
Název a sídlo vykazující jednotky:  STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

IČO:                                             00300535

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 25,61%

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 15,39%

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 6,83%

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 8,51%

sestavil:  Ing.Lenka Grigarová telefon: 553 756 343

22.2.2012

v řádku 6-splátky jistin a dluhopis ů:                                                                                               
-nejsou zahrnuty mimo řádné splátky úv ěrů, na které byly použity p řijaté dota ční 
finance (90.305.233,36 K č),                                                                                                                  
-není zahrnuta splátka krátkodobého úv ěru (75.565.140,89 Kč), který SMO p řijalo z 
časových d ůvodů, než byl vybrán dodavatel na poskytnutí dlouhodobé ho úv ěru a 
úvěrového rámce,                                                                                                                                
-jsou zahrnuty splátky za IV.kvartál roku 2011, kte ré byly odepsány 2.1.2012

Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2011

v řádku 6-splátky jistin a dluhopis ů                                                                                            
-jsou zahrnuty veškeré splátky úv ěrů v roce 2011

v řádku 6-splátky jistin a dluhopis ů                                                                                            
-nejsou zahrnuty mimo řádné splátky úv ěrů, na které byly použity p řijaté dota ční 
finance (90.305.233,36 K č)

v řádku 6-splátky jistin a dluhopis ů                                                                                            
-nejsou zahrnuty mimo řádné splátky úv ěrů, na které byly použity p řijaté dota ční 
finance (90.305.233,36 K č),                                                                                                              
-není zahrnuta splátka krátkodobého úv ěru (75.565.140,89 Kč), který SMO p řijalo z 
časových d ůvodů, než byl vybrán dodavatel na poskytnutí dlouhodobé ho úv ěru a 
úvěrového rámce 



Název a sídlo vykazující jednotky:  STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

IČO:                                             00300535

číslo 
řádku název položky

odkaz na rozpo čtovou 
skladbu stav k 31.12. v K č

1 daňové příjmy celkem (po konsolidaci) třída 1 679 319 467,57

2 nedaňové příjmy celkem (po konsolidaci) třída 2 140 093 646,72

3
přijaté dotace - finanční vztah (neinvestiční a 
investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 
souhrného dotačního vztahu)

položka 4112 + 4212 63 638 100,00

4 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 883 051 214,29

5 v položka 5141 10 684 505,92

6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 215 482 964,25

7 splátky leasingu položka 5178 0,00

8 dluhová služba ř.5 + ř.6 +ř.7 226 167 470,17

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.8 / ř.4 25,61%

sestavil:  Ing.Lenka Grigarová telefon: 553 756 343

22.2.2012

Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2011



Název a sídlo vykazující jednotky:  STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

IČO:                                             00300535

číslo 
řádku název položky

odkaz na rozpo čtovou 
skladbu stav k 31.12. v K č

1 daňové příjmy celkem (po konsolidaci) třída 1 679 319 467,57

2 nedaňové příjmy celkem (po konsolidaci) třída 2 140 093 646,72

3
přijaté dotace - finanční vztah (neinvestiční a 
investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 
souhrného dotačního vztahu)

položka 4112 + 4212 63 638 100,00

4 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 883 051 214,29

5 úroky položka 5141 10 684 505,92

6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 125 177 730,89

7 splátky leasingu položka 5178 0,00

8 dluhová služba ř.5 + ř.6 +ř.7 135 862 236,81

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.8 / ř.4 15,39%

sestavil:  Ing.Lenka Grigarová telefon: 553 756 343

22.2.2012

Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2011

v řádku 6-splátky jistin a dluhopis ů                                                                                            
-nejsou zahrnuty mimo řádné splátky úv ěrů, na které byly použity p řijaté dota ční 
finance (90.305.233,36 K č)



Název a sídlo vykazující jednotky:  STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

IČO:                                             00300535

číslo 
řádku název položky

odkaz na rozpo čtovou 
skladbu stav k 31.12. v K č

1 daňové příjmy celkem (po konsolidaci) třída 1 679 319 467,57

2 nedaňové příjmy celkem (po konsolidaci) třída 2 140 093 646,72

3
přijaté dotace - finanční vztah (neinvestiční a 
investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 
souhrného dotačního vztahu)

položka 4112 + 4212 63 638 100,00

4 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 883 051 214,29

5 úroky položka 5141 10 684 505,92

6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 49 612 590,00

7 splátky leasingu položka 5178 0,00

8 dluhová služba ř.5 + ř.6 +ř.7 60 297 095,92

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.8 / ř.4 6,83%

sestavil:  Ing.Lenka Grigarová telefon: 553 756 343

22.2.2012

Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2011

v řádku 6-splátky jistin a dluhopis ů                                                                                   
-nejsou zahrnuty mimo řádné splátky úv ěrů, na které byly použity p řijaté dota ční 
finance (90.305.233,36 K č),                                                                                                        
-není zahrnuta splátka krátkodobého úv ěru (75.565.140,89 Kč), který SMO p řijalo z 
časových d ůvodů, než byl vybrán dodavatel na poskytnutí dlouhodobé ho úv ěru a 
úvěrového rámce



Název a sídlo vykazující jednotky:  STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

IČO:                                             00300535

číslo 
řádku název položky

odkaz na rozpo čtovou 
skladbu stav k 31.12. v K č

1 daňové příjmy celkem (po konsolidaci) třída 1 679 319 467,57

2 nedaňové příjmy celkem (po konsolidaci) třída 2 140 093 646,72

3
přijaté dotace - finanční vztah (neinvestiční a 
investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 
souhrného dotačního vztahu)

položka 4112 + 4212 63 638 100,00

4 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 883 051 214,29

5 úroky položka 5141 10 684 505,92

6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 64 436 120,00

7 splátky leasingu položka 5178 0,00

8 dluhová služba ř.5 + ř.6 +ř.7 75 120 625,92

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.8 / ř.4 8,51%

sestavil:  Ing.Lenka Grigarová telefon: 553 756 343

22.2.2012

Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2011

v řádku 6-splátky jistin a dluhopis ů:                                                                                           
-nejsou zahrnuty mimo řádné splátky úv ěrů, na které byly použity p řijaté dota ční 
finance (90.305.233,36 K č),                                                                                                                 
-není zahrnuta splátka krátkodobého úv ěru (75.565.140,89 Kč), který SMO p řijalo z 
časových d ůvodů, než byl vybrán dodavatel na poskytnutí dlouhodobé ho úv ěru a 
úvěrového rámce,                                                                                                                                                                                                           
-jsou zahrnuty splátky za IV.kvartál roku 2011, kte ré byly odepsány 2.1.2012


