
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 1 695 563 532,90

2 nedaňové příjmy celkem (po konsolidaci) třída 2 120 185 775,63

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

položka 4112 + 4212 62 742 518,00

4 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 878 491 826,53

5 úroky položka 5141 18 449 493,51

6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 64 539 120,00

7 splátky leasingu položka 5178 0,00

8 dluhová služba ř.5 + ř.6 +ř.7 82 988 613,51

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.8 / ř.4 9,45%

Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 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 (24.116.534,70 K č),                                                                                                                                                                                                                                                     
-nejsou zahrnuty splátky za IV.kvartál roku 2011, k teré byly odepsány 2.1.2012 
(14.823.530,00 Kč)



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 1 695 563 532,90

2 nedaňové příjmy celkem (po konsolidaci) třída 2 120 185 775,63

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

položka 4112 + 4212 62 742 518,00

4 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 878 491 826,53

5 úroky položka 5141 18 449 493,51

6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 79 362 650,00

7 splátky leasingu položka 5178 0,00

8 dluhová služba ř.5 + ř.6 +ř.7 97 812 143,51

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.8 / ř.4 11,13%

Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 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 (24.116.534,70 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 1 695 563 532,90

2 nedaňové příjmy celkem (po konsolidaci) třída 2 120 185 775,63

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

položka 4112 + 4212 62 742 518,00

4 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 878 491 826,53

5 úroky položka 5141 18 449 493,51

6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 103 479 184,70

7 splátky leasingu položka 5178 0,00

8 dluhová služba ř.5 + ř.6 +ř.7 121 928 678,21

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.8 / ř.4 13,88%

Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2012



Název a sídlo vykazující jednotky:  STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
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v řádku 6-splátky jistin a dluhopis ů:                                                                                           
-nejsou zahrnuty mimo řádné splátky úv ěrů, na které byly použity p řijaté dota ční 
finance (24.116.534,70 K č),                                                                                                                                                                                                                                                     
-nejsou zahrnuty splátky za IV.kvartál roku 2011, k teré byly odepsány 2.1.2012 
(14.823.530,00 Kč)

Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2011

v řádku 6-splátky jistin a dluhopis ů                                                                                            
-jsou zahrnuty veškeré splátky úv ěrů v roce 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 (24.116.534,70 K č)


