Výsledky hospodaření za rok 2019 - závěrečný účet

schválené
Zastupitelstvem města Olomouce
dne 29. června 2020

Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města Olomouce byly předloženy „Výsledky hospodaření statutárního města Olomouce
za rok 2019 – závěrečný účet“ včetně podrobného rozpisu příjmů a výdajů:
- část A - Rekapitulace, příjmy a provozní výdaje k 31. 12. 2019 (str. 1 – 125)
- část B - Investice k 31. 12. 2019 (str. 126 – 149)
- část C - Vybrané ekonomické údaje obchodních společností a zřízených PO k 31. 12. 2019
(str. 150 – 152)
- část D - Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 (str. 153 – 170)
Přezkoumávání hospodaření SMOl dle zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2019 bylo provedeno auditorskou
společností AUDIT TEAM, s. r. o., součástí materiálu je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
SMOl“. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 43 zákona stanovuje, že
závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní
rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku.
Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, se po skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření územního samosprávného
celku, souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění
rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem
a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění
a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jím
zřízených nebo založených právnických osob.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí,
státním fondům, jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Územní samosprávný celek je povinen
si dát přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok.
Územní samosprávný celek zveřejnil návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání
zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Plnění rozpočtu SMOl za rok 2019
Rozpočet města Olomouce na rok 2019 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Olomouce, které
se konalo dne 14. 12. 2018. Radou města Olomouce a Zastupitelstvem města Olomouce byly pravidelně
schvalovány rozpočtové změny - přesuny v rámci schváleného rozpočtu i úpravy rozpočtu příjmů,
výdajů a financování.
Komentář k hospodaření obsahuje nejdůležitější informace a data z tabulek, které jsou přílohou
materiálu, předkládané k projednávanému bodu.
Hospodaření SMOl za rok 2019 skončilo úhrnným přebytkem ve výši 55 634 534,59 Kč.
Podrobná informace o plnění a čerpání jednotlivých tříd rozpočtu je zřejmá z „Rekapitulace příjmů,
výdajů a financování roku 2019, viz příloha č. 1, část A, str. 1.
Rozpočet 2019 byl schválen ve výši příjmů 2 580 378 tis. Kč a výdajů 2 542 703 tis. Kč. Celkové
saldo mezi příjmy a výdaji činní – 37 675 tis. Kč.
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Dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů se z hlediska
druhového třídí všechny příjmy a výdaje podle příjmových a výdajových druhů.
Příjmy - sumarizace
Schválený rozpočet příjmů - viz tabulka č. 1.
Tabulka č. 1 – Příjmy sumarizace (v tis. Kč)
Název

