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Česká republika 

Udělený rating 

Kategorie Moody’s Rating 

Výhled Stabilní 

Národní rating subjektu Aa1.cz 
 

Město Prostějov 

(k 31. prosinci) 2002 2003 2004 2005 2006 2007[1] 

0,00 0,00 9,53 10,37 30,30 21,62 Čistý přímý a garantovaný dluh/Provozní 
příjmy (%)  

Dluhová služba/Celkové příjmy (%) 0,00 0,00 1,40 0,01 0,01 0,09 

Hrubý provozní výsledek/Provozní příjmy (%) 17,11 16,03 20,74 22,10 16,79 8,68 

Finanční přebytek (deficit)/Celkové příjmy (%) -2,59 2,16 8,88 -0,68 -13,56 -16,24 

Kapacita samofinancování 0,89 1,00 1,00 0,98 0,63 0,49 

Běžné transfery/Provozní příjmy (%) [2] 76,78 83,01 82,45 76,56 77,13 81,51 

Kapitálové výdaje/Celkové výdaje (%) 23,09 19,16 22,64 32,41 32,44 27,59 

[1] Upravený rozpočet k červenci 2007 
[2] Běžné transfery = provozní dotace + sdílené daně 

Zdůvodnění uděleného ratingu 
Národní rating Aa1.cz se stabilním výhledem udělený městu Prostějov odráží 
základní úvěrové hodnocení (Baseline Credit Assessment, dále též BCA ) 
na úrovni 6 na stupnici od 1 do 21 (kde 1 představuje nejnižší a 21 nejvyšší riziko) 
a střední míru pravděpodobnosti, že by vláda ČR (A1 s pozitivním výhledem) 
zasáhla, aby předešla neschopnosti města dostát svým splatným závazkům. 

Základní úvěrové hodnocení na stupni 6 zohledňuje řadu faktorů, zejména 
dlouhodobě velmi dobré provozní výsledky města, dosavadní konzervativní přístup 
k provozním výdajům a nízkou výši zadluženosti. Přestože rozsáhlý plán investic, 
zvýšení zadluženosti a snižování finančních rezerv omezují výši uděleného 
ratingu, stávající objem majetku města k prodeji představuje ve střednědobém 
horizontu stále dostatečný zdroj prostředků. Udělený rating bere v úvahu také 
finanční rámec, ve kterém města v České republice působí, a který jim dává 
poměrně omezený prostor pružně ovlivňovat a řídit své běžné příjmy a výdaje. 

Kontakty 

Praha  420.224.222.929 

Kateřina Hamplová 
Analyst 

Dagmar Prchalová 
Analyst 

New York  1.212.553.1653 

Yves Lemay 
Team Managing Director 

 
 

Tato analýza poskytuje hloubkové pojednání 
o ratingu města Prostějov a doporučuje se číst ji 
ve spojitosti s relevantními ratingovými 
informacemi, které je možné nalézt na stránkách 
společnosti Moody's. Kliknutím zde prohlédnout 
odkaz. 

http://kalendar.wz.cz/2007/data/cz/mesice/rijen.html
http://zpravy.atlas.cz/clanek.aspx?clanek=129848
http://zpravy.atlas.cz/clanek.aspx?clanek=129876
http://zpravy.atlas.cz/clanek.aspx?clanek=129876
http://www.moodys.com/cust/se.asp?sQ=809317832&s=5
http://www.moodys.com/cust/se.asp?sQ=809317832&s=5
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Analýza Moody’s Sub-Sovereign

Město Prostějov 

Silné stránky 

Mezi silné stránky města Prostějov patří: 

 Dlouhodobě velmi dobré provozní výsledky hospodaření. 

 Rezerva v podobě významného objemu majetku města určeného k prodeji. 

Slabé stránky 

Mezi slabé stránky města Prostějov patří: 

 Nedávný nárůst celkové zadluženosti. 

 Snížení rezervy finančních prostředků v důsledku krytí rozsáhlého investičního plánu. 

 Omezená flexibilita příjmů a rigidita běžných výdajů v současném systému financování místních 
samospráv. 

Ratingový výhled 

Výhled ratingu je stabilní. 

Co by mohlo rating - ZVÝŠIT 

Zvýšení ratingu je ve střednědobém výhledu málo pravděpodobné. 

Co by mohlo rating - SNÍŽIT 

Trvalé zhoršení celkových a provozních výsledků hospodaření doprovázené dalším nárůstem zadluženosti, 
zejména přímého dluhu, by představovalo negativní faktor pro výši ratingu. 

Podrobné zdůvodnění uděleného ratingu 

Rating města Prostějov odráží aplikaci „Metodiky společné platební neschopnosti pro hodnocení regionálních 
a místních samospráv“ společnosti Moody’s. V souladu s touto metodikou Moody’s nejprve stanoví základní 
úvěrové hodnocení (BCA) subjektu a pak zohlední pravděpodobnost podpory ze strany vlády za účelem 
předejití neschopnosti města dostát svým splatným závazkům. 

