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ABSTRAKT  

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje počtu narozených 

dětí a ekonomických ukazatelů města Břeclav. Na základě této analýzy je stanovena 

prognóza obsazenosti základních škol a prognóza vývoje ekonomických ukazatelů 

města Břeclav. Zjišťuje počet dětí navštěvujících školská zařízení v závislosti na počtu 

narozených dětí a předpovídá, jaký bude potřebný počet otevřených tříd v roce 2013. 

Tato práce se dále zabývá analýzou rozpočtových příjmů a výdajů obce Břeclav 

a možnostmi zlepšení hospodaření obce. V bakalářské práci jsou použity statistické 

metody časových řad a regresní analýzy. 

 

ABSTRACT 

 

This thesis is focused on the analysis of demographic trends in births and economic 

indicators of Breclav. Based on this analysis, the prognosis is determined occupancy 

of primary schools and prognosis economic indicators of Breclav. It identifies the 

number of children attending educational facilities, depending on the number of births 

and predicts what will be the required number of classes opened in 2013. This thesis  

also deals with the analysis of budgetary revenue and expenditure of the village Breclav 

and way to improve the management of the village .The bachelor thesis uses statistical 

methods of time series and regression analysis. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA   

Časové řady, prognóza, regresní analýza, demografie, ekonomické ukazatele 
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ÚVOD 

 

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na téma Prognóza návštěvnosti škol 

a ekonomických ukazatelů města Břeclav pomocí časových řad. Práce reaguje  

na současný klesající trend počtu obyvatel v Břeclavi a na velkou vytíženost prvních 

tříd základních škol.  

 

Vstupními údaji jsou statistická data popisující demografický vývoj společnosti. Tato 

práce bude zpracována s pomocí metody časových řad. Časové řady jsou využívány  

při hodnocení průběhu ekonomických a společenských jevů. Z těchto jevů pak mohou 

být vyvozeny předpovědi budoucího stavu, to znamená vytvářet prognózy. 

 

Práce se zabývá celkovým demografickým vývojem města Břeclav a demografickým 

vývojem šestiletých dětí, které se stanou žáky základních škol, což bude porovnáváno 

s celkovou kapacitou prvních tříd základních škol. Dále se tato práce zabývá 

rozpočtovými příjmy a výdaji města. 

 

Výsledné prognózy mohou pomoci městskému úřadu v Břeclavi při rozhodování 

o počtu otevřených tříd v jednotlivých školách. To by mělo vést k efektivnímu naplnění 

tříd a tím i maximálnímu využití celkových kapacit a možností jednotlivých základních 

škol. Výsledky práce by také mohly pomoci zefektivnit hospodaření města. 

 

Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je určit prognózu návštěvnosti ZŠ v Břeclavi v následujících 

letech na základě počtu narozených dětí. Prognóza bude porovnána s celkovou 

současnou obsazeností prvních tříd základních škol. Dalším cílem této práce je stanovit 

prognózu ekonomických ukazatelů města v následujících letech na základě rozpočtu 

příjmů a výdajů města z předchozích let. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části byly převzaty pojmy a vzorce z literatur číslo: [1], [3], [4], [5], [6], [7] 

a [8]. 

 

1.1 Časové řady 
Časové řady používáme pro popis ekonomických a společenských jevů  

a k prognózování trendu jejich vývoje. Časové řady umožňují provádět analýzu 

zákonitostí v dosavadním průběhu sledovaných jevů. Časová řada je posloupnost 

hodnot sledovaného ekonomického ukazatele, která je uspořádána v čase. Časovou řadu 

chápeme také jako řadu hodnot určitého ukazatele uspořádanou z hlediska přirozené 

časové posloupnosti. Na základě nashromážděných dat, která se týkají různých jevů, 

můžeme tato data analyzovat a předvídat jejich vývoj v budoucnosti. Je nutné,  

aby věcné i prostorové vymezení bylo stejné v celém sledovaném období. [1] [3] [5] 

 

Základní pojmy 

Rozlišujeme dva základní typy časových řad. Těmito typy časových řad rozumíme řady 

intervalové a řady okamžikové. V případě, že ukazatel sleduje interval, v jehož průběhu 

vznikly či zanikly určité počty jevů, událostí a stavů, pak tyto časové řady nazýváme 

intervalovými. Příkladem takového typu časových řad je třeba počet uzavřených sňatků 

ve sledovaném roce, nebo počet narozených dětí ve sledovaném roce. Pokud se jedná 

o časovou řadu vztaženou ke konkrétnímu dni, které charakterizují určitý počet událostí, 

jevů a stavů nastávajících v tomto konkrétním časovém okamžiku, nazýváme tyto 

časové řady jako okamžikové. Jako příklad můžeme uvést stav obyvatel k určitému 

datu. Tyto hodnoty nemá smysl sčítat. [5] 

 

Klíčové rozdíly mezi těmito typy časových řad jsou zřejmé při provádění výpočtů 

a analýz s jejich daty. Údaje intervalových časových řad lze sčítat a tím lze vytvořit 

součty za více období. Oproti tomu sčítání údajů okamžikových časových řad vede 
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k nereálné interpretaci. Při práci s časovými řadami je nutné určit jejich typ a poté 

je zpracovávat a analyzovat. 

 
Pokud chceme přibližně určit budoucí stav zkoumaných jevů, aniž bychom museli něco 

počítat, můžeme použít grafické znázornění. Opět je zde nutné rozlišovat, o jaký typ 

časové řady se jedná, neboť pro každý z těchto dvou typů časových řad se používá jiný 

způsob grafického znázornění. Pro intervalové časové řady používáme grafy: 

 

- sloupkové – sloupky, jejichž šířka je dána časovým intervalem a výška 

hodnotou příslušného okamžiku. 

- hůlkové – hodnoty se vynášejí jako úsečky ve středech jednotlivých 

intervalů. 

- spojnicové – hodnoty jsou vyznačeny pouze jako body ve středech intervalů 

a jsou spojeny úsečkami. [5] 

 

 

Charakteristika časových řad 

Jestliže chceme z časových řad získat více informací, musíme vypočítat jejích základní 

charakteristiky. Předpokládáme, že pro každý časový okamžik nebo časový interval, 

je hodnota ukazatele kladná a časové intervaly jsou stejně dlouhé. 

 

Průměr časové řady 

Mezi základní charakteristiky časových řad patří průměr, značený ȳ. Průměr intervalové 

řady vypočteme jako aritmetický průměr hodnot časové řady v jednotlivých intervalech. 
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Chronologický průměr 

Chronologický průměr je název pro průměr okamžikové časové řady. V případě stejné 

délky vzdáleností jednotlivých časových úseků, kde jsou zadány hodnoty časové řady, 

nazýváme tento průměr jako nevážený chronologický průměr. 

 

 

 

První diference 

První diference patří mezi nejjednodušší charakteristiku časových řad. Spočítáme ji jako 

rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot. Tento rozdíl může nabývat záporných hodnot, 

proto je vhodné výsledky nazývat absolutními přírůstky. Hodnota první diference nám 

vyjadřuje meziroční změny sledovaného ukazatele, tedy o kolik se změnila její hodnota 

v určitém okamžiku oproti okamžiku předcházejícímu. [5] 

 

  

 

 

Průměr prvních diferencí 

Průměr prvních diferencí je suma hodnot průměrů prvních diferencí. Tato hodnota 

určuje, o kolik se průměrně liší hodnoty po sobě jdoucích časových intervalů. 
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Koeficient růstu 

Koeficient růstu určuje, jak rychle se mění hodnoty v časové řadě. Označujeme jej ki(y) 

a počítáme jej jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot pomocí vzorce: 

 

 

Koeficient růstu vyjadřuje, kolikrát se změnil daný ukazatel v časovém období oproti 

období předcházejícímu.[5] Hodnoty kolísající kolem konstanty značí, že trend 

ve vývoji časové řady lze vystihnout exponenciální funkcí. [3] 

 

Průměrný koeficient růstu 

Z koeficientů růstu můžeme určit průměrný koeficient růstu, který vyjadřuje průměrnou 

změnu koeficientů za časový interval. Počítáme jej jako geometrický průměr za pomoci 

vzorce: 

 

 

Dekompozice časových řad 

V této části bude popsáno, jak rozložíme časovou řadu na její jednotlivé složky. 

Hodnoty časové řady mohou být rozděleny do několika složek. Jestliže jde  

o tzv. aditivní dekompozici, lze hodnoty časové řady pro čas vyjádřit součtem 
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kde jednotlivá písmena vyjadřují: 

- Ti - hodnotu trendové složky, 

- Ci - hodnotu sezónní složky, 

- Si - hodnotu cyklické složky, 

- ei – hodnotu náhodné složky. 

 

Časovou řadu si lze představit jako určitý trend, na který jsou navázány ostatní složky. 

