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ÚVOD 

Z provedené analýzy financí města a následně navrženého rozpočtového výhledu 

byla dána městu doporučení stabilizovat svou finanční kondici a udržet velmi 

dobrý stav financí.  

Tento dokument je nedílnou součástí navazující na dokumenty: 

 Analýza financí města Moravské Třebové 

 Rozpočtový výhled Města Moravské Třebové včetně SWOT. 

Bez těchto dokumentů ztrácí návrh kontinuitu.  

Ke zpracování dokumentu bylo použito zejména těchto zdrojů: 

 Analýza financí města, 

 Rozpočtový výhled města včetně SWOT, 

 Rozpočet města na rok 2014,  

 Účetní a finanční výkazy města, 

 Aktuální makroekonomické prognózy MF ČR, ČNB a data ČSÚ. 

Mnohá města i obce si neuvědomují finanční rizika. Komplikované ve veřejné 

správě bývá také uvědomění toho, kolik prostředků je třeba vytvářet na údržbu 

a obnovu svého dosavadního majetku. Platí přitom, že čím více majetku město 

nebo obec má, tím více prostředků je třeba na jeho údržbu a obnovu (týká se 

infrastruktury, nemovitostí a netýká se pozemků, cenných papírů apod.). 

Zapomíná se často na obnovu technologických celků a místo toho, aby obce 

a města vytvářela odpovídající zdroje na odpisy, zajišťují pouze financování 

nezbytných oprav a řešení havárií a vedle toho budují nové investiční celky bez 

znalosti možností. Modernizace a obnova velkých investičních celků je často 

v pozadí. Nejen malé obce a města však musí investovat do infrastruktury a jsou 

svým způsobem ve finanční pasti a často závisí na dotacích a dluzích. 

Cílem dokumentu je především: 

1. zajistit udržitelnost velmi dobrého finančního zdraví města1; 

2. posílit finanční kondici; 

3. reagovat na hrozby. 

  

                                       

1 Vysvětlivka: Finanční zdraví vnímáme jako finanční kondici a stav financí viz 

materiál Analýza financí obce  
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KPI INDIKÁTORY K DOSAŽENÍ STABILIZACE FINANCÍ 

Cílů chceme dosáhnout navržením tzv. KPI2, tedy měřitelných indikátorů, které 

zajistí dosažení stabilizace financí a jejich ochranu před riziky finanční povahy.  

Návrh se zaměřuje pouze na finanční opatření, která může město přímo 

ovlivnit. Není možné zcela zabránit manažerským pochybením a právním či 

legislativním změnám, které se do financí sice promítají, ale finančními nástroji 

je nelze ovlivnit. Stejně tak se nelze finančními nástroji vyhnout rizikům 

nefinanční povahy, které se do financí promítají, jako je např. pokles počtu 

obyvatel, stárnutí populace, znečištění životního prostředí, vládní politika, politika 

EU apod.  

KPI (PRAVIDLA) K SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTŮ 

 
Následující měřitelná pravidla jsou určena pro sestavování rozpočtů a vedou 

k plnění ukazatelů řízení finančního zdraví, kterými jsou: 
 
 Nezadluženost; 

 Schopnost financovat z vlastních příjmů provozní výdaje; 
 Schopnost obnovovat svůj dosavadní majetek; 

 Zajistit stabilitu a dobrý trend financí. 
 
Rozpočty obce by měly být zpracovávány s následujícími pravidly (ve vazbě na 

pravidla jsou uváděny navržené KPI indikátory (první číslice KPI značí, k jakému 
pravidlu se váže a druhá celkové pořadí KPI) u zvýrazněných KPI se jedná 

o ukazatele, jejichž plnění je nezbytné pro základní řízení finančního zdraví 
a jejich neplnění by mělo vést k přehodnocení nastavení návrhu rozpočtu: 

 
1. PRAVIDLO: Dobrý trend financování provozu - Běžné příjmy každého 

rozpočtu by se vždy měly vyvíjet lépe než běžné výdaje (nebo stejně). 

Všechny organizace a odbory města by měly předkládat rozpočty ve vazbě na 
toto pravidlo. Město nemůže výrazně hýbat příjmy, ale může ovlivnit výdaje. 