Základní úvěrové hodnocení (Baseline Credit Assessment, BCA) 

BCA Prostějova na stupni 6 se opírá o následující faktory: 

Prostředí působnosti 

Prostředí, v němž působí české regionální a místní samosprávy, je charakteristické pro rozvíjející se tržní 
ekonomiky zemí OECD. V porovnání s průměrem těchto ekonomik se přitom vyznačuje relativně vysokým 
HDP na hlavu, mírnou volatilitou HDP a poměrně vysokým indexem vládní efektivity vydávaném Světovou 
bankou. Z kombinace těchto charakteristik vyplývá nízké systémové riziko, což reflektuje A1 dluhový rating 
státu udělený Moody’s. 
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Analýza Moody’s Sub-Sovereign

Město Prostějov 

Institucionální rámec 

V současném systému financování místních samospráv mají města velmi omezenou schopnost ovlivňovat své 
příjmy. Většina jejich příjmů je více či méně závislá na celostátním výběru daní nebo na státním rozpočtu. 
Sdílené daně a dotace tvoří více než 80 % celkových příjmů, zatímco pravomoc měst ve výběru daní či vazba 
na výkonnost  místní ekonomiky jsou velmi nízké. Daňovou základnu a sazby nejvýznamnějších daní určuje 
vláda a v případě místních poplatků je stanovena jejich maximální výše. 

Do budoucna lze očekávat změny ve struktuře příjmů municipalit vzhledem k tomu, že současná pravicová 
vláda hodlá zavést jednotné daně z příjmů. Vládní návrh počítá s daní z příjmů právnických osob (DPPO) 
na úrovni 19 % a daní z příjmů fyzických osob (DPFO) z tzv. superhrubé mzdy na úrovni 15 %. U DPFO 
rovněž počítá s rozšířením daňové základny. DPFO je v současné době progresivní s nejvyšší sazbou 32 %, 
zatímco DPPO, která v posledních třech letech klesala cca o dva procentní body ročně, je stanovena 
na úrovni 24 %. Obě tyto daně jsou součástí daní sdílených centrální vládou s městy a pokud nedojde 
k vyrovnání poklesu sazeb nadprůměrným růstem národní ekonomiky, jejich rozpočty mohou být výrazně 
omezeny. Způsoby kompenzace očekávaného poklesu příjmů municipálních rozpočtů jsou předmětem 
probíhajících vyjednávání s vládou. Jednou z možností by mohlo být rozšíření počtu daní sdílených s městy, 
konkrétně o spotřební daně a od 1. ledna 2008 nově zaváděné ekologické daně. Přestože navrhované změny 
zdanění jsou v současné době velmi široce diskutované, jejich konkrétní podoba a rozsah není dosud známa, 
a to včetně možných kompenzací. 

Obdobná rigidita a nepružnost spojená s omezenou schopností ovlivňovat strukturu a růst je patrná 
i na výdajové straně municipálních rozpočtů. Města mají jen omezenou možnost usměrňovat provozní výdaje. 
Vzhledem k tomu, že provozní výdaje tvoří z velké části činnosti, které jsou města povinna vykonávat 
na základě zákona a jsou částečně dotovány státem, nelze je  výrazně omezit. Jde na příklad o platy úředníků 
či sociální dávky obyvatelům, které jsou stanoveny státem. Redukování nákladů na veřejné služby, 
jako např. svoz odpadu, opravy komunikací či veřejná hromadná doprava, je rovněž náročné z důvodu 
dlouhodobých smluv s dodavateli těchto služeb. Jediný prostor pro určitou flexibilitu mají česká města v oblasti 
kapitálových výdajů. Podíl investic na celkových výdajích je poměrně vysoký (33 % v roce 2006), přičemž 
téměř 40 % je kryto buď investičními dotacemi z EU či od státu nebo dluhovými prostředky. Po odečtení těchto 
prostředků by podíl samofinancovaných investic klesl na 20 % celkových výdajů (nebo 60 % kapitálových 
výdajů). Kromě toho, určitá část samofinancovaných investic je určena na opravy a udržovaní městského 
majetku a již rozpracované investiční projekty, které mohou být odloženy jen dočasně. 

Zadluženost měst je relativně nízká (33 % celkových příjmů v roce 2006), a to i přes nízkou flexibilitu 
městských příjmů a výdajů a neexistenci státní regulace výše zadluženosti. To v současném institucionálním 
rámci svědčí o poměrně vyrovnaném poměru přijatých kompetencí a zdrojů financování, zejména v oblasti 
provozního hospodaření, neboť města si půjčují výhradně na investice. Je třeba dodat, že zadluženost měst 
stále roste, a to relativně i absolutně, pod tlakem potřeby zkvalitnění městské infrastruktury v souladu 
s požadavky vzniklými vstupem ČR do EU. 

Systém financování českých měst, který se začal vytvářet v polovině 90. let, je i přes nízkou rozpočtovou 
flexibilitu poměrně stabilní a předvídatelný. Po zapracování řady změn ve finančním a institucionálním rámci 
během posledních let se financování kompetencí a struktura rozpočtu měst stabilizovaly a je 
nepravděpodobné, že by ve střednědobém horizontu došlo ke změnám. 