Rozklad neboli dekompozice časové řady na jednotlivé složky je potřebná proto, 

že v jednotlivých složkách snadněji nalezneme zákonitosti v chování řady, než v řadě 

nerozložené na jednotlivé složky. U některých časových řad mohou při jejich rozkladu 

některé složky chybět. 

 

Trendová složka 

Trendová složka vyjadřuje tendence dlouhodobého vývoje sledovaného ukazatele 

v čase, např.: technologické změny, změny ve výši příjmů občanů, změny v populaci. 

Je-li ukazatel v daném časovém období na stejné úrovni, pak mluvíme o časové řadě 

bez trendu. 

 

Sezónní složka 

Sezónní složka vyjadřuje periodické změny v časové řadě, které probíhají během 

jednoho kalendářního roku, a každý rok se opakují. Tato složka je typická tím, 

že je ovlivněna faktory, jako je střídání ročního období, např.: změny v průměrných 

denních teplotách, nebo změny v objemu sezónního prodeje. 

 

Cyklická složka 

Cyklická složka je jednou z nejspornějších složek časové řady. Můžeme o ní hovořit 

jako o kolísání okolo trendu, v němž se střídá fáze růstu a poklesu. Cyklická složka 

může být důsledkem vnějších vlivů, ekonomických změn, atp. Eliminovat tuto složku 
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je velice obtížné, jelikož je náročné nalézt příčiny vedoucí k jejímu vzniku, a navíc 

se může charakter složky měnit v čase. 

 

Náhodná (reziduální) složka 

Náhodná složka je část časové řady po odstranění její sezónní a cyklické složky  

a po odstranění jejího trendu. Tuto složku tvoří náhodné fluktuace v průběhu časové 

řady, které nelze systematicky rozeznat. 

 

Pro vyrovnávání časových řad je potřebné „očistit“ zadané údaje od ostatních faktorů, 

které tento vývojový průběh zastírají, a tím zjistit dlouhodobé vývojové tendence 

ukazatele časové řady. [5] 

 

 

1.2 Regresní analýza 

V této části jsou pojmy a vzorce převzaty z literatur: [1] a [5]. „V ekonomice  

a přírodních vědách se často pracuje s proměnnými veličinami, kdy mezi nezávisle 

proměnnou označenou x, a závisle proměnnou označenou y, kterou měříme 

či pozorujeme, existuje nějaká závislost. Ta je buď vyjádřena funkčním předpisem  

y = φ (x), kde ale funkce φ(x) neznáme, nebo tuto závislost nelze „rozumnou“ funkcí 

vyjádřit.“ [5] 

 

Jako ukázky této závislosti můžeme uvést například zkoumání: 

- velikost týdenních výdajů domácnosti za určité zboží v závislosti na počtu členů, 

- velikost ročních nákladů na údržbu domu v závislosti na ceně domu, 

- velikost poptávky po výrobku v závislosti na ceně výrobku. 

 

Působením různých náhodných vlivů a neuvažovaných činitelů, dostaneme 

při opakovaném pozorování při stanovené hodnotě proměnné x rozdílnou hodnotu 
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proměnné y. Tento jev nazýváme „šum“. Říkáme, že proměnná y se chová jako 

náhodná veličina značená jako Y. 

 

Závislost mezi veličinami x a y je ovlivněna „šumem“, který je náhodnou veličinou 

a značíme ho e. Tato veličina vyjadřuje vliv náhodných a neuvažovaných činitelů. 

Budeme předpokládat, že její střední hodnota je rovna nule. 

 

Pro vyjádření závislosti náhodné veličiny Y na proměnné x zavedeme podmíněnou 

střední hodnotu náhodné veličiny Y pro hodnotu x, označenou E (Y/x), a položíme ji 

rovnu zvolené funkci, kterou označíme η (x; β1, β2,…, βp). Tento vztah vyjádříme 

vzorcem: 

 

 

Funkce η (x; β1, β2,…, βp) je funkce nezávisle proměnné x a obsahuje neznámé 

parametry označené β1, β2,…, βp, kde p ≥ 1. Funkci η (x) nazveme regresní funkcí 

a parametry β1, β2,…, βp, nazveme regresními koeficienty. Pokud funkci η (x) pro 

zadanou funkci určíme, pak tvrdíme, že jsme zadaná data „vyrovnali regresní funkcí“. 

Prioritní úlohou regresní analýzy je zvolit pro zadaná data vhodnou funkci η (x) 

a následně odhadnout její koeficienty tak, aby tato funkce co nejvíce vystihovala 

a vyrovnala hodnoty yi. [1] [5] 

 

 

Popis trendu pomocí regresní analýzy 

Regresní analýza je nejčastěji používaná metoda pro vyrovnání dat a určení prognóz 

dalšího vývoje. Při této metodě předpokládáme, že časovou řadu lze rozložit 

na trendovou a reziduální složku: 
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Regresní přímka 

V tomto případě je regresní funkce η (x) vyjádřena přímkou η (x) = β1 + β2x.  

Pro výpočty platí vztah: 

 

Je potřebné nalézt koeficienty regresní přímky β1 a β2 pro zadané dvojice xi a yi. 

Odhady těchto koeficientů značíme b1 a b2. Tyto odhady by měly být co nejpřesnější. 

K tomu použijeme tzv. metodu nejmenších čtverců, která za nejpřesnější odhady 

koeficientů považuje takové odhady, které minimalizují funkci S (b1, b2).  

Funkce S (b1, b2) představuje součet kvadrátů odchylek naměřených hodnot  

od ηi (x) = η (xi) = b1 + b2xi na regresní přímce. 

 

Koeficienty b1 a b2 lze vypočítat metodou pro řešení soustavy dvou lineárních rovnic 

o dvou neznámých, nebo využijeme pro výpočet následující vztahy: 

 

 

 

Výběrové průměry x̄ a ȳ určíme: 
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Odhad regresní přímky vyjadřuje předpis: 

  

 

Koeficient b2 vyjadřuje odhad přírůstku střední hodnoty závislé proměnné při nárůstu 

nezávislé proměnné o jednotku. 

 

Nelineární regresní modely 

Pokud se jedná o nelineární regresní model, pak nelze zvolenou regresní funkci vyjádřit 

lineární kombinací regresních koeficientů a známých funkcí, které jsou na těchto 

koeficientech závislé. 

 

Speciální nelinearizovatelné funkce 

Modifikovaný exponenciální trend 

Modifikovaný exponenciální trend je vhodné použít v případě, kdy je regresní funkce 

shora (zdola) ohraničená. Funkce s nenulovou asymptotou. 

Funkce je dána předpisem: 

 

 

Logistický trend 

Logistický trend je typický tím, že v inflexním bodě se mění průběh jeho křivky 

z polohy pod tečnou na polohu nad tečnou. Patří mezi S-křivky symetrické kolem 

inflexního bodu. 

Funkce je dána předpisem: 
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Gomperzova křivka 

Gomperzova křivka je také typická inflexí, je shora i zdola ohraničená. Patří mezi 

S-křivky nesymetrické kolem inflexního bodu. 

Funkce je dána předpisem: 

  

 

 

 

Volba regresní funkce 

Tzv. index determinace posoudí vhodnost zvolené regresní funkce. Pomocí tohoto 

indexu můžeme posoudit, jak dobře vystihuje zvolená regresní funkce funkční závislost 

mezi závisle a nezávisle proměnnou. 

Index determinace může nabývat hodnot v intervalu od nuly do jedné. Čím více  

se hodnota blíží k jedné, tím považujeme závislost za silnější, což znamená, že jsme 

dobře zvolili regresní funkci. [5] 
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1.3 Demografie 
Demografie je vědní obor, který se zabývá studiem reprodukce lidské populace. 

V demografii se nezabýváme jednotlivci, ale celou populací nebo jejími částmi. Tato 

vědní disciplína poskytuje data o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, úmrtnosti, 

potratovosti, o migraci a analýzu populačního vývoje obyvatelstva. Objektem studia 

demografie je lidská populace. Předmětem jejího studia je demografická reprodukce. 

Demografickou reprodukci chápeme jako neustálou obnovu lidské populace (narození, 

úmrtí). Tento přirozený proces nazýváme přirozený pohyb obyvatelstva či přirozená 

obměna obyvatelstva. Dalším termínem v demografii je populační vývoj. Tento termín 

zahrnuje nejen demografický vývoj, ale také migraci obyvatelstva. [4] [7] [8] 

 

Je důležité odlišovat od sebe pojem obyvatelstvo a pojem populace. Obyvatelstvo jsou 

lidé, kteří žijí na určitém vymezeném prostoru (město, stát, atd.). Populace je soubor 

lidí, kteří vytváří demografickou reprodukci. Tyto pojmy se mohou navzájem prolínat. 

Obyvatelstvo určitého státu může tvořit několik populací nebo naopak populace může 

být složena z obyvatel různých měst, států. Demografickou reprodukci určují lidé 

a jejich vlastnosti, to utváří tzv. demografický systém. 

