
ODBOR: finanční a rozpočtový 

STRUKTURA k 31.12.2014: 

vedoucl odboru: 1 
sekretariát (asistentlka): 1 
samostatné pracoviště: 1 -specialista v oblasti dani a pohledávek 
odděleni: 

1) odděleni rozpočtu a ekonomických agend 5 
2) odděleni účetnictví 9 
3) odděleni daní a poplatků 8 

ČINNOST ODBORU V ROCE 2014: 

V roce 2014 odbor finanční a rozpočtový pokračoval ve své standardní práci, kterou musr zaj išťovat 
každodenně pro plynulý chod v oblasti financí. 

Odděleni rozpočtu a ekonomických agend: 
Pro odděleni rozpočtu nedošlo v roce k 31 .12.2014 k žádným podstatným změnám a proto odděleni 
rozpočtu a ekonomických agend zajišťovalo jako každý rok financování Statutárního města Opavy, 
včetně městských části a organizací napojených na rozpočet města. 
Nejdůležitějšl prací oddělení rozpočtu je zpracováni rozpočtu, spočívající ve zpracováni požadavků 
jednotlivých odborů a následném projednáváni se zástupci vedení, zástupci odborů , zpracování 
konečné podoby a prezentace na zasedáni ZMO. Druhým nejdůležitějším dokladem je závěrečný 
účet, kdy jsou zpracovávána různorodá data. 
V roce 2014 došlo po komunálních volbách ke změně ve vedení města. Z důvodu seznamování se 
s chodem veřejné správy a nutností připravit rozpočet na rok 2015, nejednalo nové vedení se zástupci 
odborů o přípravě rozpočtu a rozhodnuti zůstalo na Radě SMO. 
Neméně důležitou činnosti je zajišťování rozpočtových opatření předkládaných RMO a ZMO a jejich 
realizace. Bylo provedeno celkem 2916 rozpočtových zápisů, schválených RMO, ZMO nebo v rámci 
kompetenci. 
Nejpodstatnější část práce oddělen í rozpočtu je v rámci provádění předběžné a průběžné finanční 
kontroly schváleni veškerých objednávek, smluv, faktur a poukazů . V rámci těchto aktivit prošlo 
oddělením rozpočtu 1.275 smluv, 2.375 objednávek a 43 limitovaných příslibů ke schválení nebo 
prověřeni finančního profilu. Dále zástupci odděleni rozpočtu schválili 4.507 došlých faktur a 3.814 
platebnfch poukazů . 
Na oddělení rozpočtu jsou zpracovávány tyto agendy: 

~ stanovení a úprava závazných ukazatelů mimoškolským příspěvkovým organizaclm zřlzených 
Statutárnlm městem Opavou 

~ sumarizace a kontrola účetních výkazů prispěvkových organizací, zřízených SMO 
~ vedení evidence přijatých transferů ze státnlho rozpočtu, MSK a strukturálnlch fondů 
~ zpracování finančního vypořádáni se státn im rozpočtem a Státní závěrečný účet 
~ vedení evidence Povodňového fondu obnovy bydlení a Fondu rozvoje bydleni 
~ kontrola a schvalování finančního krytí objednávek, smluv, došlých faktur a platebních 

poukazů 
~ vedení veškerých agend, spojených s čerpáním úvěrů 
~ realizace plateb schválených grantů 
)- zpracovávání podkladů veškerých žádosti žadatelů o finanční transfery (dotace, přlspěvky) , 

po schválení orgány města, realizace jejich vyplácení 
~ vedení agendy bankovních účtů 

Oddělení rozpočtu a ekonomických agend zaj išťovalo komplexně správu úvěrů , jak poskytnutých, tak 
přijatých . 