 
KPI 1.1.: Index běžných příjmů rozpočtu > nebo = Indexu běžných 

výdajů rozpočtu  

(stav ANO/NE, žádoucí je ANO) 
 

KPI 1.2:  Průměrný Index běžných příjmů za 4 roky > nebo = 
Průměrnému Indexu běžných výdajů za 4 roky 
(stav ANO/NE, žádoucí je ANO) 

                                       

2 KPI - Klíčové ukazatele výkonnosti („Key Performance Indicator“, někdy také 

„Key Point Indicator“ nebo „Key Success Indicator“) 
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2. PRAVIDLO: Dobrý provozní výsledek – za minimální hranici považujeme 
kladné provozní saldo alespoň 10 % běžných příjmů (cca 18 mil. Kč)3, 
ideální je alespoň 20 % běžných příjmů (cca 33 mil. Kč). Běžné příjmy 

musí vždy převyšovat běžné výdaje4, s jistotou je třeba v krizi mít vždy 
finance alespoň na splátky dluhů. Ovšem není zde myšleno na rezervy 

a obnovu majetku v budoucnu.  
 
KPI 2.3:  Provozní saldo (běžné příjmy – běžné výdaje) > 10 % 

běžných příjmů 
(stav ANO/NE s uvedením výsledku % čísla a optimální 

hodnoty 20 % běžných příjmů, žádoucí je ANO) 
 
 

3. PRAVIDLO: Dluhy pod kontrolou - bezpečný strop zůstatku dlouhodobých 
úvěrů je pro město aktuálně 100 mil. Kč5. Vyšší zůstatek dlouhodobého 

dluhu znamená zvýšené riziko, kdyby se naplnila hrozba stagnace příjmů 
města a vzrostly úroky z úvěrů. 

 

KPI 3.4.:  Celková výše dlouhodobých úvěrů < 100 mil. Kč 
(stav ANO/NE, žádoucí je ANO) 

 
KPI 3.5.:  Celková výše dlouhodobých úvěrů  

(hodnota použitá pouze při reportingu) 

 
 

4. NEPOVINNÉ PRAVIDLO: Finanční schopnost obnovy dlouhodobého 
majetku města – dlouhodobý majetek města převyšuje hodnotu cca 
1 mld. Kč a na jeho obnovu je zapotřebí částka cca 20 mil. Kč ročně. Zde 

uvádíme schopnost města obnovovat svůj majetek. 
 

                                       

3 Jde o minimum. 

4 Výjimku mohou tvořit rozsáhlé mimořádné opravy a rekonstrukce. Tyto 

mimořádné výdaje je však lépe, pokud to lze, evidovat jako investice. 

5 Jedná se o odborný odhad. Vycházíme z trendu provozního salda, trendu 

běžných příjmů a výhledu daňových příjmů. Provozní saldo je zdrojem umořování 

dluhu a předpokládáme, že město by mělo být schopné během pěti let vytvořit 

finance na úplné umoření dluhu. Při pomalejším splácení v případě potřeby 

reálně dluh do 10 let bezpečně splatit.  
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KPI 4.6.:  Opravy a investice do dosavadního majetku města za uplynulé 
4 roky > Odpisy dlouhodobého majetku města za 4 roky 

(stav ANO/NE, žádoucí je ANO) 
 

KPI 4.7.:  Celková výše dlouhodobých úvěrů  
(hodnota použitá pouze při reportingu) 
 

5. NEPOVINNÉ PRAVIDLO: Minimální finanční rezervy pro řízení cash 
flow – vhodné pravidlo pro úhradu krátkodobých závazků, je možné jej 

nastavit ve vyšší hodnotě než je níže uváděná a je možné, že se bude toto 
pravidlo jevit jako nadbytečné s ohledem na tok výnosů daňových příjmů. 