 

Demografie je vědní obor, který zahrnuje i další oblasti, které ovlivňují reprodukci. 

Jedná se například o sňatky, rozvody, úmrtí, ovdovění, nemoc. Cílem demografických 

analýz je najít jejich pravidelnost, krátkodobá kolísání či dlouhodobé trendy. 

 

 

Demografické události a procesy 

Během života každého jedince nastávají události, které v hromadném důsledku vytváří 

průběh demografické reprodukce. Tyto události lze rozdělit na události, které přímo 

ovlivňují průběh demografické reprodukce a na události, které nepřímo ovlivňují vývoj 

demografické reprodukce. Mezi přímé vlivy můžeme zařadit například narození, úmrtí, 

potraty. Mezi nepřímé vlivy řadíme například sňatky a rozvody, které ovlivňují 

porodnost, nemoci, mající vliv na úmrtnost, apod. Při zpracování je důležité počítat 

i s nepřímými vlivy. Všechny tyto události a vlivy jsou zaznamenány a zkoumáme je 

jako události hromadné. Při pozorování demografických událostí je důležité přesné 
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časové vymezení dané demografické události. Z těchto událostí jsou odvozeny procesy: 

porodnost, sňatečnost, rozvodovost a další, které analyzujeme a hledáme zákonitosti 

jejich vývoje. [8] 

 

Zdroje demografických dat 

Za zdroje demografických dat považujeme informace, které jsou dostupné 

z demografické statistiky. Demografická data slouží ke zpracování analýz demografické 

produkce. V takovýchto analýzách jsou zachyceny demografické změny ovlivněné 

změnami v oblasti politické, sociální a ekonomické. 

 

 Za hlavní prameny dat považujeme: 

- Sčítání lidu 

- Evidence přirozené obměny 

- Evidence migrací 

- Evidence nemocnosti 

- Výběrová šetření 

- Registry obyvatelstva 

- Historické prameny 

 

Přirozená obměna 

Přirozená obměna obyvatelstva vyjadřuje procesy narození a vymírání lidských 

populací. Do přirozené obměny lze zahrnout i sňatečnost, rozvodovost, potratovost 

a nemocnost. Přirozená obměna zahrnuje pouze přirozenou obnovu populace 

a nezahrnuje migraci. 

 

 

Migrace 

Pod pojmem migrace si můžeme představit proces stěhování, proces přibývání 

a ubývání populace. Evidence migrací je pojem, který vymezuje změny v rozmístění 

obyvatelstva v závislosti na sociálních a ekonomických jevech. [4] [8] 
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1.4 Rozpočet obce 

 

Pojem obec 

Obec je základní územní samosprávný celek a společenství občanů. Obec tvoří území, 

které je vymezeno hranicí obce. Obec, která má alespoň 3 tisíce obyvatel, nazýváme 

městem.  

Obec je právní subjekt, který má vlastní majetek. V právních vztazích vystupuje obec 

pod svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto právních vztahů. Obec je 

spravována zastupitelstvem obce. Dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní 

úřad a zvláštní orgány obce. Obec si spravuje své věci samostatně. Státní a jiné orgány 

mohou do působnosti obce zasáhnout pouze způsobem, který umožňuje zákon. [6] 

 

Rozpočet obce 

Rozpočet obce je finanční plán hospodaření obce sestavovaný na rozpočtové období – 

kalendářní rok. Podle zákona o rozpočtových pravidlech sestavuje obec i rozpočtový 

výhled na 2 až 5 let, které následují po roce, na nějž je sestavován rozpočet obce. Pokud 

není rozpočet schválen do 1. ledna rozpočtového roku, musí se obec řídit takzvaným 

rozpočtovým provizoriem, to jest rozpočtem z minulého roku. Pravidla rozpočtového 

provizoria si stanoví sama obec, respektive její zastupitelstvo.  
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

Cílem bakalářské práce je určení prognózy počtu dětí, které se stanou žáky prvních tříd 

základních škol ve městě Břeclav v následujících letech, v závislosti na počtu 

narozených dětí v Břeclavi. Prognóza počtu těchto dětí bude porovnána se současnou 

kapacitou základních škol. 

 

Následující kapitola je věnována celkovému demografickému vývoji obyvatel města 

Břeclav a současnému trendu porodnosti. Dále se věnuje demografickému vývoji 

šestiletých dětí. Takto zjištěný demografický vývoj bude základem pro stanovení 

prognózy budoucího stavu porodnosti. V další části je zpracována analýza základních 

škol, kde je uvedena celková obsazenost prvních tříd a jejich vytíženost. V celé 

praktické části bude čerpáno ze zdrojů [9] a [10]. 

 

 

2.1 Vývoj počtu obyvatel města Břeclav 

Město Břeclav je bývalým okresním městem, které se nachází v Jihomoravském kraji 

na řece Dyji. Poblíž města vedou hranice s Rakouskem a Slovenskem. Město má 

rozlohu 87 kilometrů čtverečních a má asi 25 tisíc obyvatel. Město je také významnou 

železniční křižovatkou. Město se skládá ze tří katastrálních území, a ze tří jim 

odpovídajících místních částí, a to Břeclav, Charvatská Nová Ves a Poštorná. Od roku 

2001 zaznamenává město Břeclav pokles obyvatel. K 31. prosinci 2010 bylo ve městě 

hlášeno k pobytu 24 052 obyvatel, z toho je 11 531 mužů (přibližně 48 %) a 12 521 žen 

(přibližně 52 %). Průměrný věk celkového počtu obyvatelstva je 41 let, u mužů je to  

39 let a u žen 43 let. 
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2.1.1 Počet obyvatel města Břeclav 

Vývoj počtu obyvatel města Břeclav byl zaznamenán od roku 2000 do roku 2010. 

Tabulka 1 znázorňuje celkový úbytek počtu obyvatel města Břeclav. Celková změna 

počtu obyvatel, respektive součet přirozeného a migračního přírůstku, zaznamenává 

celkový úbytek. Přirozený úbytek obyvatel je rozdíl mezi narozenými a zemřelými. 

Migrační přírůstek obyvatel je rozdíl mezi počtem přistěhovalých a počtem 

vystěhovalých obyvatel.  

 

Tabulka 1: Celkový přírůstek obyvatel města Břeclav 

[Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování] 

Rok Stav k 1. 1. Celkový přírůstek Stav k 31. 12. 

2000 27 091 -22 27 069 

2001 26 707 -386 26 321 

2002 26 321 -337 25 984 

2003 25 984 -195 25 789 

2004 25 789 -73 25 716 

2005 25 716 -64 25 652 

2006 25 652 -49 25 603 

2007 24 407 -88 24 319 

2008 24 319 -77 24 242 

2009 24 242 -78 24 164 

2010 24 164 -112 24 052 
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V grafu 1 je znázorněn vývoj počtu obyvatel Břeclavi v jednotlivých letech sledovaného 

období, to jest v období let 2000-2010, v tisících obyvatel ve stavu k 31. 12. daného 

roku. 

 

 

Graf 1: Počet obyvatel města Břeclav 

[Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování] 

 

 

Subjektivní hodnocení 

Počet obyvatel města Břeclav dlouhodobě klesá. Za sledované období byl zachycen 

celkový pokles o 2 252 obyvatel. Pokles počtu obyvatel může být ovlivněn dvěma 

faktory, a to přirozenou obměnou obyvatelstva a migračním pohybem.  
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2.1.2 Analýza změn počtu obyvatel města Břeclav 

Počet obyvatel města Břeclav dlouhodobě klesá. Za sledované období byl zaznamenán 

pokles o 2 252 obyvatel. Pokles počtu obyvatel může být ovlivněn dvěma faktory, a to 

přirozenou obměnou obyvatelstva a migračním pohybem. Nyní provedeme analýzu, 

proč dlouhodobě zaznamenáváme pokles počtu obyvatel. Příčinou poklesu může být 

přirozený úbytek obyvatel či migrační úbytek obyvatel. Tyto dvě položky vzápětí 

porovnáme. Data, která byla použita v této části, byla získána prostřednictvím Českého 

statistického úřadu. 

 

Přirozený úbytek obyvatel 

 

Tabulka 2: Přirozený úbytek obyvatel 

[Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování] 

Rok Narození Zemřelí 
Přirozený 

přírůstek 

2000 224 269 -45 

2001 237 250 -13 

2002 214 240 26 

2003 213 299 -86 

2004 266 259 7 

2005 233 295 -62 

2006 270 262 8 

2007 245 291 -46 

2008 261 229 32 

2009 267 277 -10 

2010 262 258 4 
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Subjektivní hodnocení 

Z tabulky 1 je patrné, že přirozený přírůstek obyvatel města Břeclav je v posledních  

10 letech dosti proměnlivý. Největší úbytek obyvatel zaznamenáváme v letech 2003 a 

2005 a největší přírůstek v letech 2008 a 2002. 

