředky

závazky+Krátkodobé
dluhopisy+Ostatní

rozpočtového

bankovní úvěry+Eskont
krátkodobé

hospodařenl)

/ (Krátkodobé

směnek+Emitované

výpomoci)

Schopnost obce hradit své závazky v krátkém časovém horizontu.
považuje za dobrou v případě, že přesahuje hodnotu
Běžná likvidita

= (Finanční majetek+Prostředky
(Krátkodobé

Udává průměrný
a podobně).
Doba obratu pohledávek

ve dnech

rozpočtového

závazky+Krátkodobé

dluhopisy+Ostatní

krátkodobé

Běžná likvidita se

"1" .

hospodaření+Krátkodobé

bankovní úvěry+Eskont

pohledávky)

směnek+Emitované

/

krátkodobé

výpomoci)

počet dnů splatnosti

Standardně

krátkodobé

pohledávek

obce (jde většinou o pohledávky

by se tento ukazatel měl pohybovat

přesahující 100 dní může signalizovat

z nájmů

kolem 60 dnů, splatnost

existenci většího množství nevymahatelných

pohledávek.

= 360 • Pohledávky celkem / Příjmy po konsolidaci
Doba obratu zásob ve dnech

Udává průměrný

počet dnů, po který má obec vázány své finanční prostředky

v zásobách.

= 360 • Zásoby / Příjmy po konsolidaci
Podíl cizích zdrojů (dlouhodobé
majetku obce (na aktivech).
Celková zadluženost v %

předluženosti
vypůjčené

Dlouhodobě

závazky, včetně bankovních úvěrů) na

vysoký a rostoucí podíl může vést až k

obce, nízký podíl signalizuje, že obec ve svém hospodaření

Míra nezávislosti

finanční výpomoci

hospodaření

mezi rozpočty) / (Vlastní zdroje+Cizí zdroje)

obce na vypůjčených

více obec spoléhá na své vlastní příjmy.
= Vlastní zdroje / (Vlastní zdroje+Cizí zdroje+Přijaté
rozpočty))

nespoléhá na

prostředky.

= (Cizí zdroje+Návratné
Finanční nezávislost v %

a krátkodobé

prostředcích.

Čím vyšší hodnota, tím

návratné finanční výpomoci

mezi