Finanční situace a výsledky hospodaření 

Hlavním zdrojem provozních příjmů českých municipalit jsou transfery, mezi které lze zařadit sdílené daně 
a běžné dotace. Běžné dotace města Prostějov zaznamenaly v roce 2007 významný nárůst o 47 %, a to 
vlivem přijetí nového zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi, kdy se obce 
s rozšířenou působností staly zodpovědné za vyplácení s tím souvisejících sociálních dávek. Vzhledem 
k tomu, že tyto zdroje jsou přísně účelové, ovlivňují spíše strukturu rozpočtu než výsledky hospodaření. 
Objemově se tak význam běžných dotací vrátil zpět před rok 2005, kdy byly platy učitelů financovány přes 
municipální rozpočty (od roku 2005 jdou tyto státní dotace přímo školám). Podíl běžných transferů 
na provozních příjmech tak bude v roce 2007 činit cca 82 % oproti 77 % v roce 2006.  
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Mezi roky 2002 a 2006 dosahovalo město Prostějov velmi dobrých provozních výsledků1 v průměru 
okolo 19 % provozních příjmů. Vzhledem k velmi nízké dluhové službě byly primární, hrubé a čisté provozní 
výsledky téměř identické, v roce 2006 dosáhly téměř 17 %. Tak byla i kapacita samofinancování (hrubý 
provozní výsledek plus kapitálové příjmy děleno kapitálové výdaje) dobrá s průměrem okolo hodnoty 0,9, 
což pomáhalo udržovat velmi nízkou zadluženost. 

Město v uplynulých letech nashromáždilo významný objem finančních prostředků z prodeje infrastrukturních 
sítí a podílů ve společnostech, který byl ještě posílen finančními přebytky v letech 2003 a 2004. V roce 2004 
dosáhly finanční rezervy města až 29 % celkových příjmů.   To také umožnilo zvýšit kapitálové výdaje města 
v letech 2005 a 2006 na cca 32 % celkových výdajů ročně v porovnání k předchozí investiční aktivitě okolo 
22 %. Kromě vlastních rozpočtovaných investic se město podílelo na PPP projektu výstavby centra volného 
času v hodnotě 17 % celkových výdajů města, který realizovala soukromá firma (viz Profil zadluženosti). 
Přestože město tak značně vyčerpalo své finanční rezervy, konzervativní předpoklad zůstatku jeho 
bankovních účtů ke konci roku 2007 je stále dostatečný - 7 % celkových příjmů. Město navíc k zajištění 
mimořádných potřeb každoročně tvoří tzv. rezervu rady a havarijní rezervu v celkové výši okolo 55 mil. Kč. 
Díky dostatečným peněžním tokům v průběhu roku nebylo město Prostějov dosud nuceno využít žádné 
krátkodobé úvěrové zdroje. 

Rozpočet na rok 2007 předpokládá kapitálové výdaje okolo 28 % celkových příjmů. Po roce 2007 by se dle 
střednědobého výhledu rozpočtu měly kapitálové výdaje v absolutní hodnotě udržet na současné úrovni, 
přičemž polovina z nich by měla být financována z předpokládaných provozních přebytků. Zbývající část by 
mohlo město pokrýt z majetku určeného k prodeji, jehož stávající objem představuje, dle společnosti Moody’s, 
dostatečné zdroje pro financování tohoto investičního plánu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdroje 
neobnovitelné, Moody’s očekává orientaci města spíše na získávání investičních dotací od státu či z fondů EU 
nebo se bude muset do budoucna uchýlit k úvěrovému financování. 

Profil zadluženosti 

Co se týká přímého dluhu, město dosud využilo pouze dvou dlouhodobých půjček ze státních fondů – Státního 
fondu rozvoje bydlení (SFRB) a Státního fondu životního prostředí (SFŽP) – s nulovým nebo velmi nízkým 
úročením. Čistý přímý dluh (po odečtení prostředků na souvisejících účelových fondech města) byl v letech 
2001 až 2005 vždy pod 1 % provozních příjmů a náklady na dluhovou službu byly nulové, s výjimkou roku 
2004, kdy město jednorázově splatilo půjčku ze SFRB čerpanou v roce 1994 (dluhová služba dosáhla 1,6 % 
provozních příjmů). Půjčku ze SFŽP, která byla čerpána v letech 2005 až 2006, bude město splácet 
v pravidelných splátkách do roku 2014 (předpokládaná roční dluhová služba je 0,13 % provozních příjmů). 

Objem poskytnutých záruk stoupl z nuly v roce 2003 na 9,5 % (100 mil. Kč) běžných příjmů v roce 2004. 
Město se tehdy zaručilo za úvěr na rekonstrukci tepelné infrastruktury. Nositelem úvěru je společnost 
vlastněná městem, která svůj závazek řádně a včas splácí z vlastních zdrojů.  

Město Prostějov dále poskytlo záruku za úvěr v celkové výši 181 milionů Kč (21 % provozních příjmů) akciové 
společnosti MIPROSTAV. K prosinci 2006 vlastnilo město, na základě počátečního vkladu 12 milionů Kč 
do základního kapitálu, v MIPROSTAV a.s. podíl 51 %. Úvěr byl určen na realizaci PPP projektu výstavby 
centra volného času v roce 2006, který je nyní majetkem společnosti. Město se přitom zavázalo zvyšovat podíl 
v této společnosti až na 100 % ročními vklady ve výši 26 milionů Kč (téměř 8 % kapitálových výdajů) do roku 
2014, to v podstatě odpovídá výši splátek úvěru. 

V roce 2006 tak dosáhly poskytnuté záruky 29 % provozních příjmů (97 % celkového dluhu). 

Přestože čistý celkový dluh (včetně poskytnutých záruk) města Prostějov vzrostl z  0 % provozních příjmů 
v roce 2003 na 30 % v roce 2006, zůstane dluhová služba do budoucna pod 1 % celkových příjmů, ovšem 
za předpokladu, že město nebude čerpat další úvěry. Předpokládané splátky závazků pro rok 2007 dosáhnou 
2,43 %, pokud započteme i plánované navyšování podílu města ve společnosti MIPROSTAV, a. s., což je plně 
v mezích dluhové kapacity města. 