 

 

 

Graf 2: Přirozený úbytek obyvatel 

[Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování] 

 

Subjektivní hodnocení 

Z grafu 2 a výsledných hodnot je patrné, že v letech 2002, 2004, 2006, 2008 a 2010 byl 

přirozený přírůstek obyvatel kladný. V letech 2000, 2001, 2003, dále v letech 2005, 

2007 a 2009 mluvíme o přirozeném úbytku obyvatel. Nejnižší záporné hodnoty dosáhlo 

město Břeclav v roce 2003. V tomto roce počet úmrtí přesáhl počet narozených 

o 86 obyvatel. V roce 2005 byl zaznamenán další úbytek – 62 obyvatel, což je druhá 

nejnižší záporná hodnota ve sledovaném období. Z uvedeného vyplývá, že přirozený 

úbytek obyvatel se dlouhodobě podílí na poklesu obyvatel. 
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Migra ční úbytek 

Údaje o migraci obyvatelstva nám poskytují informace o změnách v rozmístění 

obyvatel. Tedy změny v počtu přistěhovalých a vystěhovalých občanů města Břeclav. 

Z tabulky 2 a grafu 3 je zřejmé, že na celkovém poklesu obyvatel se značně podílí 

dlouhodobý migrační úbytek obyvatel. Tento migrační úbytek je patrný z grafu  

a záporných hodnot v tabulce ve sledovaném období. 

 

Tabulka 3: Migrační úbytek obyvatel 

[Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování] 

Rok Přistěhovalí Vystěhovalí Migra ční úbytek 

2000 315 292 23 

2001 271 644 -373 

2002 343 654 -311 

2003 423 532 -109 

2004 415 495 -80 

2005 450 452 -2 

2006 491 548 -57 

2007 519 561 -42 

2008 410 519 -109 

2009 398 466 -68 

2010 412 528 -116 

 

 

V tabulce 2 můžeme sledovat, že migrační přírůstek obyvatel, tedy rozdíl mezi 

přistěhovalými a vystěhovalými, který je dlouhodobě klesající.  
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Migrační úbytek je patrný z grafu 3 a jeho záporných hodnot v tabulce ve sledovaném 

období. Od roku 2001 zaznamenáváme zvýšenou migraci obyvatel.  

 

 

Graf 3: Migrační úbytek obyvatel 

[Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování] 

 

 

Subjektivní hodnocení 

Zvýšenou migraci obyvatel zaznamenáváme již od roku 2001. Tato migrace je 

z převážné části způsobena špatnými pracovními příležitostmi v okolí Břeclavi. Je velký 

problém najít zaměstnání v blízkosti bydliště. Nejvýznamnějším faktorem ovlivňující 

migraci obyvatel je tedy uplatnění na trhu práce a možnost získání zaměstnání.  
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Prognóza vývoje počtu obyvatel  

Z uvedeného vyplývá, že přirozený úbytek obyvatel se dlouhodobě podílí na poklesu 

obyvatel. Je zřejmé, že na celkovém poklesu obyvatel se nejvíce podílí dlouhodobý 

migrační úbytek obyvatel. Od roku 2001 zaznamenáváme zvýšenou migraci obyvatel, 

která je z převážné části způsobena nemožností najít zaměstnání v blízkosti bydliště. 

Nejvýznamnějším faktorem ovlivňující počet obyvatel je tedy uplatnění na trhu práce  

a možnost získání zaměstnání. Z předchozího vývoje počtu obyvatel můžeme usuzovat, 

že počet obyvatel bude i nadále dlouhodobě klesat. Situace se může změnit za 

předpokladu vytváření nových pracovních možností. Evidence migrace obyvatelstva 

nám poskytuje informace, které ukazují ekonomickou a sociálních politiku města 

Břeclav.  
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2.2 Počet narozených dětí 

V této části bude analyzován počet narozených dětí na základě údajů z předchozích let. 

Tato data budou následně porovnána s počtem obyvatel. Na základě poměrového 

ukazatel počtu narozených dětí na počet obyvatel bude stanovena prognóza budoucího 

vývoje počtu narozených dětí. Počet narozených dětí je zaznamenán od roku 2001  

do roku 2010. Data pro tuto část byla získána z Českého statistického úřadu. 

 

2.2.1 Analýza počtu narozených dětí 

Tato část je věnována samotné analýze počtu narozených dětí. Bude stanovena  

na základě počtu narozených dětí a porovnána s počtem obyvatel ve sledovaném 

období. Na základě této analýzy bude stanovena prognóza budoucího vývoje počtu 

narozených dětí.  

 

 

Počet narozených dětí v závislosti na počtu obyvatel znázorníme: 

 yi = počet obyvatel od roku 2001 do roku 2010 

xi = počet narozených dětí od roku 2001 do roku 2010 

zi = 
��

��
 = 

	
č�� ��
��ý�� �ě�í 
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�������
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  35 

 

Tabulka 7 zachycuje počet narozených dětí, počet obyvatel a poměrový ukazatel těchto 

dvou hodnot za posledních 10 let. 

 

Tabulka 4: Počet narozených dětí v závislosti na počtu obyvatel 

[Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování] 

Pořadí Rok xi yi zi 

1 2001 237 26 321 0,009 

2 2002 214 25 984 0,008 

3 2003 213 25 789 0,008 

4 2004 266 25 716 0,010 

5 2005 233 25 652 0,009 

6 2006 270 25 603 0,011 

7 2007 245 24 319 0,010 

8 2008 261 24 242 0,011 

9 2009 267 24 164 0,011 

10 2010 262 24 052 0,011 

 

 

 

Subjektivní hodnocení 

Jak je patrné z tabulky 4, hodnoty poměrového ukazatele mají zejména v posledních 

5 letech konstantní charakter, což je způsobeno tím, že počet obyvatel města Břeclav 

dlouhodobě každoročně klesá, zatímco počet narozených dětí je spíše konstantní. 
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Graf 4: Počet narozených dětí 

[Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování] 

 

 

Graf 5: Počet obyvatel 

[Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování] 
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Subjektivní hodnocení 

Graf 6 nám znázorňuje č

mají konstantní či mírn

konstantní charakter. Dle demografického vývoje posledních let lze o

že porodnost bude spíše stagnovat 

dlouhodobě klesající charakter. Od roku 2007 se po

obyvatel. 
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Graf 6: Počet narozených dětí na počet obyvatel 

[Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování] 

 

 

 

ňuje časovou řadu poměrového ukazatele zi. Hodnoty ukazatele z
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Ukazatel zi a vyrovnání dat 

Hodnoty ukazatele zi nám analyzují počet narozených dětí v závislosti na počet 

obyvatel. Pomocí metody nejmenších čtverců budou odhadnuty koeficienty regresní 

funkce. Tato metoda spočívá v tom, že jako nejvhodnější považuje koeficienty, které 

danou funkci minimalizují. Pomocí tohoto výpočtu najdeme funkci, která nejlépe 

vystihuje průběh daného ukazatele a vyrovná ho zvolenou funkcí. Dle výpočtu nejmenší 

hodnoty reziduálního součtu čtverců byl pro vyrovnání dat zvolen modifikovaný 

exponenciální trend. Dosadíme-li do rovnice modifikovaného exponenciálního trendu:  

 

ŷ (t) = 0,0110389 – 0,004607 * 0,7402595(t-2001) 

 

za t dosadíme 2012 a na základě počtu obyvatel z posledního roku sledovaného období 

dokážeme předpovědět počet narozených dětí v roce 2012.  Pokud budeme uvažovat,  

že trend vyjádřený modifikovaným exponenciálním trendem zůstane stejný, tak v roce 

2012, kdy vycházíme ze stavu obyvatel k  31. 12. 2010, bude 24 052 obyvatel. 

Předpokládaná porodnost dle koeficientu činí 261 narozených dětí. 

 

ŷ (2012) = 0,010870383 * 24 052 = 261 

  

Obdobně by se postupovalo i v dalších letech. 
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Hodnoty ukazatele zi vyrovnané modifikovaným exponenciálním trendem vidíme 

v tabulce 5.  

Tabulka 5: Vyrovnání poměrového ukazatele zi 

[Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování] 

Pořadí Rok zi vzi 

1 2001 0,009 0,008 

2 2002 0,008 0,009 

3 2003 0,008 0,009 

4 2004 0,010 0,009 

5 2005 0,009 0,010 

6 2006 0.011 0,010 

7 2007 0,010 0,010 

8 2008 0,011 0,011 

9 2009 0,011 0,011 

10 2010 0,011 0,011 

 

 

 

Graf 7: Vyrovnání poměrového ukazatele zi 

[Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování] 
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Subjektivní hodnocení 

V grafu 8 jsou vyrovnány hodnoty počtu narozených dětí v závislosti na počtu obyvatel. 

