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Tato analýza poskytuje podrobné 
vysvětlení ratingu města Prostějov 
a doporučuje se číst ji ve spojitosti 
s nejaktuálnějším Výrokem o ratingu 
a s relevantními ratingovými informacemi, 
které je možné nalézt na stránkách 
společnosti Moody's. 

Statutární město Prostějov 
Česká republika 

Udělený rating 

Kategorie Moody’s Rating 

Výhled Pozitivní 

Národní rating subjektu Aa1.cz 

Základní ukazatele 

(k 31. prosinci) 2009 2010 2011 2012 2013 

Čistý přímý a nepřímý dluh/Provozní příjmy (%) 12,7 9,9 7,9 7,4 3,6 

Dluhová služba/Provozní příjmy (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Hrubý provozní výsledek/Provozní příjmy (%) 8,6 13,8 13,5 20,6 25,3 

Saldo rozpočtu/Celkové příjmy (%) -4,3 4,4 -2,0 8,4 0,4 

Běžné transfery/Provozní příjmy (%) [1] 76,1 75,7 77,8 66,2 65,3 

Kapacita samofinancování  0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 

Kapitálové výdaje/Celkové výdaje (%) 30,1 20,6 22,1 20,1 28,2 

[1] Běžné transfery = provozní dotace + sdílené daně 

Zdůvodnění uděleného ratingu 

Hlavním faktorem pozitivně ovlivňujícím národní rating statutárního města Prostějov na 
úrovni Aa1.cz je kontinuální pokles jeho zadluženosti, zesílený závazkem současného vedení 
města udržet nízkou úroveň dluhu. Rating města je dále podpořen dosavadními solidními 
provozními a rozpočtovými výsledky.  

Rating je však zároveň omezen ambiciózním investičním plánem Prostějova, který v roce 
2013 vedl k navýšení kapitálových výdajů. Vyšší kapitálové výdaje a postupné snižování 
zásob městského majetku vhodného k prodeji by mohly oslabit dosavadní vysokou kapacitu 
města pro samofinancování svých kapitálových výdajů a oslabit solidní hotovostní rezervy. 
Rating bere v úvahu také, pro český municipální sektor typickou, omezenou flexibilitu 
provozních příjmů a výdajů. 

Dne 28. února 2014 změnila agentura Moody's výhled národního ratingu Prostějova na 
úrovni Aa1.cz na pozitivní ze stabilního.

http://www.surveygizmo.com/s3/1133212/Rate-this-research?pubid=165862
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Srovnání národních ratingů 
Národní ratingy českých měst se pohybují od stupně Aa1.cz do Aa2.cz, přičemž na stupni Aa2.cz je 
v současné době hodnocen jen jeden subjekt. Výše ratingu Prostějova se tak neliší od většiny českých 
měst s národním ratingem, rozdíly jsou pouze na úrovni základního úvěrového hodnocení (BCA, viz 
níže). V rámci subjektů s hodnocením na úrovni Aa1.cz patří Prostějov mezi nejlepší. Postavení města 
odráží úroveň dluhu a dluhové služby, která je citelně pod mediánem subjektů s ratingem na úrovni 
Aa.cz, a hrubý provozní výsledek (HPV) převyšující medián českých subjektů s ratingem na úrovni 
Aa.cz.    

Silné stránky 

Mezi silné stránky Prostějova patří: 

» Velmi nízká úroveň zadlužení, která do konce roku 2014 pravděpodobně klesne na nulu. 

» Solidní provozní a rozpočtové výsledky. 

» Solidní hotovostní rezervy. 

Slabé stránky 

Mezi slabé stránky města patří: 

» Ambiciózní investiční plán, který může vyvolat tlak na schopnost města samofinancovat své 
kapitálové výdaje. 

Ratingový výhled 

Hlavními faktory pozitivního výhledu ratingu jsou (1) citelné snižování zadluženosti města 
v posledních letech; (2) očekávané oddlužení města v roce 2014; (3) solidní provozní a rozpočtová 
výkonnost města. 

Co by mohlo rating – ZVÝŠIT 

Trvale udržitelný nízký dluh města na jednociferné úrovni, nebo žádný dluh doprovázený provozními 
přebytky na vyšších dvouciferných hodnotách a dostatečnou likviditou by mohly mít pozitivní dopad 
na rating. 

