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1. SHRNUTÍ 

Příbram obdržela za své hospodaření v roce 2020 druhý nejvyšší ratingový stupeň B+, a 

to pátý rok po sobě. Znamená to, že její hospodaření je zdravé a riziko ohrožení finanční 

stability v budoucnu je velmi nízké. Stejné hodnocení získalo jen 16 % obcí České 

republiky.  

Počtem obyvatel převyšuje Příbram průměr měst ve své velikostní kategorii (20 až 49 999 

obyvatel). To ovlivňuje například objem sdílených daní, který je na počtu obyvatel přímo 

závislý. Oproti nim se vyznačuje nižším podílem dětské složky (do 14 let), vyšším podílem 

seniorů (65+) a mírně nižším podílem lidí v produktivním věku. Počet obyvatel Příbrami 

se mírně snižuje, hlavně v důsledku převahy vystěhovalých nad přistěhovalými osobami.  

V posledních pěti letech disponovala Příbram vyššími celkovými příjmy oproti průměru  

za srovnatelná města. Vyšší byly i celkové výdaje a rovněž saldo rozpočtu. To bylo v daném 

období vždy kladné, což nebyl případ měst v dané velikostní kategorii.  Souhrnný přebytek 

rozpočtu v období let 2016 až 2020 dosáhl výše 369 milionů Kč, což představuje téměř 

desetinu souhrnných příjmů, zatímco na jedno srovnatelné připadlo jen 139 milionů Kč  

(4 % příjmů). Příbram tak odložila větší díl svých příjmů na budoucí užití než jedno 

srovnatelně velké město.   

Závislost města na dotacích vymezuje prostor pro samostatné rozhodování zastupitelů, 

protože většina dotací má jasně vymezený účel, který nelze měnit. Rozpočet Příbrami 

ovlivnily dotace z 18 %, a to je o jeden procentní bod více než u srovnatelných měst. Vyšší 

byly daňové příjmy Příbrami, o což se zasloužily všechny jejich hlavní složky. Zato  

v nedaňových příjmech vykázala vyšší hodnotu skupina srovnatelných měst, v důsledku 

především podstatně nižších  příjmů Příbrami z vlastní činnosti (zhruba na úrovni jedné 

třetiny srovnatelných měst). Příbram o něco více doplňovala svůj rozpočet nepravidelnými 

kapitálovými příjmy.   

V rámci financování provozu, tedy v běžném rozpočtu, Příbram ušetřila méně, než kolik 

připadlo na jedno srovnatelné město, i když její běžné příjmy byly vyšší. Ušetřila jen  

17 % běžných příjmů, a to je o tři procentní body méně než srovnatelná města. Také  

v absolutním vyjádření se jednalo o nižší částku.  

Při vyšších celkových příjmech a v jejich rámci i vyšším objemu investičních dotací 

vykázala Příbram nižší objem  kapitálových výdajů i jejich nižší podíl na celkových výdajích. 

V Příbrami šlo na investice v průměru 13 % celkových výdajů, zatímco ve srovnatelných 
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městech to bylo 21 %. Přitom investiční dotace financovaly 35 % kapitálových výdajů  

v Příbrami, ve srovnatelných městech byl jejich podíl pouze poloviční.  

Favoritem je Příbram v případě dluhu a úspor. Poslední dva roky hospodaří bez využití 

dluhových nástrojů.  I v prvních třech letech dosahoval její dluh mnohem nižší částky, než 

kolik připadlo na jedno srovnatelné město. V dané velikostní skupině bylo koncem roku 

2020 bez dluhu, kromě Příbrami, pouze ještě jedno město.  

Zajímavý byl vývoj úspor Příbrami (zde měřený objemem krátkodobého finančního 

majetku). V prvních třech letech byla výše úspor Příbrami pod úrovní průměru  

za srovnatelná města. V důsledku značného růstu úspor v posledních dvou letech Příbram 

nejenže překonala úroveň průměru za srovnatelná města, ale jej i překonala. Mezi rokem 

2016 a 2020 se její úspory zvýšily o neuvěřitelných 141 %, zatímco srovnatelná města 

vykázala růst „pouze“ o 19 %.  

Odrazem vysokých úspor Příbrami a nízkého až nulového dluhu je nižší objem kapitálových 

výdajů. Ten dosáhl v souhrnu za celé období výše 503 milionů Kč, což je o 269 milionů Kč 

méně než jedno srovnatelné město. Prim v kapitálových výdajích v Příbrami hrála  

v posledních pěti letech oblast komunálních služeb, na kterou šlo 27 % celkových 

kapitálových výdajů. Druhá příčka patří výdajům na tělovýchovu a zájmovou činnost  

s podílem ve výši 19 %. Na třetí místo se dostaly výdaje na pozemní komunikace, na které 

Příbram věnovala 14 % celkových kapitálových výdajů.  

U srovnatelných měst první místo obsadily výdaje na pozemní komunikace (21 %). Druhé 

místo, tedy výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost, je shodné s Příbramí, jejich podíl 

je o něco nižší (15 %). Stejný podíl získaly i kapitálové výdaje na vzdělávání.  

Přestože objem krátkodobého finančního majetku (úspor) byl v Příbrami téměř čtyřikrát 

vyšší než v průměru v jednom srovnatelném městě, dlouhodobý finanční majetek (finanční 

investice) byl v Příbrami nižší téměř sedmkrát. Pod dlouhodobý finanční majetek spadá 

zejména majetková účast v osobách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, čili podniky, 

ve kterých má město majetkovou účast. Hospodářský výsledek Příbrami byl, s výjimkou 

roku 2015, kladný a v posledním roce vyšší než v jednom srovnatelném městě.             
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2. DEMOGRAFIE 

Koncem roku 2019 měla Příbram 32 503 obyvatel, z toho ženy tvořily 52 %. V tomto roce 

se počet obyvatel o 139 osob snížil. Hlavní podíl na tomto vývoji mělo záporné migrační 

saldo (rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých), v jehož důsledku ubylo  

136 obyvatel. Přirozenou obměnou (rozdíl mezi počtem narozených a počtem zemřelých) 

se počet obyvatel v tomto roce Příbrami snížil o tři.  

Ve velikostní kategorii měst s počtem obyvatel od 20 000 do 49 999, kam Příbram patří, 

převýšil v průměru v jednom městě počet zemřelých počet narozených o 31 lidí a počet 

vystěhovalých byl o 33 vyšší než počet přistěhovalých. V tomto případě byl vliv migračního 

salda na změnu počtu obyvatel mnohem nižší než v Příbrami. V roce 2015 přitom bylo 

záporné migrační saldo v Příbrami zhruba poloviční oproti roku 2019, zato saldo přirozené 

obměny naopak bylo vyšší.  