Hodnoty ukazatele byly vyrovnány modifikovaným exponenciálním trendem, který 

nejlépe vystihuje vývoj ukazatele. Zelené hodnoty představují skutečnou časovou 

posloupnost poměrového ukazatele. Oranžové hodnoty představují hodnoty vyrovnané 

pomocí zvolené funkce.  

 

Prognóza počtu narozených dětí 

Hodnoty ukazatele zi se ustalují kolem určité hodnoty. Prognóza počtu narozených dětí 

v závislosti na počtu obyvatel města Břeclav je do budoucích let optimistická. Počet 

narozených dětí zůstane na přibližně stejné úrovni nebo bude mírně růst. Přesto,  

že počet obyvatel ve městě Břeclavi dlouhodobě klesá, je v současnosti počet 

narozených dětí stabilní. V grafu 8 je barevně označena prognóza počtu narozených dětí 

na počet obyvatel. 

 

 

Graf 8: Prognóza počtu narozených dětí 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 
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2.3 Počet dětí do základních škol 

Tato část je věnována analýze počtu dětí do základních škol. Porovnáváme počet dětí 

narozených v Břeclavi, které nastoupily do první třídy, s počtem těch dětí, které by 

vzhledem k věku měly do první třídy nastoupit. Bude zde co nejpřesněji určeno, jak 

bude vypadat vývoj těchto dětí v jednotlivých letech od příslušného roku narození. 

Tento demografický vývoj je uveden v tabulce 8. 

 

Tabulka 6: Počty dětí do ZŠ a počet narozených dětí 

[Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování] 

Rok Děti do ZŠ (xi) Rok Narozené děti (y i) 

2001 227 1995 240 

2002 225 1996 229 

2003 217 1997 206 

2004 212 1998 217 

2005 193 1999 221 

2006 239 2000 224 

2007 233 2001 237 

2008 199 2002 214 

2009 226 2003 213 

2010 193 2004 266 

 

Subjektivní hodnocení 

Celkový počet dětí vstupujících do prvních tříd ZŠ v Břeclavi je uveden v tabulce 8. Z 

tabulky 8 lze vyčíst, že počet šestiletých dětí, nastupujících do prvních tříd ZŠ, má 

klesající charakter. Je to dáno především malou kapacitou škol. Ve sledovaném období 

byly dvě základní školy zcela zrušeny (ZŠ Duha a ZŠ Ladná) a další dvě základní školy 
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sloučeny (ZŠ Sovadinova se ZŠ Kupkova). Od roku 2005 zaznamenávají školy i menší 

finanční příspěvky od města a ze státního rozpočtu, a tak na provoz škol zbývá stále 

méně peněz. 

  

 

2.3.1 Analýza počtu dětí do základních škol 

Nyní bude stanovena analýza počtu dětí do základních škol. Tato analýza bude 

stanovena na základě porovnání počtu dětí do základních škol a počtu narozených dětí. 

 

 

Počet dětí do základních škol v závislosti na počtu narozených dětí: 

xi = počet dětí do základních škol   

yi = počet narozených dětí 

vi = 
��

�� 
 =  

	
č�� �ě�í �
 �á����í�� š�
�

	
č�� ��
��ý�� �ě�í
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Tabulka 7: Počet dětí nastupujících do ZŠ na počet narozených dětí 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

Pořadí Rok vi 

1 2001/1995 0,946 

2 2002/1996 0,983 

3 2003/1997 1,053 

4 2004/1998 0,977 

5 2005/1999 0,873 

6 2006/2000 1,067 

7 2007/2001 0,983 

8 2008/2002 0,930 

9 2009/2003 1,061 

10 2010/2004 0,726 

 

 

 

Subjektivní hodnocení 

Z tabulky 10 je patrné, že v současnosti je počet volných míst v Břeclavi pro žáky 

prvních ročníků základních škol nedostačující. Počet dětí školního věku je větší,  

než kapacita všech školních zařízení. Je zde nutno podotknout, že o umístění dítěte 

do základních škol v Břeclavi nežádají pouze rodiče s trvalým bydlištěm v Břeclavi,  

ale také rodiče z okolních obcí. Mohou pro to mít důvody, jako například dojíždění 

za prací, v místě bydliště není ZŠ, školy v Břeclavi nabízí větší rozsah zájmové činnosti 

pro děti atd.  
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Graf 9: Počet narozených dětí 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

 

 

Graf 10: Počet dětí nastupujících do ZŠ 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 
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Graf 11

[Zdroj: 

 

Subjektivní hodnocení 
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11: Počet dětí do ZŠ na počet narozených dětí

Zdroj: MÚ Břeclav a ČSÚ, vlastní zpracování] 
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Vyrovnání hodnot a stanovení prognózy 

Hodnoty ukazatele vi zde nevykazují žádný trend, proto vypočítáme průměrnou 

hodnotu, která bude sloužit jako odhad prognózy počtu dětí do základních škol,  

v závislosti na počtu narozených dětí. Z tohoto důvodu byl pro vyrovnání dat zvolen 

průměrný trend, který vyšel 0, 96. Ten se spočítá jako průměrná hodnota poměrového 

ukazatele vi za posledních 10 let. 

 

Vynásobíme-li tímto koeficientem průměrného trendu počet narozených dětí  

v roce 2006, předpovídáme tím počty dětí vstupujících do základních škol v závislosti 

na počtu narozených dětí v roce. To znamená, že cca 96 % narozených dětí bude přijato 

do prvních třídy. V našem konkrétním případě to znamená, že cca 259 z 270 

narozených dětí půjde v roce 2012 do prvních tříd. Vzhledem k dlouhodobě 

nedostačující kapacitě prvních tříd základních škol by bylo dobré otevřít více prvních 

tříd. V grafu 12 je barevně vyznačena prognóza počtu dětí do základních škol 

v závislosti na počtu narozených dětí. 

 

 

Graf 12: Prognóza počtu dětí do ZŠ na počet narozených dětí 

[Zdroj: MÚ Břeclav a ČSÚ, vlastní zpracování] 

0

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

v i

t  [roky]

Prognóza po čtu dětí do ZŠ na po čet narozených d ětí



 

  47 

 

2.4 Obsazenost základních škol v Břeclavi 

Zde bude analyzována obsazenost základních škol na základě toho, jak se mění poměr 

počtu žáků na počet zaměstnanců těchto škol. Nejdříve bude ukázán časový vývoj počtu 

žáků a počtu zaměstnanců základních škol. Poté bude spočítán poměr těchto dvou 

hodnot. Na základě tohoto poměru můžeme určit funkci, která nám vyrovná hodnoty 

tohoto poměrového ukazatele. Na základě této funkce bude určena prognóza 

obsazenosti základních škol v dalších letech. 

 

Základní školy v Břeclavi 

V Břeclavi od roku 2001 fungovalo celkem 9 základních škol. V roce 2003 byly dvě ZŠ 

zrušeny a dvě ZŠ sloučeny v jednu. Zřizovatelem těchto škol je město Břeclav,  

které má povinnost přispívat na provoz škol (energie, opravy atd.). Město je povinno 

zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu 

na jejím území. Finanční prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci  

a neinvestiční výdaje, přiděluje krajský úřad. Ministerstvo školství přiděluje dotace  

na školy a školská zařízení. [2] 

 

2.4.1 Počet žáků na počet zaměstnanců základních škol 

V této části analyzujeme počet žáků na počet zaměstnanců základních škol a to  

na základě níže stanoveného poměrového ukazatele ci, tedy poměru počtu všech žáků  

ku počtu všech zaměstnanců základních škol. Na základě tohoto poměru spočítáme 

vhodnou funkci k určení obsazenosti škol v budoucnu. 

 

Poměrový ukazatel: 

ai = celkový počet všech žáků základních škol 

bi = celkový počet všech zaměstnanců základních škol  

ci = 
��

�� 
 = 

����
�ý 	
č�� �š��� žá�ů �á����í�� š�
�

����
�ý 	
č�� �š��� ��#ě$���ů �á����í�� š�
�
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Tabulka 8: Počet žáků v závislosti na počtu zaměstnanců ZŠ 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

Rok A i Bi Ci 

2001 2 865 230 12,5 

2002 2 862 232 12,3 

2003 2 665 234 11,4 

2004 2 519 296 8,5 

2005 2 379 302 7,9 

2006 2 267 292 7,8 

2007 2 141 282 7,6 

2008 2 011 277 7,3 

2009 1 938 259 7,5 

2010 1 939 265 7,3 

 

 

Subjektivní hodnocení 

Z vývoje ukazatele ci, tedy poměru počtu všech žáků v závislosti na počet všech 

zaměstnanců základních škol je zřejmé, že počet zaměstnanců nezávisí na počtu 

zaměstnanců těchto škol. 
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Graf 13 znázorňuje hodnoty celkového počtu všech žáků základních škol  

ve městě Břeclav. 