 
1 Primární provozní výsledek = provozní příjmy – provozní výdaje, Hrubý provozní výsledek = primární provozní výsledek –splátky úroků, Čistý provozní výsledek 

= hrubý provozní výsledek – splátky dluhu 
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Faktory správy a řízení 

Dobrá kvalita faktorů spojených s řízením a správou, zahrnující tříletý rozpočtový výhled a plnění stanovených 
cílů za poslední období, naznačuje, že úkoly plánované pro současné rozpočtové období budou splněny. Je 
ovšem nutné podotknout, že rovněž růst národní ekonomiky pomohl městu dosáhnout svých rozpočtových 
cílů. Dobrá úroveň řízení rozpočtu je podpořena také komplexním a transparentním finančním výkaznictvím. 
Prostějov, stejně jako většina ostatních českých měst, má však omezené zkušenosti v oblasti řízení dluhu  
(zejména se zajišťovacími operacemi či přefinancováním dluhu). 

Ekonomická základna 

Město Prostějov leží v Olomouckém kraji, který vykazuje nejnižší HDP v porovnání 
s celorepublikovým průměrem (v HDP na obyvatele dosahuje kraj pouze cca 78 % průměru ČR). 
V současném institucionálním a finančním rámci regionálních a místních samospráv v ČR však výkonnost 
lokální ekonomiky neovlivňuje přímo jejich rozpočty. Rozpočty těchto subjektů se odvíjejí téměř výhradně 
od růstu národní ekonomiky jako celku. Z toho důvodu se v naší analýze příliš nezaměřujeme na výkonnost 
místní ekonomiky, naopak, klíčovým faktorem ratingu je právě institucionální rámec. 

Zohlednění mimořádné podpory 

Národní rating Aa1.cz odráží BCA na stupni 6 a střední2 pravděpodobnost mimořádné podpory ze strany 
vlády. Moody’s zde bere v úvahu úsilí centrální vlády o posílení odpovědnosti a samostatnosti českých měst. 
Ve vztahu k městům dává vláda přednost spíše neintervenční politice, jak o tom svědčí i skutečnost, 
že vůči nim uplatňuje pouze všeobecný kontrolní dohled. Riziko, že by v souvislosti s hospodařením města 
mohlo dojít k poškození reputace českého státu a jeho vlády, je třeba považovat za velmi mírné, a to 
s ohledem na nízkou míru zadluženosti měst, kterou spíše než dluhopisy tvoří bankovní úvěry. 

Ratingový výbor Moody’s udělil dále velmi vysokou3 míru závislosti platební neschopnosti, a to s ohledem 
na silnou závislost na zdrojích centrální vlády, ať již v podobě sdílených daní, které jsou určovány a vybírány 
celostátně a následně přerozdělovány podle počtu obyvatel, či v podobě dotací ze státního rozpočtu. 

Výstup z bodovací karty BCA 

Bodovací karta BCA (BCA Scorecard) - nástroj, který využívá ratingový výbor k hodnocení úvěrové a finanční 
důvěryhodnosti krajských a místních samospráv - obsahuje soubor kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, 
na jejichž základě se určuje odhad základního úvěrového hodnocení. Ukazatele zachycené na bodovací kartě 
poskytují dobrý statistický odhad pro posouzení síly subjektu jako takového. Odhadnutá základní úvěrová 
hodnocení vygenerovaná bodovací kartou však nenahrazují závěry ratingového výboru ohledně jednotlivých 
BCA a bodovací karta není maticí, která by automaticky udělovala nebo měnila tato hodnocení. Výsledky, 
které poskytuje bodovací karta, mají navíc jistá omezení: vzhledem k využívání historických dat se dívají 
do minulosti, zatímco ratingové hodnocení představuje názor na finanční sílu subjektu v současnosti 
a s výhledem do budoucna. K tomu přistupuje skutečnost, že omezený počet proměnných obsažených 
v bodovací kartě nemůže plně obsáhnout šíři a hloubku naší analýzy. Výsledek zachycený na bodovací kartě 
je přesto velmi důležitý a obecně platí, že subjekty hodnocené vysoko mohou očekávat i vyšší stupeň 
uděleného ratingu. 

V případě města Prostějov udělil ratingový výbor BCA na stupni 6, což odpovídá výsledku bodovací karty BCA 
(viz níže). 

                                                                  
2  Kde 0 % - 30 % = „nízká“, 31 % - 50 % = „střední“, 51 % - 70 % = „vysoká“, 71 % - 95 % = „velmi vysoká“ a 96 % - 100 % = „ plná podpora“. 
3  Kde 0 % - 30 % = „nízká“, 31 % - 50 % = „střední“, 51 % - 70 % = „vysoká“, 71 % - 100 % = „velmi vysoká“. 
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O Moody’s ratingu místních a regionálních samospráv 

Národní a mezinárodní ratingy 

Společnost Moody's uděluje ratingová hodnocení podle národní ratingové stupnice na některých lokálních 
kapitálových trzích, na kterých by podle investorů ratingy udělované podle  mezinárodní stupnice 
neumožňovaly dostatečnou diferenciaci mezi subjekty nebo by byly nekonsistentní s již zavedenou ratingovou 
stupnicí v dané zemi. Národní ratingy Moody’s vyjadřují názory na relativní úvěrovou a finanční důvěryhodnost 
subjektů a emisí v rámci dané země. I když je pravděpodobnost ztráty významným diferenciačním faktorem 
při udělení vlastního ratingového hodnocení, je třeba poznamenat, že pravděpodobnost ztráty odhadovaná 
v rámci národní stupnice může být považována za podstatně vyšší než u na první pohled stejného stupně 
ratingu uděleného podle mezinárodní stupnice. Národní ratingy Moody's řadí subjekty a emise podle jejich 
relativní úvěrové a finanční důvěryhodnosti: vyšší ratingy jsou spojeny s nižší pravděpodobností ztráty. 

