
Název a sídlo vykazující jednotky:  STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

IČO:                                             00300535

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 6,75%

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 6,23%

Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2017

v řádku 6-splátky jistin a dluhopisů                                                                                            

-jsou zahrnuty veškeré splátky úvěrů v roce 2017

v řádku 6-splátky jistin a dluhopisů                                                                                            

-nejsou zahrnuty mimořádné splátky úvěrů v roce 2017



Název a sídlo vykazující jednotky:  STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

IČO:                                             00300535

číslo 

řádku název položky

odkaz na rozpočtovou 

skladbu stav k 31.12. v Kč

1 daňové příjmy celkem (po konsolidaci) třída 1 970 409 793,90

2 nedaňové příjmy celkem (po konsolidaci) třída 2 134 217 737,81

3
přijaté dotace - finanční vztah (neinvestiční a 

investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 

souhrného dotačního vztahu)

položka 4112 + 4212 58 765 600,00

4 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 1 163 393 131,71

5 úroky položka 5141 4 477 990,90

6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 74 107 107,02

7 splátky leasingu položka 5178 0,00

8 dluhová služba ř.5 + ř.6 +ř.7 78 585 097,92

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.8 / ř.4 6,75%

Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2017
v řádku 6-splátky jistin a dluhopisů                                                                                            

-jsou zahrnuty veškeré splátky úvěrů v roce 2017



Název a sídlo vykazující jednotky:  STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

IČO:                                             00300535

číslo 

řádku název položky

odkaz na rozpočtovou 

skladbu stav k 31.12. v Kč

1 daňové příjmy celkem (po konsolidaci) třída 1 970 409 793,90

2 nedaňové příjmy celkem (po konsolidaci) třída 2 134 217 737,81

3
přijaté dotace - finanční vztah (neinvestiční a 

investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 

souhrného dotačního vztahu)

položka 4112 + 4212 58 765 600,00

4 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 1 163 393 131,71

5 úroky položka 5141 4 477 990,90

6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 68 000 000,00

7 splátky leasingu položka 5178 0,00

8 dluhová služba ř.5 + ř.6 +ř.7 72 477 990,90

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.8 / ř.4 6,23%

Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2017

v řádku 6-splátky jistin a dluhopisů                                                                                            

-nejsou zahrnuty mimořádné splátky úvěrů v roce 2017