Co by mohlo rating – SNÍŽIT 

Trvalé zhoršení provozních přebytků města na jednocifernou úroveň a současně prudký nárůst dluhu 
by mohly mít negativní dopad na rating. 
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Podrobné zdůvodnění uděleného ratingu 

Rating statutárního města Prostějova je kombinací základního úvěrového hodnocení (Baseline Credit 
Assessment, BCA) subjektu a pravděpodobnosti podpory ze strany vlády za účelem předejít akutnímu 
nedostatku likvidity. 

Základní úvěrové hodnocení  

Základní úvěrové hodnocení BCA statutárního města Prostějov na úrovni a2 se opírá o následující 
faktory: 

Finanční výkonnost a profil zadluženosti  
V letech 2009 až 2013 dosahovalo statutární město Prostějov solidních provozních přebytků. V roce 
2013 narostl hrubý provozní výsledek (HPV) nad 25 % provozních příjmů z již tak vynikající úrovně 
21 % v roce 2012. Hlavním faktorem tohoto meziročního navýšení byl 7% růst provozních příjmů 
související s vyššími příjmy ze sdílených daní, které posílily z důvodu nárůstu celostátního výběru daní 
a nového rozpočtového určení daní (viz. Institucionální rámec). Dalším faktorem přispívajícím 
k dobrým provozním výsledkům města byl stabilní vývoj provozních výdajů, které v meziročním 
srovnání zůstaly bez významných změn. 

Podle našeho názoru budou provozní přebytky města záviset hlavně na růstu příjmů, jelikož v letech 
2009 až 2013 se značně zmenšil prostor pro výrazná výdajová úsporná opatření. Předpokládáme, že i 
v roce 2014 bude rozpočet Prostějova těžit ze změny rozpočtového určení daní, které zavedla centrální 
vláda v roce 2013 (viz Institucionální rámec). V roce 2014 by měl mírný hospodářský růst zajistit 
přinejmenším mírný nárůst příjmů. 

Solidní provozní přebytky v roce 2013 snadno vykompenzovaly klesající příjmy z prodeje majetku, 
a posílily tak schopnost samofinancování kapitálových výdajů města. Proto i navzdory navýšení 
kapitálových výdajů města k úrovni 30 % celkových výdajů (z průměrné hodnoty 21 % mezi lety 2010 
až 2012) Prostějov vykázal ke konci roku 2013 vyrovnaný rozpočet před financováním. Přestože jsou 
investiční plány města značné, mohou být v případě potřeby odloženy, což zvyšuje flexibilitu 
kapitálových výdajů plánovaných pro rok 2014 na úrovni 24 % celkových výdajů. V případě, že by se 
město výrazně odklonilo od svého investičního plánu, malý deficit před financováním ke konci roku 
2014 nemůže být zcela vyloučen. 

Solidní schopnost samofinancování kapitálových výdajů a vyrovnaný rozpočet města v roce 2013 
pomohly Prostějovu stabilizovat svou likviditu. Průměrné měsíční hotovostní rezervy dosáhly v roce 
2013 34 % provozních příjmů, což představuje nárůst z 28 % v roce 2012. Udržitelnost příznivé 
likvidity města bude záviset zejména na vývoji provozních přebytků a na jeho investiční aktivitě. 
Nicméně současné hotovostní rezervy města by měly stačit na podporu financování investičních 
záměrů Prostějova alespoň v následujících dvou letech. 

Statutární město Prostějov si udržuje téměř nulové přímé úvěrové zatížení (0,1 % provozních příjmů 
v roce 2013) a čerpání nového úvěru v současné době neplánuje.  

Přímý a nepřímý dluh Prostějova, který zahrnuje městem vydané záruky za dluhy finančně 
nesoběstačných subjektů vlastněných městem, dosáhl na konci roku 2013 nízké úrovně 4 % 
provozních příjmů. Nepřímý dluh města se vztahuje k záruce společnosti DSP (společnost poskytuje 
služby městským domácnostem), jejímž majoritním vlastníkem je statutární město Prostějov. Město se 
zavázalo každoročně navyšovat základní kapitál společnosti o 26 milionů Kč (3,4 % provozních příjmů 
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města v roce 2013), což představuje roční splátku dluhu. Tento závazek bude město plnit až do roku 
2014, kdy bude dluh plně splacen.  

