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Katalog základních služeb   

Střednědobý výhled rozpočtu obce/města s analýzou financí a ratingem 

• Ke zpracování si drtivou většinu údajů seženeme sami. Součástí dokumentu o cca 60-ti stranách je: 

• podrobná analýza financí obce/města - vývoj a stav, posouzení finančního zdraví (RATING) a vybraná 
srovnání s průměrem v ČR. 

• stanovení finančních možností obce na 5 let,  

• určení stropu bezpečné zadluženosti (doporučený údaj), 

• střednědobý výhled rozpočtu obce - informace dle zákona i podrobná data, 

• SWOT analýza financí, 

• návrh ukazatelů rozpočtů a pravidel sestavování rozpočtů, 

• tabulky, grafy a finanční doporučení, 

• součástí jsou přílohy, včetně popisu základních principů a pojmů rozpočtového hospodaření obce pro laiky, 

• vyhotovení v souladu se zákony č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, z. č. 
23/2017, o rozpočtové odpovědnosti a zákonem 243/2000 Sb., o RUD, 

• Aktuálně je součástí BONUS na cca 2x A4 shrnutí stavu financí pro veřejnost. 

Cena: 33 tis. Kč bez DPH (39 930 Kč vč. 21 % DPH) 

Prezentace materiálu v obci/konzultace/poradenství 

• Konzultace v obci včetně cestovních výdajů (v rozsahu 1x započatý den). Např. účast na 
zastupitelstvu, poradenství, konzultace, prezentace apod. 

Cena: 19 tis. Kč bez DPH, včetně cestovních výdajů (22 990 Kč včetně 21 % DPH) 

I. Zvýhodněný balíček = Analýza financí a výhled + prezentace v obci 

• Obsahuje: Střednědobý výhled s analýzou financí a ratingem + Prezentace v obci (včetně 
cestovních výdajů). V rámci prezentace lze finance obce konzultovat, provést malou přednášku, 
probrat konkrétní potřeby obce apod. 

• POZ. Data si seženeme sami. Podrobný obsah služeb naleznete pod popisem příslušné služby 
samostatně. Termín realizace: jaro 2023. 

Cena: 41 200 Kč bez DPH (v tom je zahrnutá sleva 10 800 Kč bez DPH. Cena celkem včetně 21 % DPH 

po slevě = 49 852 Kč) 

Investiční úvěrový rámec obce/města 

• Vyhotovujeme v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Služba obsahuje: 

• Zadávací dokumentaci pro poptávkové řízení obci na klíč. 

• Podmínky nastaveny tak aby byly pro obec co nejvýhodnější a úrok co nejnižší. 

• Důvodovou zprávu do zastupitelstva. 

• Lze zároveň konsolidovat starší dražší úvěry. 

• Doporučujeme vyhotovit spolu se Střednědobým výhledem rozpočtu obce s analýzou financí 
a ratingem, čímž obec docílí zpravidla nižší úrok a získá vyšší jistotu a přehled o svých finančních 
možnostech a zároveň splní zákon o rozpočtové zodpovědnosti i zákon o rozpočtových pravidlech 
k střednědobému výhledu. 

Cena: 20 tis. Kč bez DPH (24 200 Kč vč. 21 % DPH) sleva 50 % při objednání se Střednědobým 

výhledem s analýzou financí a ratingem. 

II. Zvýhodněný balíček = Analýza financí a výhled + Investiční úvěrový 

rámec 

Cena: 39 tis. Kč bez DPH (v tom je zahrnutá sleva 14 tis. Kč bez DPH, tj. cca 26,4 %) 

http://www.cityfinance.cz/