SMO mělo na začátku roku 4 Smlouvy o úvěru , jejiž čerpáni, splácení a splátky úroků byly následující: 
1. Smlouva o úvěru s českou spořitelnou a.s. z roku 2005 na čerpání ve výši 300.000.000,00 Kč 

s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,04% p.a. V roce 2014 byly provedeny splátky jistiny ve 
výši 35.291.120,00 Kč a zaplaceny úroky ve výši 162.870,03 Kč. Zůstatek ke splácení 
k 31.12.2014 je 17.647.040,00 Kč. 



2. Smlouva o úvěru s českou spořitelnou a.s. z roKu 2009 na čerpání ve výši 400.000.000,00 Kč 
s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 1,9% p.a. V roce 2014 byly provedeny splátky jistiny ve 
výši 24.000.000,00 Kč a zaplaceny úroky ve výši 5.507.848,05 Kč. Zůstatek ke spláceni 
k 31.12.2014 je 225.139.530,15 Kč. 

3. Smlouva o úvěru s českou spořitelnou a.s. z roku 2011 na čerpáni ve výši 23.400.000,00 Kč 
s pevnou úrokovou sazbou 3,49% p.a. Tato smlouva byla na financování vlastních podílů 
města u investiční akce "Kanalizace Malé Hoštice" a ministerstvo zemědělstvf poskytuje na 
úroky k tomuto úvěru dotace. V roce 2014 byly provedeny splátky jistiny ve výši 5.200.000,00 
Kč, zaplaceny byly úroky ve výši 361.166,17 Kč a k těmto úrokům byla poskytnuta dotace ve 
výši 258.912,43 Kč. Zůstatek ke splácení k 31.12.2013 je 6.969.304,95 Kč. 

4. Smlouva o úvěru s československou obchodní bankou a.s. z roku 2011 na čerpání ve výši 
úvěrového rámce do 5000.000.000,00 Kč a zůstatkem k31.12.2013 ve výši 280.000.000,00 
Kč s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,75% p.a. V roce 2014 z tohoto úvěru již nebylo 
čerpáno nic. Byla přijata dotace na akci Regenerace Městských sadů a z této dotace bylo 
použito na splátku úvěru 10.000.000,00 Kč. Zaplaceny byly úroky ve výši 2.760.023,70 Kč. 
Zůstatek ke splácení k 31.12.2014 je 235.259.549,11 Kč. 

5. Smlouva o úvěru s československou obchodní bankou a.s. z roku 2013 na čerpání ve výši 
úvěrového rámce do 100.000.000,00 Kč s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,28% p.a. V roce 
2014 bylo z tohoto úvěru čerpáno 27.233.440,35 Kč na financování i nvestičních akcí, 
převážně spolufinancovaných z dotací z EU. Tyto přijaté dotace byly následně použity na 
mimořádné splátky úvěru a splátky byly ve výši 14.162.889,95 Kč. Zaplaceny byly úroky ve 
výši 48.253,09 Kč. Zůstatek ke splácení k31.12.2014 je 13.070.550,40 Kč a úvěr musí být 
splacen do 31.12.2015 .. 

Celkem tedy v roce 2014 SMO čerpalo úvěry ve výši 27.233.440,35 Kč, splatilo 88.657.009,95 Kč, 
zůstatek ke splácení k31.12.2014 je 498.085.974,61 Kč. úroky v roce 2014 byly ve výši 
8.840.161,04 Kč a přijaté dotace k úrokům 258.612,43 Kč. V roce 2014 byla průměrná sazba 
3M PRIBORU ve výši 0,36. 

Mimo pl'ijatých úvěrů SMO spravuje oddělení rozpočtu úvěr z roku 2009, který SMO poskytlo v roce 
2009 Matici Slezské, místnímu odboru v Opavě na úhradu nákladů souvisejících s rekonstrukcí fasády 
Matičního domu v Opavě ve výši 1.200.000,00 Kč. V roce 2014 společnost zaplatila jistinu ve výši 
150.000,00 Kč a splnila tím svou povinnost.. 