Hlavním faktorem působícím na pozitivní výhled je fakt, že přímý a nepřímý dluh Prostějova bude do 
konce roku 2014 plně amortizován, takže po roce 2014 nebude město vykazovat žádné finanční 
závazky. 

Faktory správy a řízení  
Správa a řízení statutárního města Prostějova jsou na dobré úrovni a jsou srovnatelné s ostatními 
českými subjekty dané velikosti. Historicky město dodržuje rozpočtové plány, výjimkou byl pouze rok 
2009, který byl významně ovlivněn nebývalým propadem příjmů ze sdílených daní. I přes značné 
investiční potřeby Prostějova, přistupuje vedení města ke kapitálovým výdajům obezřetně, což se 
projevuje ve skoro nulové přímé zadluženosti. Potenciálním rizikem tohoto obezřetného přístupu k 
investování jsou chybějící interní pravidla pro implementaci investic. Jedno politické rozhodnutí pak 
může zvýšit kapitálové výdaje města a vytvořit tak potřebu pro externí financování. 

Kvalitu finančního managementu podporují detailní a transparentní účetní výkazy i víceleté hrubé 
predikce městského rozpočtu. Zkušenosti statutárního města Prostějov se správou dluhu jsou podle 
Moody’s omezené, přičemž důvodem je jednoduchá struktura i nízká úroveň dluhu.   

Ekonomická základna 
Statutární město Prostějov, s populací mírně přesahující 44 tisíc obyvatel, je situováno v Olomouckém 
kraji ve východní části České republiky. Olomoucký kraj má třetí nejnižší HDP na obyvatele v zemi. 
V roce 2012 dosahoval HDP na obyvatele pouze 78 % celostátního průměru a byl tak pod průměrem 
ostatních krajů České republiky.  

Prostějov je významné regionální průmyslové centrum. Tradiční odvětví oděvního a textilního 
průmyslu jsou postupně nahrazovány stavebnictvím, hutnictvím, kovovýrobou a strojírenstvím. 
Atraktivitu města znásobuje přilehlá dálnice a blízkost regionálního centra - města Olomouc.  

V prosinci 2013 dosahovala míra nezaměstnanosti v okrese Prostějov 8,3 %, což je srovnatelné 
s celostátní úrovní 8,2 %, ale výrazně pod 9,8 % zaznamenanými v Olomouckém kraji. Místní míra 
nezaměstnanosti v prostějovském okrese je nejnižší v kraji.  

Moody’s věří, že místní ekonomické prostředí má pouze omezený dopad na bonitu města. Podle 
institucionálního a finančního rámce platného pro české regionální a místní samosprávy nemá místní 
ekonomická základna přímý dopad na městské a krajské rozpočty. Ty jsou naopak skoro plně závislé 
na vývoji národní ekonomiky. Proto mírný hospodářský růst, který očekáváme v roce 2014, by měl 
zamezit poklesu výběru sdílených daní. 

Institucionální rámec 
České municipality prokázaly v posledních třech letech dostatečnou schopnost přizpůsobit se prostředí 
s nízkým růstem příjmů. Municipality dokázaly udržet dobrou a stabilní úroveň provozních přebytků 
a vyhnout se značným deficitům před financováním nebo prudkému nárůstu zadluženosti. Citelné 
zotavení sdílených daní v roce 2013 pravděpodobně nastalo z důvodu (1) novelizovaného 
rozpočtového určení daní, které zvýhodňuje menší české municipality, ale negativně ovlivňuje čtyři 
největší města (Praha, A1/stabilní; Brno, A2/ stabilní; Ostrava, A2/ stabilní; a Plzeň není hodnocená); 
a (2) 5% meziročního nárůstu celostátního výběru sdílených daní, což představuje nejvyšší meziroční 
nárůst od roku 2008. 
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Jelikož pro rok 2014 nebyly přijaty žádné legislativní změny, které by významně ovlivnily české 
municipality, finanční ukazatele měst a obcí budou ovlivněny primárně makroekonomickým vývojem 
v České republice. V souvislosti s pouze mírným hospodářským oživením bude v roce 2014 obezřetný 
přístup k sestavování rozpočtů a opatrné plánování investic klíčem pro udržení momentálně dobré 
úvěrové schopnosti měst. 