Národní ratingy je možné chápat jako porovnání relativní úvěrové a finanční důvěryhodnosti (včetně relevantní 
vnější podpory) subjektů v rámci dané země. Národní ratingy nejsou vytvořeny za účelem srovnávání 
mezi zeměmi, jsou pouze vyjádřením úvěrového a finančního rizika v rámci dané země. Použití národních 
ratingů investory je tak vhodné pouze v rámci té části portfolia, která je vystavena podmínkám trhu dané země 
a to s ohledem na možná rizika vyplývající z ratingů dané země v cizí a lokální měně. 

Mezinárodní rating Moody’s udělovaný subjektům a emisím v místní měně umožňuje investorům porovnat 
úvěrovou a finanční důvěryhodnost subjektu/emise se všemi ostatními na světě spíše než pouze v jedné zemi. 
Toto mezinárodní hodnocení zahrnuje všechna rizika vztahující se k dané zemi, včetně možné volatility 
ve vývoji její národní ekonomiky. 

Stropy jednotlivých zemí pro závazky v cizí měně 

Moody’s stanoví strop pro dluhopisy a směnky v cizí měně každé zemi (nebo samostatné měnové oblasti) 
v níž se nacházejí hodnocené subjekty. Tento strop obecně vyjadřuje nejvyšší možný rating, který může být 
udělen cenným papírům denominovaným v cizí měně, které vydává subjekt podléhající měnové suverenitě 
dané země nebo oblasti. Ve většině případů je tento strop stejný jako rating, který byl (nebo by mohl být) 
udělen dluhopisům dané vlády v cizí měně. Mohou se ovšem vyskytnout i ratingy, které převyšují strop dané 
země, a to v případě cenných papírů splňujících zvláštní podmínky, které jim zajišťují nižší riziko platební 
neschopnosti než vyjadřuje udělený strop. Tyto zvláštní podmínky mohou být spojeny buď s postavením 
a charakteristikou subjektu nebo se vztahují k pohledu Moody’s na pravděpodobné kroky příslušné vlády 
během případné krize cizí měny. 

Základní úvěrové hodnocení 

Základní úvěrové hodnocení Moody's zahrnuje vlastní finanční sílu dané samosprávy a zohledňuje existující 
provozní dotace a transfery od podporující vlády (státu). Základní úvěrové hodnocení tak ve skutečnosti 
vyjadřuje zda a v jaké míře se místní samospráva může dostat do situace, kdy bude potřebovat mimořádnou 
podporu. 

Mimořádná podpora 

Mimořádná podpora je definována jako souhrn opatření, která by přijala podporující vláda, aby zabránila 
platební neschopnosti místní samosprávy. Tato podpora může mít různé podoby – od formální záruky 
až po finanční výpomoc či zprostředkování jednání s věřiteli za účelem snadnějšího přístupu k finančním 
zdrojům. Mimořádná podpora je popisována jako "nízká" (0 – 30 %), "střední" (31 – 50 %), "vysoká" 
(51 – 70 %), "velmi vysoká" (71 – 95 %), nebo jako "plná podpora" (96 – 100 %). 
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Závislost platební neschopnosti 

Závislost platební neschopnosti odráží pravděpodobnost, že kreditní profily dvou provázaných subjektů 
nemusí být stoprocentně sladěny. Tato neúplná korelace, pokud k ní dojde, způsobuje výrazné odlišnosti, 
které mohou zásadně změnit výsledek vzájemné závislosti platební neschopnosti. Je zřejmé, že pokud rizika 
platební neschopnosti dvou provázaných subjektů plně nekorelují, riziko současné platební neschopnosti je 
menší než to, že se v platební neschopnosti ocitne jeden ze subjektů sám. 

V aplikaci analýzy společné platební neschopnosti na místní a regionální samosprávy vyjadřuje koncept 
společné platební neschopnosti do jaké míry jsou místní samosprávy a vláda, která je podporuje, společně 
citlivé na negativní okolnosti vedoucí k platební neschopnosti. Protože kapacita vyššího stupně správy (vlády) 
poskytnout samosprávnému celku mimořádnou podporu a předejít tak jeho platební neschopnosti je vždy 
odvislá od solventnosti obou subjektů, platí, že čím větší je vzájemná závislost základního rizika platební 
neschopnosti, tím nižší je přínos ze vzájemné podpory. Ve většině případů mají blízké ekonomické vazby, 
překrývající se daňová základna a těsně provázané fiskální procesy mezi různými úrovněmi správy 
za následek střední až velmi vysoký stupeň vzájemné závislosti platební neschopnosti. 