Schválený
rozpočet

Celkem tř. 1 - Daňové příjmy
Celkem tř. 2 - Nedaňové příjmy

Celkem příjmy

Plnění

% plnění

1 994 039

2 003 024

1 987 117

99,21

269 798

176 088

94 669

53,76

0

61

116

190,16

316 541

628 213

626 817

99,78

2 580 378

2 807 386

2 708 719

96,49

Celkem tř. 3 - Kapitálové příjmy
Celkem tř. 4 - Přijaté dotace

Upravený
rozpočet

Příjmy jsou naplněny na 96,49 %. Skutečnost plnění vykazuje 2 708 719 tis. Kč, proti poslednímu
upravenému rozpočtu 2 807 386 rozdíl činí 98 667 tis. Kč, viz příloha č. 1, část A, str. 2 - 14.
Výše příjmů oproti upravenému rozpočtu byla nepatrně nižší v tř. 1 – daňové příjmy o 15 907 tis. Kč.
Nižší plnění bylo u položky 1111 „daň z příjmů fyzických osob placená plátci cca o 6,6 mil. Kč,
u položky 1211 „daň z přidané hodnoty o 23 mil. Kč, u položky 1385 „daň z technických her“ oproti
upravenému rozpočtu cca 32 mil. Vyšší skutečné plnění bylo například u položky 1112 „daň z příjmu
fyzických osob placená poplatníky“ u položky 1113 „daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou“
a také u některých správních poplatků. Plnění ve tř. 2 – nedaňové příjmy - položka „2329 - ostatní
nedaňové příjmy – očekávané dotační tituly“ ve výši cca 144 309 tis. Kč. Investiční akce, na které byly
poskytnuty významné dotace – Dopravní řídící ústředna cca 24, 5 mil. Kč, Modernizace varovného
informačního systému cca 7,4 mil. Kč, Hasičská zbrojnice Chválkovice cca 12 mil. Kč,
MŠ Roosveltova – rozšíření kapacit cca 13,6 mil. Kč, MŠ Nedvědova energetická opatření 5,9 mil. Kč.
Plnění kapitálových příjmů bylo ve výši 116 tis. Kč (MPO – prodej služebních vozidel).
Rozpočet města byl v průběhu roku ve tř. 4 ze strany státu (mimo globální dotaci – položka 4112
„neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu“ v úhrnné výši
93 876 tis. Kč), Olomouckého kraje či jiných subjektů posílen částkou 224 941 tis. Kč, která byla
poskytnuta formou účelových dotací, darů, příspěvků či grantů (viz podrobný rozpis příloha č. 1, část A
– „Plnění příjmů - rok 2019“ str. 2 - 14).
VÝDAJE – sumarizace
Schválený rozpočet celkových výdajů ve výši 2 542 703 tis. Kč tvoří provozní výdaje odborů ve výši
320 157 tis. Kč, provozní výdaje odborů včetně provozu na mzdy (MMOl, MPO), velké opravy,
neinvestiční dotace, provoz vlastních sportovních zařízení, členské příspěvky, objednávky veřejných
služeb, plány a rozvoje, PO – školské subjekty, příspěvkové organizace, výdaje sociálních fondů,
vrácená DPH ve schválené výši 2 086 969 tis. Kč, kapitálové výdaje 455 734 tis. Kč viz tabulka č. 2.
Tabulka č. 2 – Výdaje sumarizace (v tis. Kč)
Název
Celkem provozní výdaje
Celkem investiční výdaje
Celkem výdaje třídy 5 + třídy 6

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpání

% čerpání

2 086 969

2 386 464

2 292 872

96,08

455 734

468 756

360 212

76,84

2 542 703

2 855 220

2 653 084

92,92
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Konkrétní struktura čerpání výdajů vyplývá z přiložené tabulky „Rekapitulace příjmů, výdajů
a financování roku 2019 (příloha č. 1, část A, str. 1). Některé oblasti výdajů včetně způsobu jejich
čerpání jsou rozvedeny níže.
V rámci čerpání výdajů byl provoz čerpán na 96,08 %, investice na 76,84 %.
PROVOZNÍ VÝDAJE
Provozní výdaje tvoří výdaje, které se každoročně opakují a slouží tedy k běžné spotřebě, užitek z těchto
výdajů je realizován v daném roce. Patří sem například energie, placené úroky, nákup materiálu
a služeb, platy zaměstnanců, povinné pojistné placené za zaměstnance, opravy a udržování majetku
města, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím a sdružením, aj.
Město Olomouc se v rozpočtu řídí hospodařením jednotlivých odborů. Přehled plnění výdajů v členění
na tyto odbory viz (příloha č. 1, část A, str. 58 - 125).
Provozní výdaje odborů
V průběhu roku 2019 byl upravený rozpočet provozních výdajů odborů navýšen (viz tabulka č. 3).
Navýšení tvoří zapojení neinvestičních dotací, rozpočtové změny a zapojení finančních
prostředků - vypořádání hospodaření za rok 2018. Z tabulky „Rekapitulace příjmů, výdajů a
financování roku 2019“ je zřejmé, že provozní výdaje odborů MMOl byly čerpány s maximální možnou
úsporností na 82,41 % – příloha č. 1, část A, str. 1.
Tabulka č. 3 – Provozní výdaje odborů (v tis. Kč)
Název
Odbory - provozní výdaje