Z celkového počtu obyvatel Příbrami patřilo do nejmladší věkové skupiny (do 14 let věku) 

4 804 dětí a do skupiny seniorů (65 +) pak 7 097 osob. Lidí v produktivním věku bylo  

20 602 a na celkovém počtu obyvatel se podíleli 63 %. Mezi rokem 2015 a 2019 se věková 

struktura Příbrami výrazněji nezměnila. Evidujeme mírný nárůst podílu nejmladší věkové 

skupiny a o něco vyšší růst podílu seniorů. Výsledkem je, že se podíl lidí v produktivním 

věku o více než tři procentní body snížil. 

 

Z porovnání Příbrami, měst dané velikostní skupiny a všech obcí vyplývá, že podíl dětské 

složky je v Příbrami zdaleka nejnižší a podíl seniorů značně převyšuje ostatní dva 

segmenty . Podíl lidí v produktivním věku v Příbrami je srovnatelný jak s průměrem  

za města dané velikostní skupiny, tak i za všechny obce v republice. I v roce 2015 se podíl 
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Obyvatelstvo podle věku - Příbram

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. Pramen: ČSÚ

Graf 1: Struktura obyvatel podle věku 
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věkových kategorií v Příbrami odlišoval stejným směrem od zbývajících dvou kategorií 

ovšem s tím, že odchylky byly podstatně menší. 

 

Koncem roku 2019 mělo v Příbrami sídlo 909 obchodních společností a trvalé bydliště  

3 039 aktivních živnostníků (jsou to ti živnostníci, kteří zaplatili daň z příjmů a odvedli 

příspěvky na sociální a zdravotní pojištění). Oproti roku 2015 se počet obchodních 

společností zvýšil o 158, avšak počet živnostníků vzrostl jen o 59 osob.  Na 1 000 obyvatel 

v produktivním věku připadlo 44 obchodních společností v Příbrami, 40 v průměru za jedno 

město dané velikostní skupiny a 54 za všechny obce. V případě živnostníků to bylo nejvíce 

v Příbrami, a to 148 na 1 000 obyvatel, na jedno srovnatelné město připadlo v průměru 

121 živnostníků a za všechny obce to bylo 138 živnostníků. 
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CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. Pramen: ČSÚ

Graf 2: Porovnání struktury obyvatel podle věku v roce 2019 
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3. RATING 

Ratingové hodnocení vypovídá, na rozdíl od jednotlivých ukazatelů, souhrnně  

o hospodaření obce. Jeho výsledkem je jeden údaj, kterým lze porovnávat obce  

mezi sebou a jednu obec v čase. IRating vzniká automatizovaným výpočtem na základě 

statistického modelu. Tento model vyhodnocuje osmnáct finančních a sedm nefinančních 

ukazatelů obce. K finančním ukazatelům se řadí například dluh, cizí zdroje, likvidita, saldo 

celkového a běžného rozpočtu, závislost příjmů na dotacích. Z nefinančních ukazatelů se 

využívá například míra nezaměstnanosti, výše průměrných výdělků či podíl ekonomicky 

aktivních na potu obyvatel.  

Tento nástroj, vytvořený společností CRIF, rozděluje obce podle dosaženého ratingu  

do sedmi skupin. Od nejlepšího hodnocení v podobě stupně A až po nejhorší ocenění  

v podobě stupně C-. Poslední stupeň je pro obce, které se vyznačují značným rizikem třeba 

pro dodržení závazků a tedy s největším ohrožení finanční stability.    

Příbram získala za hospodaření v roce 2020 druhý nejvyšší stupeň B+. V rámci dané 

velikostní kategorie obcí (20 000 až 49 999 obyvatel) obdržela stejné hodnocení jako 

Příbram další čtyři města. Nejvyšší stupeň měla v této kategorii čtyřiceti tří  měst pouze 

tři z nich.  

V rámci celé republiky získalo v tomto roce nejvyšší ocenění – stupeň A celkem 442 obcí 

(7 % jejich celkového počtu) a druhé nejvyšší ocenění pak 988 obcí (16 %). Nejhorší 

stupeň, tedy stupeň C-, patřil 94 obcím (2 % jejich počtu) a 373 obcí dostalo stupeň C.  

Obce Středočeského kraje, ve kterém Příbram leží, dosáhly nejlepší průměrný rating  

ze všech krajů. Hodnocení A zde obdrželo 157 obcí (14 % obcí v kraji), stejný stupeň jako 

Příbram 218 obcí (19 %). S nejhorším hodnocením skončilo jen 5 obcí, což je pouze  

0,4 % celkového počtu obcí v kraji.    
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Příbram je dlouhodobě hodnocena nadprůměrným stupněm B+, tj. druhým nejvyšším 

v sedmistupňové škále hodnocení iRating. Hospodaření města se vyznačuje zejména velmi 

nízkým zadlužením a ve srovnání s ostatními podobně velkými městy vyniká vysoká 

úroveň objemu finančního majetku vůči objemu cizích zdrojů. Finanční majetek Příbrami 

dosahuje úrovně sedminásobku celkových cizích zdrojů. Zajímavý je rovněž i dynamický 

vývoj v posledních letech. Ve srovnatelných městech je poměr finančního majetku k cizím 

zdrojům výrazně nižší, v roce 2020 dosahoval pouze hodnoty 1,2. 

Výrazně nižší má Příbram i přepočet cizích zdrojů na jednoho obyvatele – Příbram  

1,9 tis. Kč, srovnatelná města v kraji 11,1 tis. Kč, srovnatelná města v republice  

10,5 tis. Kč. Podíl cizích zdrojů na aktivech sice od roku 2018 mírně stoupl z 1,19 %  

na 1,47 %, stále je však na velmi nízké úrovni ve srovnání s ostatními městy. Navíc 

podstatnou část cizích zdrojů tvoří přijaté zálohy. Města Středočeského kraje jsou v tomto 

ukazateli mírně nad průměrem celé ČR. 

Rovněž i poměr finančního majetku k aktivům je dlouhodobě nadprůměrný v porovnání  

se srovnatelnými městy kraje. Od roku 2019 je nadprůměrný i ve srovnání s podobnými 

městy celé ČR. 

Příbram má dlouhodobě přebytkový rozpočet, likvidita je na vynikající úrovni, doba 

splatnosti závazků a inkasa pohledávek je rovněž na velmi dobré úrovni. Město má velmi 

dobrý předpoklad řešit případné výpadky v daňových příjmech, které mohou nastat 

v souvislosti s ekonomickými opatřeními v rámci pandemie. 