 

 

Graf 13: Počet žáků základních škol 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

 

 

Subjektivní hodnocení 

Zaznamenáváme, že celkový počet žáků všech základních škol v Břeclavi se postupně 

snižuje. Tento ukazatel je z dlouhodobého hlediska klesající. Můžeme si všimnout 

výrazného poklesu v roce 2003. Tento výrazný pokles byl způsobem zejména zrušením 

dvou břeclavských základních škol. Tím se podstatně snížila celková kapacita 

základních škol, v jejímž důsledku byl přijat menší počet žáků. 
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Vývoj celkového počtu zaměstnanců všech základních škol je proměnlivý a znázorňuje 

jej graf 14.  

 

 

Graf 14: Počet zaměstnanců základních škol 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

 

 

Subjektivní hodnocení 
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Graf 15: Počet žáků na počet zaměstnanců ZŠ 

[Zdroj Břeclav, vlastní zpracování: MÚ] 
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tyto peníze chybí, a proto obce nepočítají s dalšími investicemi a ruší základní  

a mateřské školy. 

 

 

Prognóza obsazenosti základních škol 

V této části určíme prognózu obsazenosti škol v následujícím období. Tuto prognózu 

určíme na základě poměrového ukazatele ci. Na základě tohoto poměru spočítáme 

vhodnou funkci k určení této prognózy.  

 

Od roku 2005 se charakter tohoto poměrového ukazatele výrazně ustálil. Pokud se sníží 

počet žáků, počet zaměstnanců základních škol zůstává více méně konstantní. V letech 

2005 - 2010 připadá na jednoho zaměstnance základní školy přibližně mezi 7 až 8 žáky, 

neboť v posledních pěti letech tento poměr v důsledku poklesu počtu žáků klesá  

a pohybuje se mezi těmito dvěma hodnotami. 

 

Pro vyrovnání hodnot byl zvolen průměrný trend hodnot poměrového ukazatele ci: 

 

 

             

Tento trend spočítáme jako sumu poměrového ukazatele ci za posledních 6 let. Získáme 

tak poměr počtu žáků na počet zaměstnanců základních škol v následujících letech. 

Tímto poměrem vynásobíme průměrný počet zaměstnanců za posledních deset let. 

Průměrný počet zaměstnanců za posledních deset let činí 267 zaměstnanců, získáme tak 

prognózu obsazenosti škol v budoucnu. 
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V grafu 16 vidíme prognózu obsazenosti základních škol na rok 2012 a 2013. Z výpočtů 

průměrného trendu pro rok 2012 a 2013 nám vyšlo, že počet žáků pro tyto roky  

bude celkem 2020. 

 

 

Graf 16: Prognóza obsazenosti základních škol 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

 

Pokud se sníží počet žáků, počet zaměstnanců základních škol zůstává více méně 

konstantní. Z toho vyplývá, že počet žáků příliš nezávisí na počtu zaměstnanců 

základních škol, a proto v budoucnu můžeme očekávat další pokles počtu žáků. Školy 

využívají svých kapacit a není nutno v jejich přístupu cokoli měnit.   

 

 

 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

žá
ci

t  [roky]

Prognóza obsazenosti základních škol



 

  54 

 

2.5 Rozpočet města Břeclav v letech 2003 - 2011 

Tato bakalářská práce se dále zabývá hospodařením města Břeclav. Analyzuje příjmy  

a výdaje města za roky 2003 - 2011. Na základě této analýzy je provedeno zhodnocení 

finanční situace města. Snaží se vytvořit návrhy na zlepšení hospodaření. Analýza 

rozpočtových příjmů a výdajů města byla zpracována na základě výkazů Fin 2-12 M. 

 

Příjmy a výdaje města 

Pro zjištění skutečného stavu příjmů a výdajů ve sledovaných letech byly použity 

výkazy Fin 2-12 M, to jest Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Tento výkaz vyhodnocuje 

hospodaření města k 31. 12. daného roku. 

 

Tabulka 9: Příjmy a výdaje města (v milionech korun) 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

Rok Příjmy Výdaje 

2003 1 129,63 1 096,43 

2004 1 271,59 1212,21 

2005 1 368,78 1 333,29 

2006 1 369,82 1 397,45 

2007 1 433,79 1 395,98 

2008 1 625,34 1 640,42 

2009 2 365,21 2 200,31 

2010 1 403,36 1 531,10 

2011 1 102,89 1 064,66 
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Graf 16 nám zobrazuje vývoj příjmů a výdajů ve sledovaném období, to jest v letech 

2003 – 2011. 

 

 

Graf 17: Příjmy a výdaje města 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

 

 

Subjektivní hodnocení 

V letech 2003 - 2005 a v roce 2007, 2009 a 2011 převýšily příjmy výdaje. V roce 2009 

byl tento rozdíl nejvyšší, příjmy převýšily výdaje o 164,9 milionů korun, to je  

asi 7,5 procenta. V roce 2006, 2008 a 2010 převýšily výdaje příjmy. V roce 2006 

převýšily výdaje příjmy o necelé 2 procenta, v roce 2008 o 0,09 procent. V roce 2010 

převýšily výdaje příjmy cca o 8,3 procent. V tomto roce byly peněžním ústavům 

splaceny jistiny ve výši 18,3 milionů korun a úroky ve výši 4,1 milionů korun. Zůstatek 

úvěrů a půjček k 31. 12. 2010 vykazujeme stav ve výši 82,7 milionů korun. Důvodem 

výrazného nárůstu výdajů byla rozsáhlá oprava zámku Břeclav, dále oprava pozemních 

komunikací v rámci projektu Břeclavsko, a také zhotovení miniatur Lednicko-

valtického areálu. Na spolufinancování zmíněných akcí se městu podařilo získat dotace 
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ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního fondu životního prostředí, státního 

rozpočtu, z fondů Evropské unie a v neposlední řadě za finanční výpomoci 

Jihomoravského kraje, což přispělo k úspěšné realizaci těchto akcí. Z uvedených dat 

vyplývá, že město umí dobře hospodařit s finančními prostředky, protože jeho rozpočet 

je vyrovnaný či přebytkový. Pouze ve 3 letech sledovaného období mělo město Břeclav 

schodek v rozpočtu. 

 

2.5.1 Příjmy města 

Příjmovou stránku rozpočtu město nemůže příliš ovlivnit.  

 

 

Graf 18: Příjmy města 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

 

Subjektivní hodnocení 

Z grafu 18 je patrno, že příjmy města rostou. Tyto příjmy rostly do roku 2009.  

Od tohoto roku dochází k jejich poklesu. Rozdíl mezi příjmy let 2009 a 2003 činil 

1 236 milionů korun, to je nárůst o více než 200 procent oproti roku 2003. V roce 2010 
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oproti roku 2009 činil tento rozdíl 962 milionů korun, to je pokles o 41 procent. Rozdíl 

mezi příjmy roku 2011 a 2009 činil 1 262 milionů korun, což je pokles o 53 procent.  

 

 

2.5.2 Výdaje města 

V tabulce 10 vidíme přehled rozpočtových výdajů města Břeclav v milionech korun  

ve sledovaném období, to jest v letech 2003 - 2011.  

 

Tabulka 10: Přehled výdajů města (v milionech korun) 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

Rok Částka v mil. Kč 

2003 1 096,4 

2004 1 212,2 

2005 1 333,3 

2006 1 397,5 

2007 1 395,9 

2008 1 640,4 

2009 2 200,3 

2010 1 531,1 

2011 1 064,66 

 

 

Subjektivní hodnocení 

V roce 2003 byla provedena reforma veřejné správy, tím byly zrušeny Okresní úřady,  

a proto značná část jejich povinností přešla na pověřené obce (což je i město Břeclav). 
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Z tohoto důvodu není možné získat data v časové řadě za posledních 10 - 15 let. Proto 

je  práce zaměřena na časové období 8 let.  

 

 

Graf 19: Výdaje města 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

 

Subjektivní hodnocení 

Z grafu 19 je patrné, že velký nárůst výdajů zaznamenalo město v roce 2004, a to 

zejména vlivem reformy veřejné správy. V letech 2005 – 2008 rostly výdaje města jen 

slabě. V roce 2009 zaznamenáváme velmi výrazný nárůst výdajů, zejména vlivem 

ekonomické krize. V roce 2010 zaznamenáváme pokles v důsledku úsporných opatření 

ve výdajích. I přes zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty, jejichž výsledkem je zvýšení 

cen zboží, služeb a dalších energií, výdaje města klesají. V následujících letech 

předpokládáme menší růst rozpočtových výdajů města vlivem dalšího zvyšování daně 

z přidané hodnoty a vlivem změny způsobu přidělování peněz obcím. 
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Návrhy řešení 

Ve výdajové části rozpočtu by bylo vhodné snížit provozní výdaje samotného 

městského úřadu, například spotřebu energií a služeb. Dále by bylo dobré snažit se 

vytvářet takové investice, které nebudou vyžadovat další vícenáklady, ale naopak budou 

vytvářet nové finanční zdroje. 