Schválený
rozpočet
320 157

Upravený
rozpočet
428 799

Čerpání
353 382

% čerpání
82,41

Provozní výdaje – mzdy MMOl, MP0
Tabulka č. 4 – Provozní výdaje – mzdy (v tis. Kč)
Název
Mzdy MMOl + MPO

Schválený
rozpočet
517 731

Upravený
rozpočet
551 727

Čerpání
527 753

% čerpání
95,66

V průběhu roku 2019 byl navýšen rozpočet mzdových prostředků ve výši cca 34 mil. Kč, z toho v rámci
dotačních titulů a dalších cizích zdrojů cca 33,3 mil. Kč (viz tabulka č. 4). V rozpočtu jsou zahrnuty
platy zaměstnanců, které jsou včetně ostatních mzdových nákladů hrazeny právě z dotačních titulů
jednotlivých projektů (např. odbor sociálních věcí – Sociální ochrana dětí, Azylový dům). Do rozpočtu
bylo zahrnuto také plánované zvýšení objemu prostředků na platové tarify ve všech stupnicích o 5 % příloha č. 1, část A, str. 15 - 20.
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Provozní výdaje – velké opravy
Tabulka č. 5 – Provozní výdaje – velké opravy (v tis. Kč)
Název

Schválený
rozpočet

Velké opravy

Upravený
rozpočet

26 446

115 462

Čerpání
104 033

% čerpání
90,10

Velké opravy (viz tabulka č. 5) jsou v rozpočtu v rámci provozních výdajů na základě požadavků
jednotlivých odborů. Součástí navýšeného upraveného rozpočtu jsou i velké opravy nad 2 mil. Kč.
V tom např.
- opravy komunikací a chodníků
- opravy havarijních stavů mostů, podchodů a zábradlí
- opravy světelných signalizačních zařízení a veřejných osvětlení
- Radnice – stavební úpravy, hlavní věž
- Hřbitov Nová ulice – revitalizace ve prospěch parku
- obnova kulturní památky olomoucké radnice
- oprava Jihoslovanského mauzolea II. etapa
- Adamovka, ul. Jesenická, Droždín – oprava zatrubnění
- opravy a estetizace veřejného prostranství

16,4 mil. Kč
9,3 mil. Kč
2,7 mil. Kč
23,5 mil. Kč
4,2 mil. Kč
16,4 mil. Kč
1,6 mil. Kč
3,9 mil. Kč
2,6 mil. Kč

Struktura velkých oprav a skutečného čerpání upraveného rozpočtu je patrná z přílohy č. 1, část A,
str. 21 - 24.
Provozní výdaje – neinvestiční dotace
Tabulka č. 6 – Provozní výdaje – neinvestiční dotace (v tis. Kč)
Název

Schválený
rozpočet

Neinvestiční dotace

86 545

Upravený
rozpočet
104 387

Čerpání
103 589

% čerpání
99,24

V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu neinvestičních dotací (viz tabulka č. 6) v rámci rozpočtových
změn, např. připsané dotační tituly ve výši 2, 9 mil. Kč, 16 mil. Kč převod TSMO, a. s. z rozpočtu
objednávek veřejných služeb a prostředků firmy EKO – KOM, a. s. - finanční prostředky byly použity
na úhradu nákladů souvisejících s provozováním systému separovaného sběru ve městě Olomouci (sběr,
svoz, dotřídění a využití separovaného odpadu) atd. – příloha č. 1, část A, str. 25 - 41.
Provozní výdaje – vlastní sportovní zařízení
Čerpání provozních výdajů – Sportovní zařízení města, bylo ve 100% plnění. Jedná se
o provoz HCO, s.r.o. Zimního stadionu, OLTERM & TD, a.s. – správa, provoz a opravy plaveckého
stadionu, Aquapark Olomouc, a.s. (roční služebné dle koncesní smlouvy) a SK Olomouc
SIGMA MŽ, z.s. – Andrův stadion viz příloha č. 1, část A, str. 42.