Na druhou stranu je třeba upozornit, že má pravděpodobně nevyužitý potenciál promítnutý 

do finančního majetku uloženého na běžných účtech. Vývoj inflace může znehodnotit 

6,7%

16,0%

26,7% 26,8%

16,3%

6,0%

1,5%

A B+ B B- C+ C C-

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. Pramen: Monitor, Ministerstvo financí

iRating obcí v roce 2020, ČR

Graf 3:iRating obcí za rok 2020 
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vklady v bankách, které navíc nemají úrokový výnos. Obecně se růst inflace promítne do 

vyšších cen stavebních prací a materiálu v budoucnu realizovaných investic, které byly 

pravděpodobně již delší dobu odkládány. 
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4. ROK 2020 

Rok 2020 nebyl pro obce jednoduchý. Pandemie a následná opatření vlády vedly  

k nečekanému poklesu zejména daňových příjmů rozpočtu oproti uvažovaným hodnotám 

a k nepředvídatelným výdajům. Přesto se obcím jako celku podařilo udržet přebytek 

rozpočtu, zvýšit kapitálové výdaje a v neposlední řade posílit úspory při jen velmi mírném 

zvýšení dluhu.   

Celkové příjmy Příbrami dosáhly koncem roku 2020 výše 919 milionů Kč a byly meziročně 

o 23 milionů Kč, resp. o 2 % nižší. Celkové výdaje se meziročně prakticky nezměnily 

(pokles o desetinu procenta) a činily 856 milionů Kč. Saldo rozpočtu bylo kladné ve výši 

63 milionů Kč, i když nižší než o rok dříve. Na příjmech se podílelo 7 %, což je o dva 

procentní body méně než v roce 2019.  

Ve struktuře příjmů Příbrami došlo v tomto roce k mnohem větším výkyvům oběma směry 

v hlavních příjmových položkách oproti srovnatelným městům. Na propadu příjmů  

v Příbrami se podepsal nejen očekávatelný meziroční pokles daňových příjmů (o 41 milionů 

Kč, resp. 7 %), ale i značné snížení kapitálových příjmů (o 37 milionů Kč, resp. 76 %).  

O něco menší vliv pak vykázal pokles investičních dotací (o 18 milionů Kč, resp. o 52 %). 

Růst neinvestičních dotací o 38 milionů Kč, resp. o 25 %, a nedaňových příjmů o 35 milionů 

Kč, resp. o 40 %, nedokázal kompenzovat pokles investičních dotací a kapitálových příjmů. 

V příslušné velikostní skupině měst, jejichž celkové příjmy se meziročně snížily jen  

o 0,2 %, je srovnatelný pouze pokles daňových příjmů. Jejich nedaňové příjmy rostly 

pomaleji, kapitálové příjmy poklesly méně a celkové dotace se zvýšily rychleji než  

v Příbrami. 

příjmy mil. Kč 2019 2020 2020-2019 2020/20019 

příjmy daňové 623.1 582.4 -40.6 -7% 

příjmy nedaňové 87.3 121.9 34.7 40% 

příjmy kapitálové 48.5 11.4 -37.0 -76% 

neinvestiční dotace 148.9 186.6 37.7 25% 

investiční dotace  34.5 16.5 -18.0 -52% 

příjmy celkem 942.2 918.9 -23.3 -2% 

dotace celkem 183.4 203.1 19.8 11% 

Tabulka 1: Příjmy Příbram 

 

Celkové výdaje Příbrami se meziročně snížily pouze o 1 milion Kč (o 0,1 %). Meziročně 

poklesly její běžné výdaje o 1,9 milionu Kč (0,2 %), avšak kapitálové výdaje stouply  
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o 0,8 milionu Kč (0,7 %). I zde je odchylka od průměru za srovnatelná města. Na snížení 

jejich celkových výdajů o 16,5 milionu Kč (2,1 %) participoval vzestup běžných výdajů  

o 4 miliony Kč (0,2 %) při souběžném znatelném poklesu kapitálových výdajů  

o 20,5 milionu Kč (10,9 %).  

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích se v Příbrami meziročně nezměnil (14 %) 

a zůstal zhruba na dvoutřetinové úrovni oproti srovnatelným městům. Podíl investičních 

dotací na celkových dotacích klesl na méně než polovinu hodnoty z roku 2019 a podíl 

kapitálových příjmů na kapitálových výdajích se snížil na čtvrtinu. Srovnatelná města 

vykázala v tomto roce vyšší míru financování kapitálových výdajů investičními dotacemi a 

nižší míru jejich financování kapitálovými příjmy, které v zásadě tvoří výnosy z prodeje 

městského majetku. 

výdaje mil. Kč 2019 2020 2020-2019 2020/20019 

výdaje běžné  741.3 739.5 -1.8 0% 

výdaje kapitálové  116.1 116.9 0.8 1% 

výdaje celkem 857.4 856.3 -1.0 0% 

saldo rozpočtu 84.8 62.6 -22.2   

Tabulka 2: Výdaje Příbram 

 

Přírůstek neinvestičních dotací výrazně ovlivnil jednorázový kompenzační příspěvek vlády 

na zmírnění výpadku daňových příjmů, způsobených pandemií koronaviru, a na ni 

navazujícími restriktivními a podpůrnými opatřeními vlády. Tento příspěvek vyplácený 

jako jednorázová dotace ve výši 1 250 Kč na obyvatele přinesl Příbrami 40,6 milionů Kč, 

což je méně, než kolik činil meziroční přírůstek neinvestičních dotací. Takže v Příbrami se 

objem „tradičních“ neinvestičních dotací z roku na rok  snížil.  

Srovnatelná města dostala v rámci kompenzační dotace v průměru 37,5 milionu Kč, což 

je méně, než v Příbrami. Rozdíl je dán nižším počtem obyvatel připadajícím v průměru  

na jedno srovnatelné město oproti Příbrami. Ve srovnatelných městech se však meziročně 

objem neinvestičních dotací zvýšil o více, než kolik získaly v rámci této specifické dotace.   
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5. DLOUHODOBÉ TRENDY 

Nyní se podíváme na to, jak se rozpočtové hospodaření Příbrami vyvíjelo v delším časovém 

horizontu, konkrétně mezi lety 2010 a 2020. V tomto období získala Příbram kumulativně 

8 miliard Kč a utratila 7,6 miliard Kč. Za poslední 21 let tak rozdílem mezi souhrnem příjmů 

a výdajů ušetřila více než 0,4 miliardy Kč, což představuje 5 % kumulovaných příjmů. 

Saldo rozpočtu bylo v daném období záporné pouze ve čtyřech letech a všechny tyto roky 

patří do první poloviny analyzovaného období. Nejhlubší schodek vykázala Příbram v roce 

2011 (11 % příjmů), nejvyšší přebytek byl dosažen v roce 2016 (20 % příjmů).  

