
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 5. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2012  

 

Zpracoval:   

odbor, oddělení: ekonomiky a majetku, odd. rozpočtu a financování, odd. informační 
soustavy a daní, odd. controllingu a analýz zdrojů 

telefon: 48 524 3231, 3265, 3236 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová, Pavel Kaiser, Dana Klustová Kittnerová 

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban 

Projednáno: ve 9. radě města dne  7. 5. 2013                                                
ve finančním výboru dne 22. 5. 2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Bc. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
 
- celoroční hospodaření Statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2012  
a to bez výhrad 
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a   u k l á d á 
 
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zařadit požadavky ze Závěrečného účtu  
Statutárního města Liberec za rok 2012 do nejbližšího rozpočtového opatření 
 
                                                                                                                  Termín: do 30. 6. 2013 
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D ů v o d o v á  z p r á v a 
 

 

Závěrečný účet roku 2012 je rozsáhlý materiál, který velmi podrobně popisuje hospodaření 
města v roce 2012 a veškeré související finanční transakce. Z těchto důvodů jsou následující 
řádky sumarizací nejpodstatnějších údajů, které hospodaření města ovlivnilo a údajů, které 
z hospodaření města za uplynulé období vyplynuly. 

Nehledě na skutečnost, že město vykonává veřejnou službu, tak z pohledu čistě ekonomické-
ho má město hospodařit s finančními prostředky tak, aby bylo v každém případě schopno do-
stát svým závazkům, tj. aby veškeré výdaje byly pokryty příjmy a z důvodu opatrnosti byla 
navíc vytvářena rezerva na nepředpokládané mimořádné výdaje.  

Toto se v roce 2012 naplnit nepodařilo a SML tak skončilo v záporném saldu. Hlavním 
důvodem je výpadek kapitálových příjmů, resp. výnosů z prodejů majetku. Z důvodu 
pokračující stagnace realitního trhu se nepodařilo realizovat plánované prodeje. Samostatnou 
položkou a zároveň nejvýznamnějším propadem oproti schválenému rozpočtu bylo nerealizo-
vání prodeje letiště, kde rozpočet počítal  z příjmem 100 mil. Kč. 

Daňové příjmy se celkově vyvíjely v souladu s rozpočtem, kde propad v  DPH byl kom-
penzován překročením ostatních sdílených daní. Největší vliv na nominální nárůst daňových 
příjmů (o cca 100 mil. Kč) oproti roku 2011 mělo zvýšení daně z nemovitosti (o cca 70 mil. 
Kč) 

Běžné příjmy města v roce 2012 činily 1 452 mil. Kč. Běžné výdaje města v roce 2012 čini-
ly 1 402 mil. Kč. Běžné výdaje města byly pokryty z běžných příjmů. Kladné saldo běž-
ných příjmů oproti běžným výdajům je velmi důležité hledisko pro posuzování hospodaření 
města a dokumentuje, že hospodaření města v běžné oblasti je i v době ekonomické recese 
udržitelné. Co však není udržitelné je celkové záporné saldo příjmů a výdajů, které je způ-
sobeno vyššími investičními výdaji, které v roce 2012 nebyly adekvátně pokryty kapitálovými 
příjmy.  Tedy pokud město chce do budoucna realizovat další investiční akce a je vcelku 
jedno zda za přispění dotací či nikoli, bude potřeba tyto investice pokrýt z kapitálových 
příjmů anebo v odpovídající výši snížit běžné výdaje. To vše za předpokladu zachování stá-
vajících běžných příjmů. Další zadlužování je v současné době neakceptovatelné.  

Jen pro srovnání za roky 2006-2010 byl celkový příjem z prodeje městského majetku 1 068 
mil. Kč, tedy průměrně ročně se prodalo majetku za cca 200 mil. Kč. Celkové daňové příjmy 
za  2006-2010 činily 5 949 mil. Kč, tedy průměrně ročně SML obdrželo cca 1 190 mil. Kč. Za 
roky 2011-2012 byl celkový příjem z prodeje majetku  56 mil. Kč, tedy průměrně se prodalo 
majetku za 28 mil. Kč. Celkové daňové příjmy za 2011 - 2012 činily 2 334 mil. Kč, tedy prů-
měrně město obdrželo cca 1 167 mil. Kč. (podrobněji je porovnání příjmů z prodeje majetku 
uvedeno v tabulce v příloze materiálu č. 18 ) 

Rozvaha za rok 2012 nedoznala z hlediska celkového objemu výraznějších změn. Bilanční 
suma celkově vzrostla o necelá 4%.  Změnila se však, a to negativně, struktura rozvahy, 
kde došlo ke zvýšení krátkodobých závazků. Hlavní důvodem jsou závazky z obchodního 
styku vzniklé v souvislosti s velkými investičními akcemi (městské lázně, bazén).  