Rozpočty českých měst a obcí závisí do značné míry na rozhodnutích ústřední vlády a proto je 
flexibilita jejich rozpočtů všeobecně velmi omezená. V roce 2012 vyčlenilo Ministerstvo financí České 
republiky dotace v sociální oblasti z rozpočtů měst a obcí, které již nebudou tyto prostředky 
distribuovat obyvatelstvu. Absence těchto dotací má co do objemu stejný dopad na provozní příjmy i 
výdaje samosprávných rozpočtů a tím ovlivňuje výši některých poměrových ukazatelů. Jsme ale 
přesvědčeni, že absence těchto transferů nebude mít žádný vliv na schopnost měst a obcí dostát svým 
závazkům za podmínek, že ostatní faktory zůstanou neměnné. 

Většina zbylých běžných příjmů je tvořena buď sdílenými daněmi (které jsou vybírány centrálně) nebo 
účelovými dotacemi ze státního rozpočtu. 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 městy ve většině případů již stanovena jejich maximální výše. Možnost 
navýšení daně z nemovitostí až na pětinásobek je navíc politicky citlivým tématem.  

Také rozhodovací pravomoc měst v oblasti běžných výdajů není nikterak velká. Provozní výdaje totiž 
tvoří z velké části činnosti, které jsou města povinna vykonávat na základě zákona a například tarifní 
platy městských úředníků jsou stanoveny státem. Je však na každé samosprávě zda si dokáže regulovat 
růst provozních výdajů např. reorganizací úřadu, personálními změnami, změnou struktury svých 
příspěvkových organizací apod. Určitou flexibilitu mají města v případě kapitálových výdajů, které v 
roce 2012 tvořily 29 % celkových výdajů. Je však třeba vzít v úvahu, že část investic jde na opravy a 
udržování majetku anebo je účelově určena na rozpracované investiční projekty, např. 
spolufinancované z fondů EU. 

Přímý municipální dluh v České republice je poměrně nízký, v průměru v roce 2012 dosáhl úrovně 
43 % provozních příjmů. Dosavadní dobrá dostupnost a nízké náklady externího financování jsou 
pozitivem pro české municipality. Očekáváme, že růst zadluženosti se v roce 2013 zpomalil, jelikož 
investiční projekty spolufinancované z fondů EU byly již z velké části realizované, nebo byly zdroje pro 
jejich financování již zajištěné z důvodu končícího programovacího období pro roky 2007 - 2013. 

Zohlednění mimořádné podpory 

Moody's se ve svém hodnocení přiklání ke střední pravděpodobnosti mimořádné podpory ze strany 
vlády, přičemž zohledňuje 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 přiměřenou zadluženost měst v ČR, kterou tvoří především bankovní úvěry. 
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Výstup z bodovací karty BCA 

V případě Prostějova je BCA vygenerované maticí na úrovni baa2, ve srovnání s BCA a2 uděleným 
ratingovým výborem. 

Maticí vygenerované BCA na úrovni baa2 odráží (1) skóre individuálního rizika na úrovni 5 (viz níže) 
na stupnici od 1 do 9, kde 1 představuje nejlepší relativní úvěrovou kvalitu a 9 nejslabší; a (2) 
systémové riziko na úrovni A1, které reflektuje rating státu (A1 stabilní). Třístupňový rozdíl je 
způsoben následujícími faktory: (1) sekce Ekonomické základny přiděluje městu nízké skóre v kategorii 
poměru regionálního HDP k celostátnímu HDP na obyvatele, což má podle našeho názoru jen 
omezený dopad na bonitu samospráv v podmínkách současného institucionálního rámce platného pro 
českou místní a regionální samosprávu; a (2) nízký zůstatek přímého dluhu Prostějova zvyšuje relativní 
podíl zbylé jistiny splatné do jednoho roku na přímém dluhu v sekci Finanční pozice. Tento faktor 
podle našeho názoru neoslabuje schopnost města splácet dluhy do takové míry, jak indikuje bodovací 
karta. 

