Ukazatel dluhové služby v roce 2010
Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30% (viz níže)

Řádek Název položky

1
2
3
4
5
6
7
8
9

daňové příjmy (po konsolidaci)
nedaňové příjmy (po konsolidaci)
přijaté dotace - finanční vztah
dluhová základna
úroky
splátky jistin a dluhopisů
splátky leasingu
dluhová služba
Ukazatel dluhové služby

Odkaz na rozpočtovou skladbu

třída 1
třída 2
položka 4112 + 4212
ř.1 + ř.2 + ř.3
položka 5141
položky 8xx2 a 8xx4
položka 5178
ř.5 + ř.6 + ř.7
ř.8 děleno ř.4

Rozpočet

Prosinec

289 268,60 293 297,82
111 622,50 114 522,80
92 196,00 92 196,00
493 087,10 500 016,61
8 573,00
4 567,99
43 388,40 43 390,68
51 961,40
10,54%

47 958,67
9,59%

výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

Pozn.:
dne 14.4.2004 bylo schváleno Usnesení vlády ČR č. 346, na jehož základě zpracovalo MF ČR metodický postup čj. 124/54 563/2004, v němž
je mimo jiné uvedeno:
Těm obcím a krajům, které překročí stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve výši 30 %, tuto skutečnost Ministerstvo financí oznámí
dopisem ministra financí s tím, že by měly přijmout taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročily. Přitom
požádá dotčené obce a kraje, aby do 3 měsíců zdůvodnily překročení ukazatele dluhové služby a oznámily Ministerstvu financí, jaká opatření
budou přijata. Dále ministr financí požádá o předložení Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok a
stanoviska zastupitelstva k této zprávě a rozpočtový výhled.

V případě, že i v dalším roce obec nebo kraj překročí ukazatel dluhové služby, Ministerstvo financí předá seznam těchto obcí a krajů
poskytovatelům prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů, aby při projednávání žádostí těchto obcí a krajů o dotaci, o půjčku
nebo o návratnou finanční výpomoc (NFV) přihlédli k této skutečnosti
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