Tabulka č. 7 – Provozní výdaje – vlastní sportovní zařízení (v tis. Kč)
Název
Celkem provoz vlastních sportovních zařízení

Schválený
rozpočet
73 400
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Upravený
rozpočet
85 702

Čerpání
85 702

% čerpání
100,00

Provozní výdaje – objednávky veřejných služeb
Tabulka č. 8 – Provozní výdaje – objednávky veřejných služeb (v tis. Kč)
Schválený
rozpočet

Název

Upravený
rozpočet

Plnění

% plnění

TSMO, a. s. Olomouc

261 436

259 881

256 927

98,86

Dopravní obslužnost celkem
- DPMO, a. s.

352 010
350 620

340 515
340 000

340 515
340 000

100,00
100,00

- ARRIVA MORAVA, a. s.

500

0

0

0

- ostatní

890

515

515

100,00

FLORA, a, s, Olomouc

36 612

36 112

36 112

100,00

Správa nemovitostí Olomouc, a. s.

31 500

17 000

16 945

99,68

681 558

653 508

650 499

99,54

Celkem objednávky veřejných služeb

Schválený rozpočet snížen celkem o cca 28 mil. Kč v rámci rozpočtových změn (snížení provedeno
v největším rozsahu u odboru cestovního ruchu - SNO provoz a údržba Androva stadionu a zimního
stadionu a dále v rámci DPMO snížení nákladů na dopravní obslužnost. Konkrétní struktura objednávek
veřejných služeb a skutečné čerpání upraveného rozpočtu je patrné z přílohy č. 1, část A, str. 45 - 48.
Příspěvkové organizace - školské subjekty
Provozní prostředky sloužily k financování činnosti zřízených příspěvkových organizací formou
měsíčních příspěvků.
Statutární město Olomouc je zřizovatelem 31 příspěvkových organizací - školských právních subjektů
(19 základních škol a 12 mateřských škol, které jsou provozovány jako samostatné organizace nebo se
jedná o organizace slučující více škol). Úhrnem bylo těmto školským právním subjektům uvolněno:
Tabulka č. 9 – Provozní výdaje (včetně dotačních titulů) – příspěvkové organizace – školské subjekty
MŠ a ZŠ (v tis. Kč)
Název

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpání

% čerpání

Příspěvkové organizace – školské subjekty
(MŠ a ZŠ) – měsíční příspěvky

152 000

154 833

154 833

100,00

Příspěvkové organizace – školské subjekty
(MŠ a ZŠ) – dotační tituly

0

37 118

37 118

100,00

152 000

191 951

191 951

100,00

Celkem příspěvkové organizace – školské
subjekty (MŠ a ZŠ)

Upravený rozpočet je vyšší oproti schválenému rozpočtu (viz tabulka č. 9) o cca 40 mil. Kč. V průběhu
roku došlo také k zapojení přijatých dotačních titulů MŠMT ČR ve výši 37 mil. Kč - příloha č. 1,
část A, str. 50 – 53.
Příspěvkové organizace - mimo školských zařízení
SMOl je zřizovatelem:
 Moravského divadla Olomouc, příspěvkové organizace
 Moravské filharmonie Olomouc, příspěvkové organizace
 Zoologické zahrady Olomouc, příspěvkové organizace
 Hřbitovů města Olomouce, příspěvkové organizace
 Knihovny města Olomouce, příspěvkové organizace
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Tabulka č. 10 – Provozní výdaje – Příspěvkové organizace SMOl (v tis. Kč)
Název
Příspěvkové organizace – vlastní zdroje
SMOl

Schválený
rozpočet

Čerpání

% čerpání

246 960

251 960

251 960

100,00

0

20 504

20 504

100,00

246 960

272 464

272 464

100,00

Neinvestiční účelové dotace z Olomouckého
kraje a dalších zdrojů (např. MK ČR)
Celkem příspěvkové organizace