Bodovací karta individuálního rizika a matice BCA - nástroje, které využívá ratingový výbor 
k hodnocení úvěrové a finanční důvěryhodnosti krajských a místních samospráv - obsahují soubor 
kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, na jejichž základě se stanoví hodnoty základního úvěrového 
hodnocení. Ukazatele zachycené těmito nástroji poskytují dobrý statistický odhad pro posouzení síly 
subjektu jako takového. Všeobecně platí, že u subjektů s nejlepším hodnocením generovaným 
bodovací kartou se dá očekávat udělení vyššího ratingu. 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 těchto nástrojích nemůže plně obsáhnout šíři a hloubku naší analýzy.  

O Moody’s ratingu místních a regionálních samospráv 

Národní a mezinárodní ratingy 

Národní ratingové stupnice Moody’s (NRS) jsou vyjádřením relativní bonity emitentů a emisí 
příslušné země, a tím umožňují účastníkům trhu lépe rozlišit relativní rizika. NRS se odlišují od 
globálních ratingových stupnic v tom, že nejsou navzájem srovnatelné v celém spektru hodnocených 
subjektů agenturou Moody’s. NRS jsou navzájem srovnatelné pouze v rámci jedné země. NRS jsou 
označované indexem „.nn“, který naznačuje příslušnost k relevantní zemi, jako je tomu v případě 
indexu „.mx“ pro Mexiko. Bližší informace o přístupu Moody’s k národním ratingovým stupnicím 
jsou k nalezení v publikaci „Mapping Moody’s National Scale Ratings to Global Scale Ratings“ 
zveřejněné v říjnu 2012.  

Mezinárodní rating Moody’s udělovaný subjektům a emisím 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. 

http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_146019
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Základní úvěrové hodnocení 

Základní úvěrové hodnocení (Baseline credit assessment – BCA) odpovídá vlastní finanční síle dané 
samosprávy bez zohlednění mimořádných dotací nebo transferů od podporující vlády (státu). Smluvní 
vztahy a jakékoliv pravidelné dotační vztahy se státem jsou zohledněny v BCA, a proto je považujeme 
za součást hodnocení vlastní finanční síly dané samosprávy. 

Stupně BCA jsou vyjádřeny v alfanumerickém formátu s malými písmeny, které odpovídají 
alfanumerickým ratingovým stupňům na globální stupnici. 

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 přímou 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 %), "silná" (51 – 70 %), "vysoká" (71 – 90 %), nebo jako "velmi vysoká " 
(91 – 100 %). 

Faktory ratingu 

Statutární město Prostějov 

Základní úvěrové hodnocení 
Bodovací karta Body  Hodnota 

Váhy 
dílčích 

faktorů 

Dílčí 
faktory 
celkem 

Váhy 
pro 

rozvíjejí
cí se 

země Celkem 

Faktor 1: Ekonomická základna       

Regionální HDP na obyvatele/ 
celostátní HDP na obyvatele 

9 77,24 70%  6,6 20%  1,32  

Volatilita ekonomiky  1  30% 

Faktor 2: Institucionální rámec       

Legislativa 1  50% 4,0 20%           
0,80 

Fiskální flexibilita 7  50% 

Faktor 3: Finanční výkonnost a profil zadluženosti       

Hrubý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 1 22,27 12,5% 3,0 30% 0,90 

Úrokové platby/provozní příjmy (%) 1  12,5% 

Likvidita 1  25% 

Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 1 3,60 25% 

Krátkodobý přímý dluh/přímý dluh (%) 9 87,90 25% 

Faktor 4: Správa a řízení města          

Správa rizik a finanční řízení 1   5,0 30% 1,50 

Řízení investic a dluhu 5   

Transparentnost a úroveň výkaznictví 1   

Posouzení individuálního rizika          4,52(5) 

Posouzení systematického rizika          A1 

Navrhované základní úvěrové hodnocení       baa2 
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Finanční ukazatele 

Statutární město Prostějov 

v mil. Kč 
2009 
skut. % 

2010 
skut. % 

2011  
skut. % 

2012  
skut. % 

2013  
skut. % 

FINANČNÍ UKAZATELE 

Celkové příjmy [1] 1 240   1 186   1 067  767  793  

Celkové výdaje [2] 1 293   1 134   1 088  702  789  

           