Vybrané ukazatele, které vývoj bilance monitorují, jsou v příloze č. 17 materiálu a z nich 
zejména vyplývá: 

• Častka cizích zdrojů vzrostla meziročně o 545 mil. Kč, což připadá na vrub krátkodobých zá-
vazků, konkrétně závazků vůči dodavatelům, které se meziročně zvýšily o cca 200 mil. Kč. 
Hlavním důvodem jsou nezaplacené faktury z investičních akcí pod dotacemi. Dlužná částka 
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pouze za městské lázně činila 125 mil. Kč. Zbylá částka zvýšených krátkodobých závazků je 
pouze změna účetní metodiky v poskytování dotací příspěvkovým organizacím. Celkový ná-
růst krátkodobých závazků tak negativně ovlivňuje především likviditu. Naopak dlouhodo-
bé závazky zůstaly prakticky nezměněné, resp. zvýšily se pouze o 66 mil. Kč, což je rozdíl 
v čerpání revolvingového úvěru na předfinancování akcí z EU, kdy, na rozdíl od předchozího 
roku, byl tento úvěr ke konci roku 2012 plně vyčerpán. Zejména z tohoto důvodu byla také 
vyšší celková zadluženost o 77 mil. Kč. Prakticky je ale toto navýšení zadluženosti eliminová-
no naspořenými prostředky v amortizačním fondu za běžný rok, kde přibylo 70 mil Kč (meto-
dika výpočtu ukazatele celkové zadluženosti s tímto nepočítá, ale pro věrnější obraz zadluže-
nosti by mělo být zohledněno). Tato úprava však nic nemění na faktu, že celková zadluženost 
je v posledních letech vysoká.  
Celková zadluženost (stav dluhu) se tedy v roce 2012 nezměnila. Částečně to ovšem bylo 
vlivem toho, že se SML nepodařilo získat střednědobý úvěr na předfinancování akcí pod do-
tacemi. Město se tak muselo financovat krátkodobými závazky z obchodního styku, což je 
z hlediska platební schopnosti velmi nebezpečné. V kombinaci s pozastavením proplácení 
dotace na akce lázně se tak SML muselo v roce 2012 potýkat s opravdu výrazně napjatou si-
tuací v platební schopnosti a to zejména vůči dodavatelům zmíněných velkých investičních 
akcí financovaných z dotací. Vedení města se na základě intenzivních jednání s dodavateli 
podařilo tuto situaci v roce 2012 zvládnout.  Stejný úkol čeká v roce 2013.  

• Celková dluhová služba (splátky dluhu) výrazně vzrostla meziročně 2009/2011 a to hlavně z 
důvodu úroků, které jsou placeny z komunálního dluhopisu. V posledních dvou letech má 
výrazný vliv na tento ukazatel čerpání revolvingového úvěru na předfinancování akcí z EU 
fondů, kdy v letech 2011 i 2012 bylo čerpání velmi intenzivní. Na druhé straně dluhová služba 
v letech před dluhopisem neobsahuje splátky úvěrů zadlužených obchodních společností, 
které ale město nakonec stejně hradilo, a proto není tento ukazatel v meziročním porovnání 
v delším horizontu plně vypovídající. 
Monitorovaný ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům byl v letech před dluhopi-
sem do určité míry zkreslen absencí některých cizích zdrojů, ale i aktiv v bilanci města (ob-
chodní společnosti, na kterých byly úvěry), a tedy nebyl počítán z konsolidovaných dat. 
Z toho důvodu nemá tento ukazatel v delším časovém horizontu, stejně jako dluhová služby, 
požadovanou reálnou vypovídací schopnost. Reálnější obraz  dokládá ukazatel zadluženosti 
celkem. Celková zadluženost, jak již bylo konstatováno, se prakticky meziročně nezměnila, 
což by byla dobrá zpráva, kdyby to nebylo na vrub již citovaného nárůstu krátkodobých zá-
vazků z obchodního styku.  
Ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům je tak v roce 2012 velmi výrazně negativně 
ovlivněn meziročním nárůstem cizích zdrojů, což je způsobeno dvěma, již zmíněnými, velkými 
investičními akcemi. Závazky z těchto investic se promítají do nárůstu cizích zdrojů a to jak 
maximálním čerpáním úvěru, tak nárůstem závazků vůči dodavatelům. Po dokončení akcí a  
po obdržení dotace z ROP by se měl ukazatel výrazně vylepšit a měl by být opět plněn.  

• Celková likvidita je nižší než 1, což značí problémy s platební schopností, tento stav je opět 
vyvolán především investičními akcemi pod dotacemi EU a zejména jejich pozdním proplá-
cení či dokonce dočasným pozastavením. SML nemá dostatek vlastních a ani cizích (úvěr) fi-
nančních prostředků na překlenutí doby mezi fakturací dodavatele a obdržením dotace. 

• Zadluženost na hlavu je cca 21 tis. Kč, což je v porovnání se srovnatelnými městy číslo vysoké   
 

Výše uvedené údaje dokazují, že v roce 2012 SML obdrželo velmi slušné daňové příjmy 
a naopak velmi podprůměrné byly příjmy z prodeje majetku. V roce 2012 sice nedošlo 
k nárůstu celkové zadluženosti, ale zhoršila se celková likvidita. Rozhodující částí zadlu-
ženosti je komunální dluhopis. Nejproblematičtější částí bilance jsou závazky vyplývají-
cí z investičních akcí pod dotačními tituly.   
 






































































































































































































































