Upravený
rozpočet

Na hospodaření příspěvkových organizací SMOl město v roce 2019 vynaložilo 272 464 tis. Kč
(viz tabulka č. 10).
V upraveném rozpočtu došlo k navýšení příspěvků na provoz z vlastních zdrojů na financování
zvýšených nákladů na likvidaci následků vichřice (ZOO Sv. Kopeček Olomouc) ve výši 5 mil. Kč
a zapojení přijatých dotačních titulů ve výši 20,5 mil. Kč - příloha č. 1, část A, str. 54 - 55.
Sociální fond MMOl a Městská policie Olomouc
Tabulka č. 11 – Provozní výdaje – Sociální fond (v tis. Kč)
Název

Schválený
rozpočet

Výdaje sociálního fondu MMOl + MPO

Upravený
rozpočet
0

Čerpání
0

12 487

% čerpání
0,00

Sociální fond je schválen dle „Vnitřního předpisu o sociálním fondu“ ze dne 1. 5. 2019. Slouží
k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců v pracovním poměru k SMOl,
funkčně zařazených do MMOl a členů Zastupitelstva města Olomouce dlouhodobě uvolněných pro
výkon funkce (dále jen „zaměstnanci“), např. stravování, penzijní připojištění, flexi passy, sociální
výpomoc atd. Je tvořen základním přídělem, který se určuje na základě rozhodnutí Rady města
Olomouce a Zastupitelstva města Olomouce procentuálně (3,5%) z ročního objemu nákladů
zúčtovaných na platy, náhrady platů a odměny zaměstnancům (dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů) a odměny uvolněným členům Zastupitelstva města Olomouce (dle
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve
znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. - příloha č. 1, část A, str. 56.
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Tabulka č. 12 – Kapitálové výdaje celkem (v tis. Kč)
Název
Celkem kapitálové výdaje

Schválený
rozpočet
455 734

Upravený
rozpočet
468 756

Čerpání
360 212

% čerpání
76,84

Město realizovalo celou řadu investičních akcí, které byly hrazeny hlavně z vlastních zdrojů města,
připsané dotace k realizovaným akcím roku 2019 jsou ve výši cca 34 mil. Kč (dotace ze státního
rozpočtu). Bylo investováno do bezpečnosti v podobě řady nových přechodů pro chodce, úseků
cyklostezek a rekonstrukcí komunikací, vodovodů a kanalizace. Velká pozornost byla věnována
mateřským a základním školám, z nichž nejvýznamnější byla ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben
pro polytechnické vzdělávání (cca 16 mil. Kč) a MŠ Nedvědova - energetická opatření (cca 28 mil. Kč).
Významná investice byla do Modernizace varovného výstražného informačního systému cca 18 mil. Kč,
akce Českobratrská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace cca 17 mil. Kč, akce Erenburgova rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí cca 16 mil. Kč, akce Mlýnský potok - cyklostezka, veřejné
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osvětlení cca 2 mil. Kč (viz tabulka č. 13 a konkrétní struktura kapitálových výdajů a skutečné čerpání
je patrné z přílohy č. 1, část B, str. 126 – 149).
Výběr níže uvedených realizovaných investičních akcí je ve výši 228 530 tis. Kč (viz tabulka č. 13), což
činí cca 64 % z celkových realizovaných kapitálových výdajů.
Tabulka č. 13 – Kapitálové výdaje celkem – výběr realizovaných investičních akcí (v tis. Kč)
Výběr realizovaných investičních akcí

v tis. Kč

Modernizace varovného výstražného inf. systému

18 434

Českobratrská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

16 778

Erenburgova - rekonstrukce komunikace a inž, sítí

15 603

Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B

14 525

Jiráskova - rekonstrukce stoky GVC a GV

13 468

Andrův stadion - nabytí majetku

12 000

Protipovodňová opatření II. B

11 456

Dopravní řídící ústředna Olomouc

7 199

Černovír - Severní, Na Partkách - kanalizace

7 084

Lošov, Zlaté Doly - rekonstrukce komunikace

5 688

Škrétova 2, Žilinská 26 - zateplení objektu, úprava střechy

5 340

Jantarová stezka - Nedvězí, Bystročice

5 096

Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel

4 538

I.P. Pavlova věžový vodojem - rekonstrukce střechy

4 745

Erenburgova - přípojky

3 951

Blanická ulice - rekonstrukce kanalizace

3 883

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

3 613

Světelné signalizační zařízení v Olomouci "noční celočervená", křižovatka Přerovská
a Hamerská, Velkomoravská a Švýc. Nábřeží