Provozní příjmy           

Daňové příjmy 483 48,8 537 51,4 499 50,9 515 72,9 570 75,1 

  Sdílené daně 380 38,4 405 38,8 393 40,1 386 54,7 424 55,8 

 Daň z příjmů fyzických osob 106 10,7 117 11,2 110 11,2 110 15,6 119 15,7 

 Daň z příjmů právnických osob 93 9,4 91 8,7 85 8,6 92 12,9 97 12,8 

 DPH 181 18,3 197 18,9 198 20,2 185 26,1 207 27,3 

  Vlastní daňové příjmy a poplatky 52 5,2 55 5,2 65 6,6 93 13,2 106 13,9 

 Daň z nemovitostí 16 1,6 24 2,3 25 2,6 27 3,8 27 3,6 

 Místní poplatky 36 3,6 31 3,0 40 4,0 66 9,3 79 10,4 

  Daň z příjmů právnických osob za obce 32 3,3 57 5,4 23 2,3 21 3,0 22 2,9 

  Ostatní daňové příjmy 19 1,9 20 1,9 19 1,9 14 2,1 18 2,4 

Transfery 373 37,7 385 36,9 369 37,7 81 11,5 73 9,6 

Nedaňové příjmy 133 13,5 123 11,7 111 11,4 110 15,6 117 15,4 

Provozní příjmy celkem 1 067 100,0 1 045 100,0 979 100,0 707 100,0 759 100,0 

           

Provozní výdaje           

Personální výdaje 155 17,1 162 18,0 160 18,9 160 28,5 164 28,9 

Nákup služeb 338 37,4 331 36,7 287 33,8 274 48,8 283 50,0 

Poskytnuté dotace 406 44,9 405 45,0 398 46,9 123 21,9 115 20,2 

Úroky 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ostatní provozní výdaje 5 0,5 2 0,2 3 0,3 5 0,8 5 0,8 

Provozní výdaje celkem 904 100,0 900 100,0 847 100,0 561 100,0 567 100,0 

           

Provozní výsledek bez dluhové služby 85   145   132   146  192  

Hrubý provozní výsledek [3] 85  144  132  145  192  

Čistý provozní výsledek [4] 84   143   131   144  191  
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Statutární město Prostějov 

v mil. Kč 
2009 
skut. % 

2010 
skut. % 

2011      
skut. % 

2012      
skut. % 

2013      
skut. % 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY           

Prodeje majetku 170 68,0 72 50,6 46 53,0 29 48,9 12 36,7 

Prodej nehmotného majetku 0 0,0 15 10,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Investiční dotace 80 31,9 55 38,6 41 47,0 31 50,8 21 63,3 

Ostatní 0 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,3 0 0,0 

Kapitálové příjmy celkem 251 100,0 141 100,0 87 100,0 60 100,0 33 100,0 

           

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE           

Investice 352 90,5 197 84,4 210 87,2 100 71,2 189 85,0 

Nákup nehmotného majetku 34 8,7 33 14,1 30 12,6 34 24,0 28 12,7 

Investiční dotace 3 0,8 4 1,5 0 0,2 7 4,8 5 2,2 

Ostatní  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Kapitálové výdaje celkem 389 100,0 234 100,0 241 100,0 141 100,0 222 100,0 

           

Kapitálový deficit/přebytek -138   -92   -153  -81  -189  

           

Saldo rozpočtu -53   52   -21  65  3  

           

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI           

Vývoj zadluženosti           

Přijaté úvěry 0  0  0  0  0  

Splátky jistiny 1  1  1  1  1  

Změna zadluženosti [5] -1  -1  -1  -1  -1  

           

CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  -54   51   -22  64  2  

           

Celkový dluh           

PŘÍMÝ DLUH 5 2,5 4 2,6 3 2,9 2 3,0 1 3,6 

 Dlouhodobý 5 2,5 4 2,6 3 2,9 2 3,0 1    3,6  

NEPŘÍMÝ DLUH 173 85,6 138 89,8 100 96,4 61 97,0 26 96,4 

Poskytnuté záruky  53 26,1 39 25,2 25 24,1 11 17,3 0 0,0 

 z toho finančně soběstačným společnostem 53 26,1 39 25,2 25 24,1 11 17,3 0 0,0 

Zadluženost městských společností 24 11,9 12 7,6 1 0,7 0 0,0 0 0,0 

 z toho finančně soběstačných společností 24 11,9 12 7,6 1 0,7 0 0,0 0 0,0 

Ostatní 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

CELKOVÝ PŘÍMÝ A NEPŘÍMÝ DLUH 202 100,0 154 100,0 103 100,0 63 100,0 27 100,0 

           

ČISTÝ PŘÍMÝ A NEPŘÍMÝ DLUH [6] 125 62,0 104 67,3 78 75,2 52 82,7 27 100,0 
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Statutární město Prostějov 

 2009 skut. 2010 skut. 2011 skut. 2012 skut. 2013 skut. 