 

KPI 5.8.:  Celková výše disponibilních finančních rezerv (účtů a fondů 
bez zdrojů z čerpaných dotací a úvěrů) > 15 mil. Kč 

(1/12 běžných výdajů) 
(stav ANO/NE s uvedením výsledku, žádoucí je ANO) 
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MOŽNÁ OPATŘENÍ ZLEPŠUJÍCÍ FINANCE MĚSTA  

Ukázalo se, že reálná rizika financí postihují město především zvenčí. Viz SWOT 

analýza. Ohrožen je provoz z pohledu výše prostředků na opravy majetku 

a úbytkem obyvatel město přichází o finance a schopnost využívat kapacitu 

svých zařízení. Městu jsme navrhli opatření, viz navržená v rozpočtovém 

výhledu, jejichž přijetí zajistí městu stabilní finance a zlepšení financování oprav 

a obnovy majetku.  

Roste potřeba více provázat finance v rozpočtu města s odpisy. Tato vazba 

dosud neexistuje, což ohrožuje schopnost města opravovat a obnovovat své 

nemovitosti. Tento fakt a hrozba nabude na významu úbytkem počtu obyvatel 

a z toho plynoucími finančními dopady. Rozpačitý výhled veřejných rozpočtů, 

potažmo ekonomiky ČR, přesněji ohrožené výběry sdílených daní po roce 2013 

mohou situaci ještě zhoršit. Stejně tak je třeba lépe zhodnocovat a zajistit 

dosavadní finanční rezervy města.  

Město má dostatek prostoru a příležitosti přijmout opatření ke stabilizaci 

svých financí.    

PLÁN STABILIZACE FINANCÍ VČETNĚ POSTUPU A OPATŘENÍ 

Následující plán zajišťuje završení finanční odpovědnosti vedení města k financím 

města a majetku. 

1. Přijmout navržená Pravidla posílení finanční stability města pro 

sestavování rozpočtů. 

 

2. Zavést systematické financování obnovy dlouhodobého majetku města 

propojením odpisů s rozpočtem. Odpisy dlouhodobého majetku ročně 

kumulovat v účelovém Fondu obnovy majetku města a vydávat je plánovitě 

na obnovu majetku města na základě Plánu obnovy majetku města, který by 

měl být vyhotoven na základě provedené konsolidace majetku města. Systém 

by měl být tedy aplikován mimo opatření dotace z ESF, a to takovýmto 

postupem: 

 

2.1. Schválit Fond obnovy majetku města – Do fondu alokovat ročně 

odpisy dlouhodobého majetku a tyto zase vydávat dle Plánu obnovy 

majetku. Propojení odpisů (výsledovky) a rozpočtu se tím stane zcela 

transparentní. 

 

2.2. Provést konsolidaci majetku typu staveb - Majetek by měl být 

hodnocen z těchto hledisek: 

 stav majetku,  
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 potřebnost majetku pro město (potažmo občany města),  

 priorita realizace obnovy se zohledněním možnosti provozních úspor. 

 

2.3. Vypracovat Plán obnovy majetku města - provést současně 

konsolidaci majetku města. 

 

3. Nový majetek budovat velmi obezřetně. Konkrétně, pokud dojde 

k vybudování nového majetku zejména náročného na provozní výdaje, 

navýšit nejen provozní výdaje v rozpočtovém výhledu, ale zejména o odpisy 

tohoto majetku navýšit tvorbu fondu a oprav a tento majetek zařadit do Plánu 

oprav a investic majetku města.  

 

ZÁVĚR 

Pakliže jsou u všech stavových ukazatelů docíleny žádoucí hodnoty, je 

maximalizováno úsilí stabilizovat finanční zdraví města. Pakliže by nebyly 

plněny ukazatele KPI 1.2. a 3.4. mohlo by dojít ke zhoršení finanční 

kondice (schopnosti zajišťovat financování města) anebo předlužení 

města. Takový rozpočet by měl být přehodnocen a schválen pouze v krajním 

případě za mimořádných situací.  
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KONTAKT NA DODAVATELE 

 

Ing. Luděk Tesař 

Neumannova 1470/12, 156 00 Praha 5 – Zbraslav 

Email: ludek.tesar@cityfinance.cz 

Mobil: +420 602 690 061 

www.cityfinance.cz 

 

Vypracováno v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDOJE A ZAMĚSTNANOST 

pro M. C. TRITON, spol. s.r.o.  

Evropská 846/176a  

160 00 Praha 6 

www.mc-triton.cz 
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