V delším časovém horizontu je zřejmé, že se příjmy rozpočtu Příbrami nevyvíjely 

rovnoměrně. Až do roku 2013 klesaly a poté došlo k vzestupu. Rok 2020 vykázal opětovný 

pokles, i když jen o 2 %. Přitom v roce 2011 se její příjmy meziročně snížily až o 14 % a 

v roce 2013 o 10 %. V roce 2020 však byly příjmy i výdaje vyšší než ve výchozím roce. 

 

Výše kapitálových výdajů odráží objem peněz, které město věnuje na rozvoj. Podíl 

kapitálových výdajů na celkových výdajích odráží proporci, v jaké město používá 

disponibilní zdroje na financování provozu a v jaké na modernizaci a rozšiřování své 

infrastruktury. Při sledování vývoje podílu kapitálových výdaj na celkových výdajích  

v posledních 11 letech je v Příbrami zřetelně vidět vyšší podíl kapitálových výdajů  
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na počátku období oproti posledním letům. Markantní je i jeho značný pokles v roce 2016, 

který však platil i pro obce jako celek. V roce 2015 a 2012 představovaly kapitálové výdaje 

celou čtvrtinu celkových výdajů, avšak v roce 2016 již jen pouze 9 %. Nejvíce Příbram 

investovala v roce 2011, a to 162 milionů Kč, o něco méně to bylo v roce 2014, konkrétně 

153 milionů Kč. Naopak, pouhých 50 milionů Kč činil objem kapitálových výdajů v již 

zmiňovaném roce 2016.    

 

V posledních dvou letech hospodaří Příbram bez využití dluhových nástrojů. Objem jejího 

dluhu klesal v celém období, až na jednu výjimku v každém roce až k nule. Jednorázový 

vzestup dluhu v roce 2014 byly důsledkem přijetí krátkodobého bankovního úvěru. 

Příbram tak patří k několika málo městům v dané velikostní kategorii, která nevyužívají 

při zajišťování služeb pro obyvatele a zejména při investování dluhové nástroje.  Pokles 

dluhu však doprovázel i pokles objemu kapitálových výdajů.  
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Hospodaření Příbrami vykazuje již delší dobu znaky konzervativního přístupu představitelů 

města k využívání peněz na poskytování služeb. Vklady, většinou ve formě peněz  

na bankovních účtech, „mají přednost“ před přijetím půjčky, a to i v podmínkách 

přetrvávajících poměrně nízkých úrokových sazeb. Ty zvýhodňují půjčky a naopak 

znevýhodňují vklady, resp. úspory.  

Výše úspor města, měřená objemem krátkodobého finančního majetku, se mezi rokem 

zvýšila o neuvěřitelných 240 %. Rostoucí úspory nejsou v segmentu obcí již nějakou dobu 

výjimečné. To, co Příbram od ostatních odlišuje, je dynamika, s jakou její úspory rostou. 

Přitom až do roku 2013 se jejich objem snižoval, poté nastal růst, nejprve mírný a po roce 

2015 značný.  Největší část objemu krátkodobého finančního majetku obcí tvoří vklady  

na bankovních účtech. Kromě toho se sem řadí i ceniny, peníze na cestě a v pokladně. 
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Objem aktiv odráží celkový majetek města. Ten příbramský se mezi rokem 2010 a 2020 

snížil, a to až o 15 %, resp. o 0,7 miliardy Kč. Ke značnému poklesu však došlo již v roce 

2011. V následujících letech aktiva s mírnými výkyvy rostla. Ve srovnání s rokem 2011 byl 

majetek města  v posledním roce o 0,4 mld., resp. o 14 % Kč vyšší.  
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6. METODICKÉ POZNÁMKY KE SROVNÁVACÍ ANALÝZE 

V následující části analýzy porovnáváme rozpočtové a další údaje Příbrami s údaji 

připadající v průměru na jedno město ve velikostní kategorii 20 000 až 49 999 obyvatel. 

Do této velikostní kategorie patří 43 měst. Příbram má vyšší počet obyvatel (32 503), než 

je průměr za srovnatelná města (30 021).   

Při porovnání vycházíme z dostupných údajů v účetních výkazech – rozpočet, rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty -  za období 2016 až 2020. Všechny dále uváděné údaje jsou platné 

k 31. 12. daného roku. Základem porovnání jsou absolutní údaje za Příbram a průměr  

na město v dané velikostní kategorii, a to za posledních pět let, ke kterým přidáváme 

průměrné hodnoty za dané období.    

V grafickém znázornění ukazatelů mají jednotlivé složky grafu následující význam: 
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7. SROVNÁVACÍ ANALÝZA ZA OBDOBÍ LET 2016 AŽ 2020 

7.1. Celkové příjmy  

Příbram disponovala v každém z posledních pěti let vyššími celkovými příjmy, než byl 

průměr za jedno srovnatelné město. V průměru získala ročně do rozpočtu 822 milionů Kč, 

což je o 84 milionů Kč ročně více než jedno srovnatelné město. Nejvyšší převis příjmů  

nad srovnatelná města vykázala Příbram v roce 2019 (disponovala o 130 milionů Kč větší 

částkou).  

Obecně byl rozdíl mezi Příbramí a srovnatelnými městy větší v posledních dvou letech než 

na počátku analyzovaného období. Příjmy Příbrami i srovnatelných měst se zvyšovaly až 

do roku 2020. Průměrné roční tempo růstu příjmů v letech 2016 až 2019 bylo v Příbrami 

10 %, ve srovnatelných městech 8%. V následujícím roce došlo k jejich poklesu, který 

však byl, jak jsme se již zmínili, v Příbrami větší než ve srovnatelných městech. 

 

Rovněž celkové výdaje Příbrami byly vyšší oproti průměru za srovnatelná města, i když 

zde byl rozdíl menší než u celkových příjmů. Příbram vydala v průměru ročně 748 milionů 

Kč a jedno srovnatelné město o 37 milionů Kč méně. Největší rozdíl mezi výdaji nalezneme 

v roce 2020, ve kterém výdaje Příbrami převýšily výdaje srovnatelného města o 74 milionů 

Kč. Celkové výdaje až do 2019 rostly v obou případech, pak došlo k poklesu. 
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Rozpočet Příbrami skončil v každém z posledních pěti let přebytkem, srovnatelná města 

vykázala v roce 2018 záporné saldo. Kumulativní příjmy Příbrami v daném období převýšily 

její kumulativní výdaje o 443 milionů Kč (ušetřila tak 9 % příjmů), zatímco srovnatelné 

město pouze 167 milionů Kč (ušetřilo jen 4 % příjmů). Příbram vykázala vyšší míru úspor, 

fungovala tudíž v úspornějším režimu než srovnatelná města. Druhou stránkou mince jsou 

již výše zmíněné nižší kapitálové výdaje.  