 

 

2.5.3 Výdaje připadající na občana 

V této části budeme analyzovat vývoj výdajů. Tyto výdaje byly porovnány s počtem 

obyvatel v jednotlivých letech. Na základě toho byl vytvořen poměrový ukazatel.  

Na základě tohoto ukazatele můžeme určit budoucí vývoj výdajů města. 

 

Poměrový ukazatel: 

ri = výdaje města Břeclav 

si = počet obyvatel města Břeclav 

ti = 
��

$� 
 = 

�ý��%� #ě$�� &ř�����

	
č�� 
������� #ě$�� &ř�����
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V tabulce 11, v jejím třetím sloupci, vidíme částku celkových nákladů města v tisících 

korun připadající na jednoho obyvatele města. 

 

Tabulka 11: Výdaje připadající na jednoho obyvatele (v tisících korun) 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

Rok t i 

2003 42,52 

2004 47,14 

2005 51,98 

2006 54,58 

2007 57,40 

2008 67,67 

2009 91,06 

2010 63,66 

2011 33,05 
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Graf 20 zobrazuje celkové výdaje města připadající na jednoho obyvatele v tisících 

korun. 

 

 

Graf 20: Výdaje na obyvatele 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

 

Subjektivní hodnocení 

Z grafu 20 je patrné, že výdaje připadající na obyvatele v čase postupně rostly, 

v posledních 2 letech klesají. I přesto, že počet obyvatel dlouhodobě klesá, výdaje města 

stále rostly. Největší růst výdajů připadající na obyvatele jsme zaznamenali v roce 2009. 

Od tohoto roku začaly výdaje klesat. 
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Prognóza výdajů v následujících letech 

V této části bude stanovena prognóza výdajů v dalších letech. Lze očekávat, že výdaje 

budou stagnovat či mírně klesat, protože dle vývoje výdajů z roku 2010 a 2011 je patrný 

klesající trend budoucích výdajů. Na základě toho bude stanoven poměrový ukazatel ti. 

 

V grafu 21 je barevně označena prognóza výdajů města, kde výdaje v dalších letech 

stagnují. 

 

 

Graf 21: Prognóza výdajů města  

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 
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2.6 Další statistické ukazatele  

Tato část práce se zabývá množstvím vyprodukovaného komunálního odpadu  

za posledních 10 let a množstvím odebrané vody za posledních 5 let za město Břeclav, 

včetně částí Poštorná a Charvatská Nová Ves. Data týkající se množství komunálního 

odpadu byla získána prostřednictvím Městského úřadu v Břeclavi, konkrétně z Odboru 

rozvoje a správy. Data, týkající se spotřeby odebrané vody, byla získána za pomoci 

zaměstnanců z Odboru životního prostředí. 

 

2.6.1 Množství komunálního odpadu  

Dle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, je 

odpadem každá movitá věc, které se chce osoba zbavit, nebo má úmysl nebo povinnost 

se jí zbavit. Komunálním odpadem je veškerý odpad, který vznikl na území obce  

při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím 

právním předpisu s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických 

osob oprávněných k podnikání. Směsný komunální odpad je odpad, který zůstává  

po oddělení využitelných složek a nebezpečných složek z komunálního odpadu. [11] 
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V tabulce 12 je znázorněn vývoj množství vyprodukovaného směsného a celkového 

komunálního odpadu ve městě. 

 

Tabulka 12: Množství směsného a celkového komunálního odpadu (v tunách) 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

Rok Směsný komunální odpad  Celkový komunální odpad 

2002 9 323,75 10 138,66 

2003 9 002,01 10 397,02 

2004 8 659,24 10 576,16 

2005 8 664,94 10 355,24 

2006 8 448,36 10 623,67 

2007 7 738,50 13 768,23 

2008 7 553,51 9 743,56 

2009 7 955,80 10 358,81 

2010 7 522,47 10 872,12 

2011 6 149,24 9 509,32 

 

 

Subjektivní hodnocení 

V tabulce 12 vidíme, že vývoj směsného komunálního odpadu má klesající charakter. 

Vývoj celkového komunálního odpadu má v určitém období proměnlivý charakter, 

jinak můžeme tvrdit, že je v celku konstantní. Největší výkyvy jsou zaznamenány v roce 

2007, 2008 a 2011. Z tabulky je patrné, že v roce 2007 byl největší meziroční nárůst  

v množství celkového komunálního odpadu a to 3 144 tun. Naopak v roce 2008 jsme 

zaznamenali největší meziroční pokles množství celkového komunálního odpadu, a to 

pokles o 4 024 tun. 
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Graf 22: Množství směsného odpadu 

 [Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

 

 

 Graf 23: Množství celkového komunálního odpadu  

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 
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Subjektivní hodnocení 

Grafy 22 a 23 zobrazují vývoj směsného a celkového komunálního odpadu v tisících 

tun. Z grafu je patrné, že vývoj směsného odpadu je klesající a vývoj celkového 

komunálního odpadu spíše konstantní. Jediný výkyv v průběhu vývoje celkového 

komunálního odpadu zaznamenáváme v roce 2007. 

 

Množství směsného a komunálního odpadu na obyvatele 

V této části analyzujeme množství vyprodukovaného odpadu. Prostřednictvím této 

analýzy zjistíme průběh budoucího vývoje množství vyprodukovaného odpadu za město 

Břeclav. Tato analýza bude provedena porovnáním množství vyprodukovaného odpadu 

s počtem obyvatel města Břeclav.  

 

Tabulka 13: Směsný a celkový komunálního odpadu na obyvatele (v tunách) 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

 

 

Rok Směsný komunální odpad Celkový komunální odpadu 

2002 0,359 0,390 

2003 0,349 0,403 

2004 0,337 0,411 

2005 0,338 0,404 

2006 0,330 0,419 

2007 0,318 0,566 

2008 0,312 0,402 

2009 0,329 0,429 

2010 0,313 0,452 

2011 0,256 0,395 
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Subjektivní hodnocení 

Tabulka 13 znázorňuje vývoj směsného a celkového komunálního odpadu na obyvatele. 

Z tabulky je zřetelné, že vývoj těchto ukazatelů na obyvatele má vcelku stálý charakter. 

 

 

 

Graf 24: Množství směsného odpadu na obyvatele 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 
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Graf 25: Množství celkového komunálního odpadu na obyvatele  

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

 

Subjektivní hodnocení 

V grafech 24 a 25 je znázorněna posloupnost změn v čase týkající se množství 

směsného a celkového komunálního odpadu připadající na obyvatele města Břeclav. Je 

zřejmé, že vývoj obou druhů odpadu je vcelku neměnný, vyjma větší odchylky  

v roce 2007. Z klesající tendence v množství směsného odpadu lze usuzovat,  

že obyvatelé třídí odpad v menší míře, než na začátku sledovaného období. 

 

 

Prognóza budoucího vývoje odpadů 

Prostřednictvím analýzy množství vyprodukovaného odpadu byla zjištěna prognóza 

budoucího vývoje odpadu za město Břeclav. Tato analýza byla stanovením poměru 

množství vyprodukovaného odpadu a počtu obyvatel v Břeclavi, který byl znázorněn 

v grafu 25. Hodnoty množství odpadu za město Břeclav v dalších letech budou pro 

směsný odpad stabilní, stejně jako budoucí vývoj celkového komunálního odpadu.  
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2.6.2 Množství odebrané vody 

Tento oddíl je věnovaný vývoji množství odebrané vody za město Břeclav, včetně 

městských částí Poštorná a Charvatská Nová Ves. Data týkající se spotřeby vody byla 

získána za pomoci zaměstnanců Městského úřadu Břeclav z Odboru životního prostředí. 

 

Tabulka 14 znázorňuje časovou posloupnost v množství spotřebované vody za město 

Břeclav v letech 2007 - 2011.  

 

Tabulka 14: Množství odebrané vody (v metrech krychlových) 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

Rok Množství odebrané vody 

2007 1 299 109 

2008 1 216 097 

2009 1 224 526 

2010 1 190 518 

2011 1 212 426 

 

 

Subjektivní hodnocení 

Z tabulky je zřejmé, že největší spotřeba vody byla v roce 2007, a to 1 299 tisíc metrů 

krychlových. V dalších letech spotřeba vody klesá. Největší meziroční nárůst se 

uskutečnil v roce 2011, naopak největší meziroční pokles v roce 2008. 
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Graf 26 ukazuje množství spotřebované vody v tisících metrech krychlových. 

Z grafického znázornění je zřejmé, že spotřeba vody má spíše klesající charakter.  