Oddělení rozpočtu spravovalo veškeré přijaté dotace, určené nejen pro statutární město Opava, ale i 
tzv. průtokové, kdy konečným příjemcem byly příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je SMO. 
Město Opava přijalo v roce 2014 dotace v celkovém objemu 125.167.939,57 Kč, z toho průtokové 
dotace byly ve výši 6. 769.534,00 Kč. Počet zaúčtování těchto dotací (přijetí na účet) byl v roce 2014 
cca v 72 položkách. 

Asistentka odboru FARO připravuje smlouvy o poskytnutí dotací. V roce 2014 bylo vyplaceno 
celkem: 
239 finančních transferů v celkové výši 50.712.130,70 Kč, z toho: 

;;. 22 dotačních smluv přímo z rozpočtu SMO o objemu 41.774.800,00 Kč 
;;. 41 ostatních dotačních smluv v objemu 2.127.330,70 Kč 
;;. 55 kulturních grantů ve výši 1.510.000,00 Kč 
;;. 92 sportovních grantů ve výši 1.800.000,00 Kč 
;;. 14 dotací TJ I SK (z výtěžku z hazardu) ve výši 3.000.000,00 Kč 
;;. 15 EWO grantů ve výši 500.000,00 Kč 

Oddělení účetnictví: 

Oddělení účetnictvf shromažďovalo, třídilo, evidovalo a doKumentovalo údaje o celkovém 
hospodaření Statutárního města Opavy. To znamená všech odborů , městské policie a všech 
městských částí. 

Poskytovalo informace o finanční situaci, hospodářském výsledku za určité časové období, o 
hmotném a nehmotném majetku, o plnění finančních závazků vůči dodavatelům a ostatním věřitelům, 
o plnění finančních pohledávek vůči poplatníkům a ostatním dlužníkům, o finančních operacích s 
peněžními ústavy, o závazcích vůči finanční správě aj. státním orgánům a jejich plnění, o pokladních 
operacích apod. 



Oddělení provádělo účtování o sKutečnostech na základě předložených podkladů, které jsou 
předmětem účetnictvf. Zajišťovalo předběžnou finanční kontrolu po vzniku závazku a nároku. 

Komplexně zpracovávalo účetní data za IČO 300535 do výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, 
Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu a skutečnost do Výkazu 
pro hodnocení plnění rozpočtu a přiznání k dani z přidané hodnoty. 

Zajišťovalo organizačně přípravu a sestavení účetní závěrky. 
Zpracovávalo data pro pomocný analytický přehled- samostatné účetnictvf. 
Provádělo platební styk na bankovních účtech i prostřednictvím české pošty. 