 

Pro obecní rozpočet mají největší význam daňové příjmy. Ty se na celkových příjmech  

v Příbrami podílely v průměru 69 %, ve srovnatelných městech měly váhu o něco nižší. 

Od roku 2018 se význam daňových příjmů pro rozpočet mírně snižuje, k nejvyššímu 

poklesu došlo v roce 2020 v souvislosti s pandemií. Rozpočet Příbrami závisel na dotacích 

v průměru  z 18 %, srovnatelná města o více než jeden procentní bod méně. Vyšší váhu 

568

671

786

857 856

748

562

635

773 799 782

710

2016 2017 2018 2019 2020 Průměr

Příbram 43 měst

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. Pramen: Monitor, Ministerstvo financí

Nedaňové příjmyVýdaje celkem (mil. Kč na město)

Trend

+51% 
+39% 

Přírůstek 

Graf 10: Výdaje celkem 

138

59

25

85

63
74

84

36

-23

14
28 28

2016 2017 2018 2019 2020 Průměr

Příbram 43 měst

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. Pramen: Monitor, Ministerstvo financí

Nedaňové příjmySaldo rozpočtu (mil. Kč na město)

Graf 11: Saldo rozpočtu 



 

 
18 

však měly pouze neinvestiční dotace, podíl investičních dotací byl v obou případech 

shodný.  

Váha nedaňových příjmů byla v Příbrami o něco nižší než v jednom srovnatelném městě, 

v případě kapitálových příjmů, tedy příjmů pramenících převážně z prodeje městského 

majetku, se příliš nelišila. V roce 2019, ve kterém byly kapitálové příjmy Příbrami zdaleka 

nejvyšší, se na celkových příjmech podílely více než 5 %, o rok dříve byl jejich význam 

pro celkové příjmy zanedbatelný.  

Příbram 2016 2017 2018 2019 2020 průměr 

Daňové příjmy 69.7% 73.4% 71.9% 66.1% 63.4% 68.6% 

Nedaňové příjmy 11.2% 10.2% 10.0% 9.3% 13.3% 10.8% 

Kapitálové příjmy 1.0% 3.0% 0.8% 5.1% 1.2% 2.3% 

Neinvestiční dotace 10.7% 13.1% 13.8% 15.8% 20.3% 15.0% 

Investiční dotace 7.4% 0.3% 3.6% 3.7% 1.8% 3.3% 

Dotace celkem 18.1% 13.4% 17.4% 19.5% 22.1% 18.3% 

43 měst  2016 2017 2018 2019 2020 průměr 

Daňové příjmy 67.8% 70.5% 68.1% 67.2% 63.1% 67.2% 

Nedaňové příjmy 14.9% 14.0% 13.7% 12.9% 13.3% 13.7% 

Kapitálové příjmy 3.3% 2.3% 3.0% 2.3% 1.6% 2.5% 

Neinvestiční dotace 10.2% 12.3% 12.0% 13.2% 18.2% 13.4% 

Investiční dotace 3.9% 0.9% 3.2% 4.5% 3.8% 3.3% 

Dotace celkem 14.0% 13.2% 15.3% 17.7% 22.0% 16.7% 

Tabulka 3: Struktura příjmů 

 

7.2. Daňové příjmy 

Příbram vykázala nejenom vyšší podíl daňových příjmů na celkových příjmech, ale i jejich 

vyšší objem. V průměru ročně získala z tohoto zdroje 563 milionů Kč, a to je o 68 milionů 

Kč více než srovnatelné město. Od roku 2016 se odstup Příbrami zvyšoval, v posledním 

roce se snížil. 

Nejdůležitější složkou daňových příjmů obcí jsou sdílené daně. Rozdělují se podle 

schváleného mechanismu, a to z celostátního výnosu tří daní. Zhruba polovina výnosu  

ze sdílených daní plyne z daně z přidané hodnoty a o zbývající část se dělí daň z příjmů 

fyzických osob a daň z příjmů právnických osob.  

Sdílené daně tvořily v průměru 77 % daňových příjmů Příbrami a 80 % daňových příjmů 

srovnatelných měst. Příbram získala v průměru ročně v jejich rámci 433 milionů Kč, 
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srovnatelné město 395 milionů Kč. Rozdíl ovlivňuje vyšší počet obyvatel Příbrami, než kolik 

připadá na jedno srovnatelné město. Objem sdílených daní Příbrami se mezi rokem 2016 

a 2019 zvýšil o třetinu. Navzdory jejich poklesu v roce 2020 byl i v tomto roce jejich objem 

vyšší než v roce 2018.    

Druhou významnou položkou daňových příjmů je daň z nemovitosti. Ta Příbrami vynesla 

v průměru ročně 36 milionů Kč ročně, a to je o 6 milionů více než u srovnatelného města. 

Zatímco v Příbrami byl výnos daně z nemovitosti v roce 2020 vyšší než na počátku období, 

u srovnatelných měst tomu bylo naopak. V obou případech se na daňových příjmech 

podílela 6 %. Avšak v Příbrami se její objem mezi rokem 2016 a 2020 zvýšil o 6 %,  

u srovnatelných měst se naopak o 1 % snížil. 

Daň z nemovitosti je jednou z mála možností pro české obce, když chtějí zvýšit své příjmy. 

Rozhodnutí o zvýšení sazby této daně není pro zastupitele obcí jednoduché, protože se 

bezprostředně dotýká peněz obyvatel. Zvýšený výnos však může podpořit investice  

na zlepšení místní infrastruktury a přinést tak užitek všem obyvatelům.  

Rovněž výnos z místních poplatků byl v Příbrami vyšší. Dosáhl v průměru ročně částky  

24 milionů, zatímco v jednom srovnatelném městě to bylo 15 milionů Kč. Příbram převisu 

dosáhla navzdory tomu, že se jejich objem v daném období o 17 % snížil, zatímco  

ve srovnatelných městech o 4 % vzrostl.   

Příjmy z hazardu dosáhly v Příbrami v průměru ročně výše 25 milionů Kč, jedno 

srovnatelné město 19 milionů Kč. U nich se jejich objem od roku 2017 snižoval, v Příbrami 

kolísal. Příbram vykázala vyšší hodnotu i u poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí. 

Získala v průměru ročně 6 milionů Kč, jedno srovnatelné město méně než poloviční částku. 