 

 
Graf 26: Množství odebrané vody za město 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

 

 

Vývoj množství odebrané vody na obyvatele 

V této části bude analyzován vývoj množství odebrané vody. Tato analýza bude 

provedena na základě porovnání množství odebrané vody za město Břeclav s počtem 

obyvatel Břeclavi. Na základě takto provedeného zkoumání budou stanoveny budoucí 

hodnoty množství odebrané vody za město Břeclav. 
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Tabulka 15 znázorňuje časovou posloupnost v množství spotřebované vody  

na obyvatele města Břeclav v letech 2007 - 2011.  

 

Tabulka 15: Vývoj množství odebrané vody na obyvatele (v m3) 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

Rok Množství odebrané vody 

2007 53,42 

2008 50,16 

2009 50,68 

2010 49,50 

2011 50,41 

 

 

Subjektivní hodnocení 

Z tabulky 15 je zřejmé, že největší spotřeba vody na obyvatele byla v roce 2007 a to 

53,42 metrů krychlových. V dalších letech spotřeba vody spíše klesá. Největší 

meziroční nárůst se uskutečnil v roce 2011, naopak největší meziroční pokles v roce 

2008. 
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Graf 27: Množství odebrané vody na obyvatele 

[Zdroj: MÚ Břeclav, vlastní zpracování] 

 

Subjektivní hodnocení 

Graf 27 ukazuje časový vývoj množství spotřebované vody na obyvatele. Z grafického 

znázornění je zřetelné, že od roku 2008 je spotřeba vody na obyvatele spíše klesající  

či konstantní. Znamená to, že v důsledku neustále rostoucí ceny vody obyvatelé s vodou 

více šetří. 

 

Prognóza budoucího množství odebrané vody za město  

Na základě závislosti množství odebrané vody za město Břeclav na počet obyvatel 

Břeclavi bylo zjištěno, že množství odebrané vody závisí na počtu obyvatel. Pokud 

bude počet obyvatel konstantní, i množství odebrané vody bude více méně stabilní. 

Pokud počet obyvatel klesne, i množství odebrané vody bude klesat. Neuvažujeme zde 

však i další vlivy jako například neustále rostoucí ceny vodného a stočného, zvyšování 

daně z přidané hodnoty a tím i zvyšování ceny vody, v jejichž důsledku se snižuje 

množství peněžních prostředků, se kterými může jedinec nakládat. 
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ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ A NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Počátečními cíli této bakalářské práce bylo analyzovat demografický vývoj města 

Břeclav a demografický vývoj šestiletých dětí. Dále analyzovat rozpočtové příjmy  

a výdaje města. Bakalářská práce byla rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické  

a analytické. 

 

Teoretická část se rozsáhleji zabývá teorií časových řad a regresní analýzy. Jsou zde 

vysvětleny základní pojmy z teorie časových řad. Je zde popsána základní 

charakteristika časových řad a vysvětleno, jak rozkládáme časové řady. Dále je zde 

popsáno, jak určíme trend pomocí regresní analýzy, jak správně zvolit vhodnou regresní 

funkci pro vyrovnání časové řady. V další části jsou krátce zmíněny pojmy 

z demografie, vysvětlení pojmu demografie, i to, kde získáme demografická data. 

Poslední oddíl teoretické části je věnován rozpočtu obce. 

 

Analytická část se věnuje demografickému vývoji města Břeclav, přirozenému  

a migračnímu přírůstku obyvatel. Dále se věnuje vývoji porodnosti, demografickému 

vývoji šestiletých dětí a obsazenosti škol. V předposlední části se práce zabývá 

rozpočtovými příjmy a výdaji města, analyzuje je. Poslední část se zabývá vývojem 

množství vyprodukovaného komunálního odpadu a vývojem množství spotřebované 

vody za město Břeclav ve sledovaném období. 

 

 

Z analýzy demografického vývoje obyvatel bylo zjištěno, že počet obyvatel klesá 

převážně v důsledku zvýšené migrace obyvatel, která je způsobena především malými 

pracovními příležitostmi v Břeclavi a okolí. Navzdory tomu, že počet obyvatel 

dlouhodobě klesá, je trend porodnosti spíše mírně rostoucí či vykazuje konstantní 

charakter. Pomocí poměrového ukazatele počtu narozených dětí na počet obyvatel  

a vyrovnání časové řady modifikovaným exponenciálním trendem bylo odhadnuto,  

že se v roce 2012 narodí v Břeclavi 261 dětí. 
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Další část práce se věnovala stanovení prognózy návštěvnosti základních škol 

v Břeclavi.  

 

Návštěvnost byla stanovena na základně porovnání kapacity prvních tříd základních 

škol s počtem narozených dětí, které by v daném období měly nastoupit do základní 

školy. Vývoj počtu šestiletých dětí nastupujících do prvních tříd základních škol má 

klesající charakter. Toto je dáno především nízkou kapacitou škol a zrušením  

či sloučením některých základních škol Břeclavi ve sledovaném období. Od roku 2005 

se také snížily finanční příspěvky města a ze státního rozpočtu, a proto na provoz školy 

zbývá stále méně peněz. Prostřednictvím analýzy počtu dětí přijatých do prvních tříd 

základních škol v závislosti na počtu narozených dětí bylo odhadnuto, že tento vývoj 

můžeme vyrovnat průměrným trendem. Bylo zjištěno, že 96 % dětí narozených v roce 

2006 bude přijato do první třídy. Z toho vyplývá, že asi 215 dětí nastoupí v roce 2012 

do první třídy. Vzhledem k nedostačující kapacitě prvních tříd základních škol by bylo 

vhodné otevřít více tříd. 

 

Poté byla stanovena prognóza ekonomických ukazatelů města v  následujícím roce  

na základě rozboru rozpočtu příjmů a výdajů města z předchozích let. Příjmovou 

stránku rozpočtu město nemůže příliš ovlivnit. Výdaje mají rostoucí charakter. Vlivem 

reformy veřejné správy město zaznamenalo v roce 2004 velký nárůst výdajů, načež byly 

zrušeny Okresní úřady a značná část jejich povinností široké kompetence přešla na 

pověřené obce Faktory, které ovlivňují růst výdajů města, jsou například zvýšení sazeb 

daně z přidané hodnoty, zvýšení cen zboží, služeb a dalších energií a změna způsobu 

přidělování peněz obcím z veřejného rozpočtu. Dalším důvodem nárůstu výdajů byla 

rozsáhlá oprava zámku Břeclav, oprava pozemních komunikací v rámci projektu 

Břeclavsko a také zhotovení miniatur Lednicko-valtického areálu. Pro realizaci 

uvedených akcí město čerpalo dotace z různých fondů.  
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Ve výdajové části rozpočtu by bylo vhodné snížit provozní výdaje samotného 

městského úřadu, například spotřebu energií a služeb. V neposlední řadě by bylo dobré 

snažit se dále vytvářet takové investice, které nebudou vyžadovat další vícenáklady, ale 

naopak budou vytvářet nové finanční zdroje. 

 

Poslední díl praktické části této práce se zabývá jak celkovým množstvím 

vyprodukovaného, směsného a komunálního odpadu, tak i směsným a komunálním 

odpadem připadajícím na jednoho obyvatele. V tomto oddílu je taktéž zkoumán vývoj 

spotřeby vody a vývoj spotřeby vody na jednoho obyvatele. Z této analýzy je patrno,  

že množství vyprodukovaného směsného odpadu, jak celkovým počtem obyvatel, tak  

i jednotlivcem, má klesající charakter. Naopak množství celkového komunálního 

odpadu, vyprodukovaného jak celkovým počtem obyvatel, tak i jednotlivcem, je spíše 

konstantní. Z klesající tendence v množství sběrného odpadu na obyvatele lze usuzovat, 

že obyvatelé třídí odpad v menší míře, než na začátku sledovaného období.  

 

Závěrem této části je zkoumán časový vývoj celkového množství spotřebované vody 

městem a množství spotřebované vody na jednotlivce. Tato analýza ukazuje, že vývoj 

má spíše klesající či konstantní průběh. Z výše uvedeného je patrno, že v důsledku 

neustále rostoucí ceny vody obyvatelé s vodou více šetří. 

 

Tyto prognózy mohou pomoci Městskému úřadu v Břeclavi při rozhodování o počtu 

otevřených tříd v jednotlivých školách. Tyto analýzy napomohou k efektivnějšímu 

využití stávajících kapacit prvních tříd základních škol, a tím i k maximálnímu využití 

celkových kapacit a možností jednotlivých základních škol. Výsledky práce věnované 

rozpočtu města pomáhají zefektivnit rozhodování o hospodaření města.  
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Příloha 1: Vývoj výdajů města Břeclav 

 

Rok Částka v milionech korun Meziroční změna 

2003 1 096,43 - 

2004 1 212,21 115,78 

2005 1 333,29 121,08 

2006 1 397,45 64,16 

2007 1 395,98 -1,47 

2008 1640,42 244,44 

2009 2 200,31 559,89 

2010 1 531,10 -669,21 

2011 1 064,66 -466,44 

 

 