V roce 2014 zajišťovalo oddělení ve spolupráci s odbory a městskými částmi řadu změn v oblasti: 
Pohledávky 
Převedeni účetnictví do systému VERA v souvislosti s přechodem evidence nájmů z bytů a 
nebytových prostor včetně služeb na nový software. Zároveň převzetí pořizováni a oprav plateb od 
odboru majetku města, bez personálního posílení oddělení. 
Administrace nových pohledávek do účtových rozvrhů a předkontacf. 
Monitorování a řízení veřejných financí 
Změny v systému zpracovávání dat pro účely předkládáni pomocného analytického přehledu 
ministerstvu financí. Důvodem je zajištění informací pro účely monitorování a řízeni veřejných financí 
na základě požadavků vyplývajících z evropských nařízení. 
Zavedení IČ organizací u záloh dodavatelům (SÚ 314), některých pohledávek (377, 373) a závazků 
(374) včetně počátečních stavů. 
Zkušební zavádění konsolidace u dodavatelů (SÚ 321) včetně identifikačních údaj ů veřejné zakázky. 
Jedná se vlastně o další samostatné účetnictvf mimo stávajícího rozpočtového, rozvahového a 
výsledkového. 
Inventarizace 
Účast ve všech inventarizačních komisích pro veškerý majetek, závazky a pohledávky SMO. 
Pomoc ústřední inventarizační komisi při kontrole návaznosti pl~nů na odevzdané inventarizace 
předchozího roku, přebíráni výsledných materiálů s kontrolami na plány, sumarizaci a kontrola všech 
inventarizaci za odbory a městské části na konečné účetní stavy. 
Intenzivní pomocí pracovnic účtárny při inventarizacích došlo k omezení času pro kontrol y při roční 
účetní závěrce. Zejména odboru majetku města, kde během ledna a února 2015 bylo řešeno množství 
problémových a nestandartních případů i za pomoci mimořádných jednání s Úl K. 
Majetek 
Změna ve vykazování majetku určeného k prodeji s odděleným vedením v účetnictvf i analytické 
evidenci u správce. Změny účtového rozvrhu a předkontací i opravy počátečních stavů. 
V souvislosti se změnami občanského zákoníku došlo ke změnám v účetnictvf u věcných břemen. 
Ostatní 
Zavedení plateb prostřednictvfm 12 terminálů na hlavních pokladnách, městské policii, městském 
informačním centru, oddělení občanských dokladů a cestovních pasů a hřbitov-Technické služby. Bez 
personálnlho posílení oddělení. To znamenalo organizační změny, změny v pracovních postupech a 
metodách účtování, úpravy software včetně navazujících evidencí. 
Účtování projektů, zejména z prostředků poskytovaných Regionální radou a ministerstvy. Zavedení 
samostatných účetních okruhů a časté opravy podle změn dotačních podmínek a skutečnosti při 
realizaci akcí. Oddělení spolupracovalo při kontrolách použitf dotací, které prováděla Regionální rada. 
Přezkum hospodaření, interní audit ani jiné kontroly nezjistily v práci oddělení účetnictví v roce 2014 
nedostatky. Problémy při průběžném přezkumu byly ihned s externím auditorem konzultovány a 
přijímána opatření zejména k požadavkům na správce a příkazce. 

Odděleni zpracovávalo účetnictvl: 
bankovních účtů k 19 základním běžným účtům, 7 fondům, 2 depozitním účtům , 3 sdruženým 
prostředkům a 5 úvěrům 
příjmových pokladen k 3 hlavním (33.607 pokladních dokladů) a 72 dílčím (25.796 pokladních 
dokladů) 
4 výdajových pokladen (3.275 dokladů) a 1 depozitní (1.878 dokladů za pololetí) 
doklady k platebním terminálům u hlavních pokladen 1.398 a u dílčích pokladen 224 {od 29. 4. 
2014) 
majetkových pohybů u 42 správcovských středisek a majetku svěřeného 40 příspěvkovým 
organizacím (692 majetkových dokladů) 
dodavatelské faktury 6.534 dokladů předpisů a stejný počet dokladů k platbám závazků 
výdajových poukazů 3. 778 dokladů předpisů a stejný počet plateb závazků 



předpisů pohledávek a opravných položek 91.787 a plateb 96.688 v systému VERA 
21 samostatných účetních okruhů u realizace a 12 po dobu udržitelnosti u projektů 
financovaných z dotací 
1.191 odběratelských faktur 

Oddělení daní a poplatků, pokladní služby: 

Hospodaření oddělení daní a poplatků, pokladní služby vychází z činnost( tohoto oddělení , které 
představují správu těchto místních poplatků, správních poplatků a dalších činností: 

Místní poplatek za K. O. Místní poplatek ze psů 
Počet poplatníků: 58 595 k 31.12.2013 Počet držitelů psů: 5838 

Nedopl. Předpisy Platby Nedopl. k Nedopl. Předpisy Platby Nedopl. k 
z min. let pohledávek 31.12.2014 z min. let pohledávek 31.12.2014 

7 755 710,- 21 819 801,- 21 373 719,- 8 201 792,- 342 244,- 1 933 951 ,- 1 870 682,- 405 512,-

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že po správném vyměření a následném předání k dalšímu 
vymáhání na exekuční oddělení odboru právního a organizačního, je výše plateb téměř shodná s výší 
ročních předpisů, což svědčí o stabilním příjmu rozpočtu. V roce 2014 bylo vydáno 4 409 platebních 
výměrů u místního poplatku za komunální odpad a 207 platebních výměrů u místního poplatku 
ze psů. Přestože se intenzivně vymáhají nedoplatky, došlo přesto k jej ich nárůstu. Za rok 2014 bylo 
zasláno Krajskému soudu 126 přihlášek do insolventního řízení, · dále bylo zasláno 14 přihlášek 
pohledávek do dražeb. 