Závislost platební neschopnosti je popisována jako "nízká" (0 – 30 %), "střední" (31 – 50 %), "vysoká"  
(51 – 70 %), nebo "velmi vysoká" (71 – 100 %). 
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Faktory ratingu 

Město Prostějov 

Základní úvěrové hodnocení 
Bodovací karta - 2005 Hodnota Body 

Váhy 
dílčích faktorů 

Dílčí factory 
celkem 

Váhy pro rozvíjející 
se země Celkem 

Faktor 1: Prostředí působnosti       

HDP na osobu (parita kupní síly) 20,318 6 50.0%    

Nestálost HDP 6.0 9 25.0% 6.75 60.0% 4.05 

Efektivita samosprávy 0.6 6 25.0%    

Faktor 2: Institucionální rámec       

Předvídatelnost, stabilita, schopnost reagovat 7.5 7.5 50.0%    

Fiskální stabilita A 15 15 16.7% 10.01 10.0% 1.00 

Fiskální stabilita B 15 15 16.7%    

Fiskální stabilita C 7.5 7.5 16.6%    

Faktor 3: Finanční postavení a výkonnost       

Splátky úroků/provozní příjmy (%) 0.0 1 33.3%    

Finanční přebytek(deficit)/celkové příjmy (%) 2.5 6 33.3% 3.33 7.5% 0.25 

Hrubý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 20.8 3 33.3%    

Čistý provozní kapitál/celkové výdaje (%)       

Faktor 4: Profil zadluženosti       

Čistý přímý a zaručený dluh/provozní příjmy (%) 10.4 1 33.4%    

Krátkodobé dluhy/hrubý přímý dluh (%) 0.0 1 33.3% 4.66 7.5% 0.34 

3letá změna - čistý přímý dluh/provozní 
příjmy (%) 

10.4 12 33.3%    

Faktor 5: Faktory správy a řízení       

Rozpočtové řízení 1 1 40.0%    

Správa investic a úvěrů 7.5 7.5 20.0%    

Transparentnost a poskytování informací (A) 1 1 15.0% 2.30 7.5% 0.17 

Transparentnost a poskytování informací (B) 1 1 15.0%    

Institucionální kapacita 1 1 10.0%    

Faktor 6: Ekonomická základna       

Krajské HDP na osobu (parita kupní síly) - odhad 15,746 9 100.0% 9.00 7.5% 0.67 

Celkový počet bodů [1]       6.49 

[1] Počet bodů menší nebo roven 1,49 odpovídá BCA 1; počet bodů vyšší než 1,49, ale menší nebo roven 2,49 odpovídá 
BCA 2; počet bodů větší než 2,49, ale menší nebo roven 3,49 odpovídá BCA 3; atd. 
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Příloha I – Finanční ukazatele 

v milionech Kč 
2002 
skut. % 

2003 
skut. % 

2004 
skut. % 

2005 
skut. % 

2006 
skut. %

2007 upravený 
k červenci % 

FINANČNÍ UKAZATELE             

Celkové příjmy [1] 852.500  991.795  
1,090.54

8  971.289  937.330  1,126.922  

Celkové výdaje [2] 875.921  970.409  993.758  977.865  
1,064.45

7  1,309.922  

             

PROVOZNÍ PŘÍJMY             

Daňové příjmy 393.527 48.4 427.391 45.7 448.697 46.3 511.580 60.3 512.250 59.3 533.535 51.4 

Sdílené daně 319.171 39.3 346.639 37.1 368.936 38.0 410.835 48.4 416.634 48.2 437.566 42.1 

  Daň z příjmů fyzických osob 117.957 14.5 126.626 13.6 138.505 14.3 146.429 17.3 140.275 16.2 144.858 13.9 

  Daň z příjmů právnických 78.771 9.7 85.934 9.2 93.161 9.6 102.742 12.1 105.711 12.2 116.048 11.2 

  DPH 122.443 15.1 134.078 14.4 137.270 14.2 161.663 19.1 170.647 19.7 176.660 17.0 

Vlastní daňové příjmy a poplatky             

  Daň z nemovitostí 19.427 2.4 17.021 1.8 17.231 1.8 17.299 2.0 12.190 1.4 16.843 1.6 

  Místní poplatky 7.594 0.9 11.800 1.3 12.515 1.3 14.826 1.7 32.345 3.7 31.775 3.1 

Daň z příjmů právnických osob za obce 23.425 2.9 17.423 1.9 14.674 1.5 27.906 3.3 25.864 3.0 25.864 2.5 

Ostatní daňové příjmy 23.911 2.9 34.508 3.7 35.341 3.6 40.713 4.8 25.218 2.9 21.487 2.1 

Transfery 304.824 37.5 428.939 45.9 430.774 44.4 238.708 28.1 249.950 28.9 409.007 39.4 

  Dotace 302.217 37.2 238.534 25.5 237.599 24.5 234.584 27.6 245.747 28.4 405.580 39.0 

  Dotace od krajů 0.025 0.0 188.351 20.2 191.039 19.7 2.324 0.3 2.449 0.3 2.027 0.2 

  Ostatní 2.583 0.3 2.054 0.2 2.136 0.2 1.800 0.2 1.755 0.2 1.400 0.1 

Nedaňové příjmy 114.224 14.1 77.969 8.3 90.481 9.3 98.140 11.6 102.047 11.8 96.115 9.3 

  Administrativní poplatky 11.658 1.4 2.318 0.2 8.882 0.9 26.428 3.1 30.956 3.6 29.209 2.8 

  Příjmy z pronájmu 66.164 8.1 56.475 6.0 49.449 5.1 50.341 5.9 47.654 5.5 51.454 5.0 