Ještě se podíváme, jak velké zkreslení daňových příjmů vytváří konstrukce podivné „daně 

z příjmů právnických osob za obce“. Je to položka vyskytující se ve stejné výši jak  

na straně výdajů, tak i příjmů. Z hlediska rozpočtu obce je tedy neutrální. Nikoli však  

z hlediska celkových příjmů. V Příbrami tvořila v průměru 19 % daňových příjmů, ve 

srovnatelných městech to bylo 17 %. Takže zkreslení příjmů bylo v obou případech 

obdobné. 
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7.3. Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy jsou jedinou z hlavních položek, která byla v přepočtu na město  

v Příbrami většinou vesměs nižší. Příbram získala z tohoto zdroje v průměru ročně  

89 milionů Kč, jedno srovnatelné město o 12 milionů Kč více. Pouze v roce 2020 vykázala 

Příbram vyšší hodnotu než jedno srovnatelné město. V posledním roce  se nedaňové 

příjmy Příbrami  zvýšily o 40 % a významně tak snížily nepříznivý dopad nižších daňových 

příjmů. Významnou roli přitom sehrál nejen růst příjmů z pronájmu majetku, ale i zvýšení 

příjmů z vlastní činnosti a z finančního majetku. Srovnatelná města zvedla v tomto roce 

nedaňové příjmy pouze o 3 %.  

 

Z hlediska objemu jsou nejdůležitější složkou nedaňových příjmů příjmy z pronájmu 

městského majetku. V Příbrami představovaly až 72 % nedaňových příjmů,  
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ve srovnatelných městech to bylo „jen“ 48 %.  Příbram takto získala 64 milionů Kč ročně 

a jedno srovnatelné město 14 milionů Kč méně.  

 

Druhou významnou složkou jsou příjmy z vlastní činnosti. Ty tvořily 9 % nedaňových 

příjmů v Příbrami, ale 22 % ve srovnatelných městech. Příjmy z vlastní činnosti dosáhly  

v průměru 8 milionů Kč ročně v Příbrami a téměř třikrát tolik v jednom srovnatelném 

městě.  

 

Velký rozdíl nalezneme u příjmů z finančního majetku. V Příbrami to bylo 0,7 milionu Kč 

ročně, zatímco v jednom srovnatelném městě 5,2 milionu Kč. Více peněz než Příbram 

získalo srovnatelné město rovněž v rámci neinvestičních darů a pojistných náhrad. 

53 55

62
59

92

64

47 48 49 49 50 48

2016 2017 2018 2019 2020 Průměr

Příbram 43 měst

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. Pramen: Monitor, Ministerstvo financí

Nedaňové příjmyPříjmy z pronájmu majetku (mil. Kč na město)

Trend

+73% 
+7% 

Přírůstek 

Graf 14: Příjmy z pronájmu majetku 

7
6 6 6

13

8

22 22
23 23

22 22

2016 2017 2018 2019 2020 Průměr

Příbram 43 měst

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. Pramen: Monitor, Ministerstvo financí

Nedaňové příjmyPříjmy z vlastní činnosti (mil. Kč na město)

Trend

+76% 
+0% 

Přírůstek 

Graf 15: Příjmy z vlastní činnosti 



 

 
22 

Příjmy z finančního majetku zahrnují úroky, podíly na zisku a dividendy. Vyšší příjmy 

srovnatelného města z finančního majetku jsou dány především příjmy z podílu na zisku 

a z dividend, tato položka v Příbrami prakticky absentuje. Příjmy z úroků jsou sice v 

Příbrami vyšší než ve srovnatelném městě. To ale nestačí na kompenzaci rozdílu v příjmech 

z podílu na zisku a dividend. 

mil. Kč na město  2016 2017 2018 2019 2020 

Příbram 0.2 0.0 0.0 0.9 2.4 

43 měst 4.0 3.8 5.4 5.3 7.4 

Tabulka 4: Příjmy z finančního majetku 

 

Vyšší příjmy z finančního majetku srovnatelných měst korespondují s jejich vyššími výdaji 

v rámci položky úroky a jiné finanční výdaje v rámci běžných výdajů. 

mil. Kč na město  2016 2017 2018 2019 2020 

Příbram 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 

43 měst 2.1 1.8 1.9 2.6 2.2 

Tabulka 5: Úroky a ostatní finanční výdaje 

 

7.4. Kapitálové příjmy 

Příbram doplňovala své příjmy prodejem majetku v obdobné míře jako jedno srovnatelné 

město. V průměru takto získala 19 milionů Kč ročně a srovnatelná města o necelý milion 

Kč méně. Za posledních pět let prodala Příbram majetek ve výši 95 milionů Kč a prodaný 

majetek na jedno srovnatelné město pak dosáhl výše 91 milionů Kč.  

Příjmy z prodeje majetku většinou slouží na posílení kapitálových výdajů. Na jejich 

financování se kapitálové příjmy v Příbrami podílely v průměru 18 %, nejvíce to bylo v 

roce 2017 (22 %), nejméně v roce následujícím (5 %). Průměr za srovnatelná města 

vychází na 13 %, čili zde byl význam kapitálových příjmů o něco nižší. 
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7.5. Dotace 

Dotace jsou jedinou z hlavních příjmových položek, která se v posledních pěti letech 

pravidelně zvyšovala.  Podle oblastí využití se dělí na neinvestiční (podpora provozních 

nákladů) a investiční (podpora dalšího rozvoje). Celkové dotace tvořily v průměru ročně 

18 % celkových příjmů v Příbrami a necelých 17 % ve srovnatelných městech. V průměru 

ročně obdržela Příbram celkové dotace ve výši 151 milionů Kč, a to je o 28 milionů Kč více 

než jedno srovnatelné město.  

Neinvestiční dotace se na celkových dotacích Příbrami podílely v průměru ročně 82 %,  

ve srovnatelných městech to bylo 80 %. V rámci neinvestičních dotací dostala Příbram  

v průměru ročně 124 milionů Kč, zatímco na jedno srovnatelné město připadlo pouze  

99 milionů Kč. Odstup Příbrami se až do roku 2020 zvyšoval, v tomto roce se nepatrně 

snížil. 

Naprostou většinu neinvestičních dotací získala Příbram z centrální úrovně, tedy  

ze státního rozpočtu, případně ze státních fondů. Na kraj připadlo v průměru 20 % 

neinvestičních dotací, což je víceméně shodný podíl se srovnatelnými městy. Ta navíc,  

na rozdíl od Příbrami, využívají i převody z vlastních fondů. 
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V letech 2016 až 2020 získala Příbram na investičních dotacích 135 milionů Kč, jedno 

srovnatelné město o 13 milionů Kč méně. Poslední rok se však na tomto objemu v Příbrami 

podílel jen o něco více než desetinou. Ve srovnatelných městech to byla dokonce celá 

čtvrtina. Zdaleka nejnižší úroveň vykázaly investiční dotace v obou případech v roce 2017.  