Nemalou měrou přispívá do rozpočtu statutárního města Opavy výnos z "hazardu", který za rok 
2014 činil 50 071 198,23 Kč. Tato částka je tvořena hlavně odvodem z loterií a jiných podobných her. 
Oddělení daní a poplatků se na těchto příjmech podílí nepatrnou částí , a to výběrem správních 
poplatků za vydaná rozhodnutí k provozu VHP. 

Do pracovní náplně oddělení patří také vystavování a výběr správních poplatků za rybářské lístky, za 
rok 2014 jích bylo vystaveno 371, příjem celkem 102 000,- Kč. 

Oddělení daní a poplatků, pokladní služby vykonává veškerou pokladní činnost pro občany a 
zaměstnance MMO. 

Rozbor pokladen HLÁSKA A KRNOVSKÁ 

Pokladny HLÁSKA Pokladny KRNOVSKÁ 

Příjmové pokladny Výdajové pokladny Příjmové pokladny Výdajové pokladny 

14 228 dokladů 1 231 dokladů 24 818 dokladů 3 918 dokladů 
20 151 107,- Kč obrat 5 430 033,- Kč obrat 27 028 402,- Kč obrat 3 729 730,- Kč obrat 

Celkově naše oddělení provedlo 44 195 hotovostních operací, včetně vnitřních převodů. 
Oddělení dále spravuje některé ceniny (např. stravenky, kolky}, nakupuje a vydává speciální recepty a 
žádanky na opiáty, provádí valutové operace, dále provádí kontrolu nad veřejnými sbírkami konanými 
na území SMO. 

Specialista v oblasti daní a pohledávek 
Daň z přidané hodnoty 
Ve spolupráci s firmou GORDIC zavedení automatizovaného systému ověřování nespolehlivých 
plátců daně z přidané hodnoty a ověřování bankovních účtů u dodavatelů , plátců DPH. 

Specialista v oblasti daní a pohledávek se v roce 2014 zabýval především následujícími 
problematikami: 

ve spolupráci s odborem majetku zavedení změny podmínek při osvobození od daně pří 
dodání vybraných nemovitých věci. Od 1. 1. 2014 zaveden tzv. časový test, kdy příslušný 



správce majetku musí testovat, zda u vybrané nemov1té věci uplynulo 5 let od vydání prvního 
kolaudačního souhlasu nebo ode, kdy bylo započato první užívání stavby 
příprava podkladů a zpracování přiznání daně z příjmů právnických osob za rok 2013 
zpracování měsíčních daňových přiznání DPH v roce 2014 
zpracování dodatečných daňových přiznání DPH v roce 2014 
zajištění a příprava podkladů pro jednání Likvidační komise a příprava podkladů pro jednání 
RMO 
komunikace s příslušnými správci pohledávek a konzultace v oblasti DPH 
komunikace s Finančním úřadem Opava a Finančním úřadem Ostrava v oblasti DPH 
účast na několika školeních v oblasti DPH 
konzultace a řešení dotazů v oblasti daní a pohledávek s externím auditorem města 
řešení otázek v oblasti silniční daně a podání daňového přiznání k silniční dani 

Zpracovali: 
lng.Lenka Grigarová za oddělení rozpočtu, Eliška Kučerová za oddělení účetnictví , Ruth Hrbáčová za 
oddělení daní a poplatků a lng.Pavel Chroust za samostatné pracoviště specialisty v oblastí daní a 
pohledávek 

Ing. Miroslav Drossler, vedoucí finančního a rozpočtového odboru 