  Převody z vlastních fondů 0.902 0.1 0.000 0.0 0.212 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 

  Příjmy z úroků a finančního majetku 13.816 1.7 5.309 0.6 14.965 1.5 9.196 1.1 7.839 0.9 7.000 0.7 

  Ostatní 21.684 2.7 13.867 1.5 16.972 1.7 12.175 1.4 15.598 1.8 8.452 0.8 

             

Provozní příjmy celkem 812.575 100.0 934.299 100.0 969.952 100.0 848.428 100.0 864.248 100.0 1,038.657 100.0 

             

PROVOZNÍ VÝDAJE             

Personální výdaje 69.504 10.3 115.144 14.7 108.748 14.1 114.850 17.4 128.097 17.8 146.741 15.5 

Služby 197.242 29.3 204.050 26.0 203.785 26.5 271.991 41.2 299.985 41.7 311.248 32.8 

Poskytnuté dotace 402.166 59.7 455.444 58.1 451.904 58.8 270.461 40.9 288.952 40.2 463.310 48.8 

Úroky 0.001 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.056 0.0 0.100 0.0 0.050 0.0 

Ostatní 4.727 0.7 9.848 1.3 4.339 0.6 3.535 0.5 2.024 0.3 27.127 2.9 

             

Provozní výdaje celkem 673.640 100.0 784.487 100.0 768.776 100.0 660.892 100.0 719.159 100.0 948.475 100.0 

             

Provozní výsledek bez dluhové služby 138.936  149.812  201.176  187.591  145.189  90.232  

Hrubý provozní výsledek [3] 138.936  149.812  201.176  187.535  145.089  90.182  

Čistý provozní výsledek [4] 138.936  149.812  185.876  187.535  145.089  89.170  
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v milionech Kč 
2002 
skut. % 

2003 
skut. % 

2004 
skut. % 

2005 
skut. % 

2006 
skut. %

2007 upravený 
k červenci % 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY             

Prodeje majetku 8.203 20.5 28.797 50.1 76.037 63.1 63.628 51.8 24.536 33.6 10.020 11.4 

Prodej finančního majetku 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 21.000 17.1 0.000 0.0 50.505 57.2 

Ostatní 0.200 0.5 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 1.032 1.4 0.000 0.0 

Investiční dotace 27.932 70.0 20.284 35.3 42.301 35.1 33.832 27.5 46.264 63.3 26.974 30.6 

Splátky půjček 3.589 9.0 8.416 14.6 2.259 1.9 4.401 3.6 1.250 1.7 0.765 0.9 

             

Kapitálové příjmy celkem 39.925 100.0 57.497 100.0 120.596 100.0 122.861 100.0 73.082 100.0 88.264 100.0 

             

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE             

Investice 166.348 82.2 150.232 80.8 216.320 96.1 309.856 97.8 329.053 95.3 331.541 91.7 

Nákup majetku 8.000 4.0 5.475 2.9 0.000 0.0 0.020 0.0 12.200 3.5 26.300 7.3 

Investiční dotace 4.338 2.1 19.550 10.5 8.663 3.9 7.097 2.2 4.045 1.2 3.606 1.0 

Ostatní 13.021 6.4 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 

Poskytnuté půjčky 10.574 5.2 10.665 5.7 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 

             

Kapitálové výdaje celkem 202.281 100.0 185.922 100.0 224.983 100.0 316.973 100.0 345.298 100 361.447 100 

             

Kapitálový deficit/přebytek -162.357  -128.425  -104.387  -194.112  -272.216  -273.183  

             

FINANČNÍ DEFICIT/PŘEBYTEK -23.421  21.387  96.789  -6.576  -127.127  -183.001  
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Město Prostějov 

v milionech Kč 
2002 
skut. % 

2003 
skut. % 

2004 
skut. % 

2005 
skut. % 

2006 
skut. %

2007 upravený 
k červenci % 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI             

VÝVOJ ZADLUŽENOSTI             

Přijaté úvěry 0.000  0.000  0.000  5.526  2.546  0.000  

Splátky jistiny 0.000  0.000  15.300  0.000  0.000  1.012  

Změna zadluženosti [5] 0.000  0.000  -15.300  5.526  2.546  -1.012  

             

SALDO ROZPOČTU [6] -23.421  21.387  81.489  -1.050  -124.581  -184.013  

             

ZŮSTATEK FIN.PROSTŘEDKŮ celkem ke 
konci roku 132.536  153.525  320.466  299.391  194.834  --  

             

PŘÍMÝ DLUH 15.300 100.0 15.300 100.0 0.000 0.0 5.526 6.3 8.072 3.1 7.060 3.1 

  v Kč 15.300 100.0 15.300 100.0 0.000 0.0 5.526 6.3 8.072 3.1 7.060 3.1 

  v USD 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 

  v EUR 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 

             

Přímý dluh celkem 15.300 100.0 15.300 100.0 0.000 0.0 5.526 6.3 8.072 3.1 7.060 3.1 