Vývoj investičních dotací obvykle koreluje s objemem kapitálových výdajů. V Příbrami 

financovaly investiční dotace kapitálové výdaje v průměru z 35 %, ve srovnatelných 

městech to bylo pouze ze 17 %. Objem kapitálových výdajů Příbrami byl tudíž více závislý 

na tom, jaké investiční dotace se městu podařilo získat. 
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7.6. Celkové výdaje 

Jak již bylo řečeno, celkové výdaje Příbrami byly vyšší, než kolik připadlo na jedno 

srovnatelné město. Dosáhly v průměru 748 milionů Kč, a to je o 37 milionů Kč více, než 

najdeme u srovnatelného města. V posledních dvou letech se odstup Příbrami zvýšil.  

Výdajovou položkou s největším objemem peněz je místní správa, a to jak v Příbrami, tak 

i ve srovnatelných městech. V Příbrami se na celkových výdajích podílela 17 %,  

ve srovnatelných městech to bylo ještě o dva procentní body více. V absolutním vyjádření 

činily tyto výdaje v Příbrami 131 milionů Kč ročně a v jednom srovnatelném městě to bylo 

o 5 milionů Kč více.   

Druhou výdajovou položkou v pořadí jsou výdaje na komunální služby. Příbram vynaložila 

na tuto oblast 121 milionů Kč ročně, a to je více než dvojnásobek částky připadající  

na jedno srovnatelné město. Převaha Příbrami se ukázala rovněž u výdajů na sociální péči. 

Ta věnovala na tuto oblast 76 milionů Kč ročně, a to je o 36 milionů Kč více než jedno 

srovnatelné město. Další oblastí, na kterou vydala Příbram více, je oblast týkající se 

kultury, církví a sdělovacích prostředků. Příbram zde vynaložila v průměru 71 milionů Kč 

a jedno srovnatelné město necelých 50 milionů Kč ročně. 

Mírnou převahu měla Příbram rovněž u výdajů na vzdělávání. Věnovala na ni v průměru 

97 milionů Kč, což je o 18 milionů Kč více, než připadlo na jedno město v dané velikostní 

skupině. Obdobně tomu bylo i u výdajů na veřejný pořádek.  

I když Příbram vykázala vyšší celkové výdaje než jedno srovnatelné město, najdou se i 

odvětví, ve kterých byl průměr za srovnatelná města vyšší. Největší převahu měla 

srovnatelná města  u výdajů na pozemní komunikace. Příbram stála tato oblast v průměru 

28 milionů Kč, jedno srovnatelné město více než dvakrát tolik. U výdajů na bytové 

hospodářství byl rozdíl menší. Bylo to v průměru 25 milionů Kč v Příbrami a 44 milionů Kč 

v jednom srovnatelném městě.  
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K dalším oblastem, ve kterých výdaje jednoho srovnatelného města přesáhly výdaje 

Příbrami, se řadí silniční doprava, vodní hospodářství, požární ochrana a vzhled obce. 

Jedná se o odvětví, která z hlediska svého objemu celkové výdaje významněji neovlivňují. 

 

7.7. Běžný rozpočet 

Rozpočet obce se standardně dělí  na běžný a kapitálový. První  rozpočet je spojený  

s provozními záležitostmi, druhý s investicemi. Příjmy běžného rozpočtu se, na rozdíl  

od kapitálového rozpočtu, ve své většině pravidelně každoročně opakují. Patří sem 

daňové, nedaňové příjmy a neinvestiční dotace. Tyto příjmy jsou převážně určeny  

na financování běžných výdajů, jako jsou například mzdy, nákup služeb, dopravní 

obslužnost. Běžný rozpočet tak tvoří stabilní a větší část celkového rozpočtu. Jeho saldo 

by mělo být vždy kladné. Financování provozních výdajů například půjčkou či úsporami  
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z minulých let by bylo porušením elementárního pravidla zdravého finančního hospodaření 

obce.  

Přebytek běžného rozpočtu odráží úspory získané v rámci financování provozu, které lze 

využít na pořízení investic, na splacení dluhu či odložit užití dočasně nepotřebných peněz 

na pozdější období a posílit tak rozpočtovou rezervu.  

Na rozdíl od příjmů běžného rozpočtu jsou příjmy kapitálového rozpočtu většinou 

jednorázové. Proti příjmům tvořeným investičními dotacemi a kapitálovými příjmy stojí 

výdaje spojené většinou s investiční aktivitou. Kapitálový rozpočet končí téměř vždy 

schodkem, protože ty dva zdroje nejsou dostatečné na pokrytí kapitálových výdajů.  

Příbram v kumulaci vykázala v rámci běžného rozpočtu nejen vyšší příjmy, ale i výdaje 

než jedno srovnatelné město. Saldo však bylo o 11 milionů Kč nižší. Příbram v rámci 

běžného hospodařené ušetřila 17 % běžných příjmů, zatímco srovnatelná města vykázala 

úspory ve výši 20 % běžných příjmů. 

Příbram 2016 2017 2018 2019 2020 průměr 

příjmy 647.0 705.9 775.3 859.2 890.9 775.7 

výdaje  518.0 572.7 664.6 741.3 739.5 647.2 

saldo 129.1 133.2 110.6 117.9 151.5 128.5 

saldo/příjmy 19.9% 18.9% 14.3% 13.7% 17.0% 16.8% 

Průměr 43 měst 2016 2017 2018 2019 2020 průměr 

příjmy 600.0 650.0 703.4 757.3 766.6 695.5 

výdaje  474.8 513.6 565.4 610.8 614.9 555.9 

saldo 125.2 136.3 138.1 146.5 151.7 139.5 

saldo/příjmy 20.9% 21.0% 19.6% 19.3% 19.8% 20.1% 

Tabulka 6: Běžný rozpočet (mil. Kč na město) 

 

7.8. Kapitálové výdaje 

Jak již bylo řečeno, kapitálové výdaje představují investici do budoucího rozvoje města. 

Pro jejich financování se  využívají v určité míře různé cesty. Kromě přebytku běžného 

rozpočtu to jsou investiční dotace, výnosy z prodeje majetku, úvěry a úspory 

nakumulované v předchozích obdobích obvykle s cílem financovat z nich investiční akce 

v budoucím období.    
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V posledních pěti letech dosáhly kapitálové výdaje Příbrami 502,6 milionu Kč, zatímco  

na jedno srovnatelné město připadlo 772 milionů Kč. Přitom celkové výdaje Příbrami byly 

vyšší a vyšší byly nejen její investiční dotace ale i kapitálové příjmy. Na financování 

investic se v Příbrami podílely tyto dva zdroje 46 % a ve srovnatelných městech to bylo 

pouze 28 %. Srovnatelná města tak využívala intenzivněji i další zdroje na pokrytí investic.   

souhrn za období mil. Kč Příbram 43 měst  

kapitálové výdaje 502.6 772.0 

investiční dotace 135.0 122.3 

kapitálové příjmy  94.7 90.8 

podíly Příbram 43 měst  

investiční dotace 27% 16% 

kapitálové příjmy  19% 12% 

oba zdroje 46% 28% 

Tabulka 7: Struktura financování kapitálových výdajů 

 

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích Příbrami dosahoval za celé období 13 % 

(s rozptylem v jednotlivých letech od 9 % do 15 %). Srovnatelná města vykázala mnohem 

vyšší podíl, a to 21 %. Jejich převaha platila i v jednotlivých letech daného období.  