ZÁKLADNÍ UKAZATELE      

Rozpočtové ukazatele      

Míra růstu celkových příjmů [1] (%) 1,4 -4,3 -10,1 -28,1 3,3 

Míra růstu celkových výdajů [2] (%) 11,0 -12,3 -4,0 -35,5 12,4 

Celkové příjmy na obyvatele v Kč 27 352 26 295 23 704 17 305 17 879 

Celkové výdaje na obyvatele v Kč 28 523 25 134 24 180 15 843 17 803 

Celk.daňové příjmy/celk.příjmy (%) 39,0 45,3 46,8 67,2 71,9 

Běžné přijaté dot./celkové příjmy (%) 66,4 71,2 75,2 65,0 65,2 

Celk. poskytnuté dot./celk. výdaje (%) 31,6 36,0 36,6 18,4 15,1 

Fin. deficit/přebytek v % celk. příjmů -4,3 4,4 -2,0 8,4 0,4 

Provozní rozpočet      

Běžné příjmy/celkové příjmy (%) 79,8 88,1 91,8 92,1 95,8 

Běžné výdaje/celkové výdaje (%) 69,9 79,4 77,9 79,9 71,8 

Daňové příjmy/provozní příjmy (%) 48,8 51,4 50,9 72,9 75,1 

Běžné dotace/provozní příjmy (%) 76,1 75,7 77,8 66,2 65,3 

Poskytnuté běžné dotace/provozní výdaje (%) 3,6 45,0 46,9 21,9 20,2 

Provozní výsledek bez dluhové služby/provoz. příjmy (%) 44,9 13,8 13,5 20,6 25,3 

Hrubý provoz.výsledek/provoz.příjmy (%) 8,6 13,8 13,5 20,6 25,3 

Čistý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 8,6 13,7 13,4 20,4 25,2 

Finanční deficit/přebytek/provozní příjmy (%) 8,5 5,0 -2,2 9,2 0,4 

Kapitálový rozpočet      

Kapitálové příjmy/celkové příjmy (%) 20,2 11,9 8,2 7,9 4,2 

Kapitálové výdaje/celkové výdaje (%) 30,1 20,6 22,1 20,1 28,2 

Investiční dotace/kapitálové příjmy (%) 28,1 38,6 46,6 50,4 62,8 

Čistý provozní výsledek/kapitálové výdaje (%) 21,6 61,4 54,4 102,5 86,1 

Zadluženost      

Míra růstu čistého přímého a nepřímého dluhu (%) -14,7 -17,3 -25,0 -32,7 -47,5 

Čistý přímý a nepřímý dluh na obyvatele v Kč 2 764 2 298 1 728 1 180 620 

Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 12,7 9,9 7,9 7,4 3,6 

Čistý přímý a nepřímý dluh/hrubý provozní výsledek (v letech) 1 0 0 0 0 

Splátky úroků/provozní příjmy (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dluhová služba/provozní příjmy (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

[1] Bez přijatých úvěrů 

[2] Bez splátek jistin 

[3] Po splátkách úroků 

[4] Po splátkách jistiny a úroků 

[5] Přijaté úvěry - splátky jistiny 

[6] Bez úvěrů finančně soběstačných společností 
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Související dokumenty Moody‘s 

Metodologie: 

» Regional and Local Governments, leden 2013 (147779) 

Zprávu je možné prohlédnout kliknutím na příslušný odkaz. Všechny informace jsou aktuální k datu publikování příslušné zprávy, 
dostupná může být i aktuálnější verze. Ne všichni klienti mají přístup ke všem zprávám. 
 