2 778

Hasičská zbrojnice Chválkovice

1 881

Odpadové centrum Olomouc

1 420

Inteligentní dopravní systémy

1 270

ČOV - sušárna kalů

1 192

Dopravní automobily JSDH

1 180

Sv. Kopeček - Dvorského – chodník

1 150

ČOV - rekonstrukce kotelny

1 060

Jantarová stezka, úsek Hodolanská, Libušina I. část

1 009

Handkeho 711/1, DPS - snížení energetické náročnosti budovy

1 000

Mlýnský potok - cyklostezka, veřejné osvětlení

2 318

MŠ Nedvědova - energetická opatření

28 208

MŠ Jílová - rekonstrukce elektroinstalace

1 320

ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání

15 652

ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce výdejny stravy

4 278

ZŠ Rožňavská - rekonstrukce střechy tělocvičny

3 711

ZŠ Mozartova - rekonstrukce hřiště

2 929

ZŠ Heyrovského - odborné učebny

2 773

Celkem

228 530
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FINANCOVÁNÍ
Statutární město Olomouc vykázalo ke konci roku 2019 celkovou zadluženost bez úroků ve výši
1 726 814 371 Kč. Oproti skutečnosti roku 2018 se jedná o snížení zadluženosti o cca 137,7 mil. Kč.
V celkovém objemu zadlužení statutárního města Olomouce jsou zahrnuty finanční prostředky
od Evropské investiční banky, bankovní úvěry od peněžních ústavů ČR a směnečný program. Splatnost
aktuálních úvěrů je rozložena do roku 2038 (úvěr od Evropské investiční banky).
V roce 2019 nebyly nově přijaty žádné cizí finanční prostředky. Splátky jednotlivých úvěrů, půjček a
směnek byly provedeny v celkové výši 137 668 679 Kč. Byly hrazeny v termínech a částkách dle
podmínek jednotlivých úvěrových smluv a v souladu se schváleným rozpočtem statutárního města
Olomouce na rok 2019. Rekapitulace přehledu zadluženosti STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE
k 31. 12. 2019 dle níže uvedené tabulky.

PŘEHLED ÚVĚROVÉ ZADLUŽENOSTI STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE
k 31. 12. 2019

Věřitel
účel úvěru
Moravská vodárenská a. s.
vodohospodářské investiční akce

Celková výše
(Kč)

200 000 000

Komerční banka, a. s.
dlouhodobý investiční úvěr
Komerční banka, a. s.
dlouhodobý investiční úvěr

370 000 000

Komerční banka, a. s.
dlouhodobý investiční úvěr

Čerpáno
(Kč)

Nesplacený
zůstatek k
31. 12. 2019
(Kč)

200 000 000

11 760 000

84 000 000

60 666 660

180 000 000

140 000 000

106 000 000

88 333 336

Komerční banka, a. s.
směnečný program

250 000 000

250 000 000

218 750 000

EIB
investiční úvěr

250 000 000

250 000 000

181 250 000

EIB
investiční úvěr

250 000 000

250 000 000

181 250 000

EIB
investiční úvěr

250 000 000

250 000 000

191 358 024

EIB
investiční úvěr

250 000 000

250 000 000

203 703 704

EIB
investiční úvěr

150 000 000

150 000 000

133 125 000

EIB
investiční úvěr

200 000 000

200 000 000

174 117 647

EIB
investiční úvěr

150 000 000

150 000 000

142 500 000
1 726 814 371

CELKEM
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Soupis příloh:
Výsledky hospodaření SMOl za rok 2019 tabulkové přílohy část A, B, C, D str. 1 - 170
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOl v roce 2019
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