Nejvíce kapitálových výdajů v Příbrami směřovalo v souhrnu posledních pěti let  

do komunálních služeb, a to 138 milionů Kč, resp. 27 % celkového objemu. Na druhé 

místo se dostala tělovýchova a zájmová činnost s 93 miliony Kč a s podílem 19 %.  

Na pozemní komunikace šlo 71 milionů Kč (14 %) a oblast kultury, církví a sdělovacích 

prostředků získala 52 milionů K (10 %).  

Kapitálové výdaje na vzdělávání byly v daném období páté nejvyšší s částkou 38 milionů 

Kč (7 %). Další v pořadí byly investice do bydlení (30 milionů Kč, resp. 6 %) a po 4 % 

připadlo na veřejný pořádek a na sociální péči (shodně po 22 milionech Kč).  

Prioritou kapitálových výdajů srovnatelných měst byly pozemní komunikace (21 %), 

tělovýchova a zájmová činnost a vzdělávání (po 15 %), komunální služby (13 %) a bydlení 

(9 %). 
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Kapitálové výdaje za průměr srovnatelných měst v daném období byly vyšší než v Příbrami 

v téměř všech výdajových oblastech. Největší převis byl v kapitálových výdajích  

na vzdělávání, pozemní komunikace a bydlení. Z oblastí, do kterých směřovala vysoká 

částka kapitálových výdajů, vykázala Příbram vyšší hodnoty jen ve dvou oblastech, a to 

komunální služby a kultura, církve a sdělovací prostředky. 
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7.9. Dluh a další aspekty rozpočtového hospodaření 

V posledních dvou letech hospodařila Příbram při nulové úrovni dluhu. I v předchozích 

letech byl její dluh mnohem nižší, než kolik připadlo v průměru na jedno srovnatelné 

město. Koncem roku 2020 dosáhl dluh připadající v průměru na jedno srovnatelné město 

výše 109 milionů Kč. 

  

Příbram měla koncem roku 2020 úspory, měřené výší krátkodobého finančního majetku, 

v objemu 425 milionů Kč. Mezi rokem 2016 a 2020 se jejich objem značně zvýšil, a to až 

o 141 %. Ve srovnatelných městech se zvýšil rovněž, ale podstatně pomaleji (o 19 %). 

Přitom ještě v prvních třech letech analyzovaného období byly úspory Příbrami pod úrovní 

průměru srovnatelných měst. 
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Celková aktiva Příbrami dosáhla koncem roku 2020 výše 4,1 mld. Kč. Jejich objem od roku 

2016 vzrostl o 9,6 %, resp. o 363 milionů Kč. Jedno srovnatelné město vykázalo aktiva  

ve výši 4 mld. Kč, od roku 2016 se zvýšil o 10,4 %, resp. o 374 milionů Kč.  

 

Finanční investice čili dlouhodobý finanční majetek Příbrami dosáhl koncem roku 2020 výše 

62 milionů Kč. Ještě v roce 2016 byl o 25 milionů Kč vyšší. Je tvořený téměř výlučně 

„ostatním dlouhodobým finančním majetkem“. Jen velmi malá část připadá na majetkovou 

účast v osobách s rozhodujícím vlivem.  Přitom na jedno srovnatelné město byly finanční 

investice koncem roku 2020 téměř 7x vyšší a většinou je tvořily majetkové účasti  

v osobách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem. 
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Hospodářský výsledek byl s výjimkou roku 2016 vždy kladný a koncem roku 2020 dokonce 

vyšší, než kolik připadlo na jedno srovnatelné město. Rovněž úroveň likvidity byla  

v Příbrami více než dvojnásobná oproti průměru za srovnatelná města. Vzhledem k nulové 

hladině dluhu byl poměr cizích zdrojů k aktivům v Příbrami extrémně nízký. Dosahoval  

1 % oproti 6 % ve srovnatelných městech. 
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8.2. Komentář k iRatingovému hodnocení za rok 2020 
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8.5. Seznam měst ve velikostní kategorii 20 000 – 49 999 obyvatel 

IČO Název 

00279943 Město Blansko 

00297569 Město Bohumín 

00283061 Město Břeclav 

00260428 Město Česká Lípa 

00297437 Město Český Těšín 

00267449 Město Havlíčkův Brod 

00284891 Město Hodonín 

00253979 Město Cheb 

00270211 Město Chrudim 

00262340 Město Jablonec nad Nisou 

00246875 Město Jindřichův Hradec 

00254657 Město Karlovy Vary 

00255661 Město Klatovy 

00235440 Město Kolín 

00298077 Město Kopřivnice 

00296139 Město Krnov 

00287351 Město Kroměříž 

00236195 Město Kutná Hora 

00263958 Město Litoměřice 

00266027 Město Litvínov 

00272868 Město Náchod 

00298212 Město Nový Jičín 

00297577 Město Orlová 

00249998 Město Písek 

00288659 Město Prostějov 

00243132 Město Příbram 

00259586 Město Sokolov 

00251810 Město Strakonice 

00303461 Město Šumperk 

00253014 Město Tábor 

00278360 Město Trutnov 

00290629 Město Třebíč 

00297313 Město Třinec 

00291471 Město Uherské Hradiště 

00304387 Město Valašské Meziříčí 

00304450 Město Vsetín 

00292427 Město Vyškov 

00293881 Město Znojmo 
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00295841 Město Žďár nad Sázavou 

00261238 Statutární Město Děčín 

00261891 Statutární Město Chomutov 

00238295 Statutární Město Mladá Boleslav 

00301825 Statutární Město Přerov 

00266621 Statutární Město Teplice 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Štětkova 1638/18, Nusle 

140 00 Praha 4 

Tel. +420 277 778 530 

Fax +420 277 778 580 

Email info.cz@crif.com  

www.crif.cz  

www.informaceoobcich.cz  

Skupina CRIF byla založena v roce 1998 v Bologni a 

patří mezi největší světové provozovatele úvěrových 

registrů. Ve 22 zemích na 4 kontinentech 

zaměstnáváme 2 500 pracovníků. 

Poskytujeme 

 Produkty a služby pro prevenci rizika z 

obchodního vztahu 

 Konzultační a expertní služby 

Naší doménou je 

 Sběr a integrace obchodních informací 

 Analýza dat, hledání souvislostí a interpretace 

 Vizualizace a prezentace výsledků 
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