 
  

http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_147779
http://zpravy.atlas.cz/clanek.aspx?clanek=129876
http://zpravy.atlas.cz/clanek.aspx?clanek=129848
http://www.surveygizmo.com/s3/1133212/Rate-this-research?pubid=165862
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odpovědnosti vůči jakékoli osobě nebo subjektu za jakékoli přímé ztráty nebo škody či povinnosti k jejich náhradě, včetně, nikoli však pouze, ztrát a škod způsobených nedbalostně (avšak s 
vyloučením podvodného jednání, úmyslného jednání a dalších typů odpovědnosti, které, pro vyloučení pochybností, ze zákona není možné vyloučit) nebo okolnostmi v dosahu nebo mimo dosah 
společnosti MOODY’S jejich ředitelů, vedoucích, zaměstnanců, zprostředkovatelů, osob za ni jednajících, poskytovatelů licencí nebo dodavatelů, vyplývající ze zde obsažených informací, z jejich 
použití nebo nemožnosti jejich použití, nebo s tím související 

POKUD JDE O ZDE POPISOVANÉ RATINGY MOODY'S NEBO O JINÉ NÁZORY ČI INFORMACE POSKYTNUTÉ MOODY’S V JAKÉKOLI PODOBĚ A JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM, MOODY'S 
NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, VÝSLOVNOU ANI MLČKY UČINĚNOU, OHLEDNĚ JEJICH PŘESNOSTI, VČASNOSTI, ÚPLNOSTI, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI K 
JAKÉMUKOLIV KONKRÉTNÍMU ÚČELU. 

MIS, uvěrová ratingová agentura zcela vlastněná společností Moody’s Corporation („MCO”), tímto dává ve známost, že většina hodnocených emitentů dluhových cenných papírů (včetně 
korporátních a municipálních obligací, dluhopisů, dlužních úpisů a obchodovatelných směnek) a prioritních účastnických cenných papírů se ještě před udělením jakéhokoli ratingu uvolila zaplatit 
MIS za její hodnocení a ratingové služby poplatky v úrovni od 1 500 USD až zhruba do 2 500 000 USD. Zároveň  MCO a MIS uplatňují a dodržují politiku a postupy, které mají zaručit nezávislost 
ratingového procesu a ratingů udělovaných MIS. Informace ohledně určitých spojení, která mohou existovat mezi řediteli MCO a hodnocenými subjekty, a mezi subjekty, které mají ratingy od 
MIS a současně  veřejně oznámily Komisi pro cenné papíry a burzovní operace ( SEC) že jejich majetková účast v  MCO je větší než 5 %, jsou každý rok zveřejňovány na www.moodys.com v části 
„Vztahy s akcionáři – Správa a řízení — Propojení ředitelů a akcionářů.(”Shareholder Relations — Corporate Governance — Director and Shareholder Affiliation Policy”) 

Platí pouze pro Austrálii: Veškeré zveřejňování tohoto dokumentu v Austrálii se uskutečňuje v souladu s licencí Australských finančních služeb číslo 336969 (Australian Financial Services License 
no. 336969) udělenou dceřiným společnostem Moody's, a sice Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969, případně  Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 
105 136 972 AFSL 383569 Tento dokument by měl být předkládán pouze „institucionálním klientům“ ve smyslu oddílu 761G Zákona o korporacích z roku 2001 (Corporations Act of 2001). Tím, 
že k tomuto dokumentu přistupujete  na území Austrálie, stvrzujete společnosti Moody's, že jste "institucionálním klientem" nebo jeho pověřeným agentem a že ani Vy, ani Vámi zastupovaná 
instituce nebudete přímo nebo nepřímo šířit tento dokument či jeho obsah mezi "drobnými investory"  ve smyslu oddílu 761G Zákona o korporacích  z roku 2001 (Corporations Act of 2001). 
Úvěrové ratingy udělované Moody's představují názor na úvěrovou důvěryhodnost emitenta a bonitu jeho dluhových závazků; nehodnotí bonitu jeho kmenových akcií nebo cenných papírů 
dostupných drobným investorům. Pro drobného investora by mohlo být nebezpečné dělat nějaká investiční rozhodnutí na základě uděleného úvěrového ratingu Moody's. V případě jakýchkoliv 
pochybností kontaktujte vašeho finančního nebo jiného odborného poradce.  
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