ZÁRUKY 0.000 0.0 0.000 0.0 92.411 100.0 82.455 93.7 253.790 
96.917
46034 217.543 

96.856
676 

CELKOVÝ DLUH 15.300 100.0 15.300 100.0 92.411 100.0 87.981 100.0 261.862 100.0 224.603 100.0 
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Město Prostějov 

v milionech Kč 
2002 
skut. % 

2003 
skut. % 

2004 
skut. % 

2005 
skut. % 

2006 
skut. %

2007 upravený 
k červenci % 

ZÁKLADNÍ UKAZATELE             

ROZPOČTOVÉ UKAZATELE             

Míra růstu celkových příjmů [1] (%) 13.86  16.34  9.96  -10.94  -3.50  20.23  

Míra růstu celkových výdajů [2] (%) 14.77  10.79  2.41  -1.60  8.86  23.06  

Celkové příjmy na obyvatele v mil. Kč 18  21  23  21  20  24  

Celkové výdaje na obyvatele v mil. Kč 19  21  21  21  23  28  

Celkové daňové příjmy/celkové příjmy (%) 46.16  43.09  41.14  52.67  54.65  47.34  

Běžné přijaté dotace/celkové příjmy (%) 35.76  43.25  39.50  24.58  31.60  38.69  

Celkové poskytnuté dotace/celkové výdaje 
(%) 46.41  48.95  46.35  28.38  27.53  35.64  

Finanční deficit/přebytek v % celkových 
příjmů (%) -2.75  2.16  8.88  -0.68  -13.56  -16.24  

             

PROVOZNÍ ROZPOČET             

Běžné příjmy/celkové příjmy (%) 95.32  94.20  88.94  87.35  92.20  92.17  

Běžné výdaje/celkové výdaje (%) 76.91  80.84  77.36  67.59  67.56  72.41  

Daňové příjmy/provozní příjmy (%) 48.43  45.74  46.26  60.30  59.27  51.37  

Běžné dotace/provozní příjmy (%) 37.51  45.91  44.41  28.14  28.92  39.38  

Poplatky za služby/provozní příjmy (%) 1.43  0.25  0.92  3.11  3.58  2.81  

Poskytnuté běžné dotace/provozní výdaje 
(%) 59.70  58.06  58.78  40.92  40.18  48.85  

Provozní výsledek bez dluhové 
služby/provozní příjmy (%) 17.10  16.03  20.74  22.11  16.80  8.69  

Hrubý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 17.10  16.03  20.74  22.10  16.79  8.68  

Čistý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 17.10  16.03  19.16  22.10  16.79  8.59  

Finanční deficit/přebytek/provozní příjmy 
(%) -2.88  2.29  9.98  -0.78  -14.71  -17.62  

Hrubý finanční deficit/ 
přebytek[7]/provozní příjmy (%) -2.88  2.29  8.40  -0.78  -14.71  -17.72  

             

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET             

Kapitálové příjmy/celkové příjmy (%) 4.68  5.80  11.06  12.65  7.80  7.83  

Kapitálové výdaje/celkové výdaje (%) 23.09  19.16  22.64  32.41  32.44  27.59  

Investiční dotace/kapitálové příjmy (%) 69.96  35.28  35.08  27.54  63.30  30.56  

Čistý provozní výsledek/kapitálové výdaje 
(%) 68.68  80.58  82.62  59.16  42.02  24.67  
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Analýza Moody’s Sub-Sovereign

Město Prostějov 

v milionech Kč 
2002 
skut. % 

2003 
skut. % 

2004 
skut. % 

2005 
skut. % 

2006 
skut. %

2007 upravený 
k červenci % 

ZADLUŽENOST             

Míra růstu celkového dluhu (%) 0.00  0.00  503.99  -4.79  197.63  -14.23  

Celkový dluh na obyvatele v mil. Kč 0  0  2  2  5.56  4.77  

Celkový dluh/ celkové příjmy (%) 1.79  1.54  8.47  9.06  28  20  

Celkový dluh/ hrubý provozní výsledek (v 
letech) 0.11  0.10  0.46  0.47  2  2  

Míra růstu dluhu [8] (%) 0.00  0.00  --  --  46.07  -12.54  

Dluh na obyvatele v mil. Kč 0  0  --  0  0.17  0.15  

Dluh/ celkové příjmy (%) 2  2  --  1  0.86  0.63  

Dluh/ hrubý provozní výsledek (v letech) 0.11  0.10  --  0.03  0.06  0.08  

Krátkodobý dluh/ dluh (%) 0.00  0.00  --  0.00  12.54  0.00  

Míra růstu splátek úroků (%) --  -100.00  --  --  79.18  -49.96  

Splátky úroků/ celkové příjmy (%) 0.00  0.00  0.00  0.01  0.01  0.00  

Míra růstu dluhové služby (%) --  -100.00  --  -99.64  79.18  962.85  

Dluhová služba/ celkové příjmy (%) 0.00  0.00  1.40  0.01  0.01  0.09  

Přijaté úvěry/ celkový dluh (%) 0.00  0.00  --  100.00  31.54  0.00  

Přijaté úvěry/ dluhová služba (%) --  --  0.00  --  --  0  

Přijaté úvěry/ kapitálové výdaje (%) 0.00  0.00  0.00  1.74  0.74  0.00  

Splátky jistiny/ hrubý provozní výsledek (%) 0.00  0.00  7.61  0.00  0.00  1.12  

[1] Bez přijatých úvěrů 
[2] Bez splátek jistiny 
[3] Po splátkách úroků 
[4] Po splátkách jistiny a úroků 
[5] Přijaté úvěry - splátky jistiny 
[6] Celkové příjmy - celkové výdaje (včetně úvěrů) 
[7] Finanční deficit/přebytek - splátky jistiny 
[8] Bez záruk 
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