Ukazatel Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)
Procesní postup

V období let 2004 – 2008 byla zadluženost obcí hodnocena pomocí ukazatele dluhové služby (usnesení vlády ze dne 14. dubna
2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby). Ministerstvo financí, na základě usnesení
vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395 o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č.
346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 29. září 2010 č.
695 a ze dne 3. října 2012 č. 722 každoročně provádí výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za
všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace a vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž bude vycházet vždy z údajů k 31.12.
příslušného roku (po závěrečných zápisech).
Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)
A.Informativní ukazatele
1) Počet obyvatel obce
2) Příjem celkem (po konsolidaci)
3) Úroky
4) Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků
5) Dluhová služba celkem
6) Ukazatel dluhové služby (v %)
7) Aktiva celkem
8) Cizí zdroje
9) Stav na bankovních účtech celkem
10) Úvěry a komunální dluhopisy
11) Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy
12) Zadluženost celkem
14) Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)
15) 8 - leté saldo
16) Oběžná aktiva
17) Krátkodobé závazky
B.Monitorující ukazatele
13) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)
18) Celková (běžná) likvidita
Po vyhodnocení všech podkladů budou obce, jejichž ukazatel celkové likvidity (řádek č.18) bude v intervalu <0; 1> a zároveň p odíl
jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocích k celkovým aktivům (řádek č.13) bude vyšší než 25 % včetně,
osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce (kopii
dopisu obdrží příslušný krajský úřad).
Ministerstvo financí bude následně informovat vládu České republiky o výsledku monitoringu hospodaření obcí.
Ministerstvo financí také vyhodnotí hospodaření ostatních obcí s ukazatelem likvidity v intervalu <0; 1> s pomocí výše uvede ných
ukazatelů a seznam těchto obcí bude zaslán dopisem ředitele odboru 12 Ministerstva financí pro informaci na příslušné krajsk é
úřady.
Poprvé byla soustava informativních a monitorujících ukazatelů vypočítána za rozpočtový rok 2008.
Monitoring hospodaření obcí nevyžaduje dodatečné administrativní ani finanční nároky na rozpočty a chod obcí.
Výsledné hodnoty ukazatelů monitoringu hospodaření obcí jsou veřejně dostupné na informačním portálu Monitor a výpočet pro
rok 2017 je upraven dle monitoru státní pokladny
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Algoritmy SIMU ř.

údaje v tisících Kč, zaokrouhleno na 2 desetinná místa

Ukazatel

1 Počet obyvatel obce k 1.1.
2

Příjem celkem
(po konsolidaci)

3 Úroky
4

Uhrazené splátky dluhopisů a
půjčených prostředků

5 Dluhová služba celkem
6

Ukazatel Dluhové služby
(v %)

Zdroj údajů

Výpočet
ROK 2017

Výpočet
ROK 2018

75 117

74 947

1 596 779,59

1 763 862,35

Finanční výkaz Fin 2 - 12 M Rozpočtová skladba - položka 5141

5 301,96

6 574,43

Rozpočtová skladba - položky 8xx2,
8xx4

72 559,26

121 336,99

77 861,22

127 911,42

4,88

7,25

ČSÚ
Finanční výkaz Fin 2 - 12 M

Finanční výkaz Fin 2 - 12 M

Rozpočtová skladba - Třída 1+2+3+4
po konsolidaci

Součet řádků 3 a 4
Podíl řádků 5 a 2

7 Aktiva celkem

Účetní výkaz - Rozvaha

Součet výkazů za vlastní obec a jí
zřízené příspěvkové organizace

11 958 999,09

12 298 612,60

8 Cizí zdroje

Účetní výkaz - Rozvaha

Součet výkazů za vlastní obec a jí
zřízené příspěvkové organizace

885 998,28

876 175,82

9 Stav na bankovních účtech
celkem

Účetní výkaz - Rozvaha

Součet výkazů za vlastní obec a jí
zřízené příspěvkové organizace

787 280,72

726 098,11

10 Úvěry a komunální dluhopisy

Účetní výkaz - Rozvaha

Součet výkazů za vlastní obec a jí
zřízené příspěvkové organizace

453 235,10

375 445,00

11 PNFV a ostatní dluhy

Účetní výkaz - Rozvaha

Součet výkazů za vlastní obec a jí
zřízené příspěvkové organizace

0,00

0,00

12 Zadluženost celkem

Součet řádků 10 a 11

453 235,10

375 445,00

7,41

7,12

51,16

42,85

176 010,22

228 612,72

13 Podíl cizích zdrojů k celkovým Podíl řádků 8 a 7
aktivům (v %)
14 Podíl zadluženosti na cizích
zdrojích (v %)

Podíl řádků 12 a 8

15 8 - leté saldo

Finanční výkaz Fin 2 - 12 M

součet výsledků od počátku roku za
posledních 8 let

16 Oběžná aktiva

Účetní výkaz - Rozvaha

Součet výkazů za vlastní obec a jí
zřízené příspěvkové organizace

1 074 008,17

1 031 208,96

17 Krátkodobé závazky

Účetní výkaz - Rozvaha

Součet výkazů za vlastní obec a jí
zřízené příspěvkové organizace

331 134,16

374 402,59

18 Celková likvidita

Podíl řádků 16 a 17

3,24

2,75
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