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a   u k l á d á 

 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zpracovat rozpočet statutárního města Liberec 
na rok 2014 

 

                                                                                                                 Termín: neprodleně 



D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A 
 
  
 V souladu s plánem činnosti rady města,  která usnesením číslo 452/2013 na svém 
zasedání dne 18. 6. 2013  schválila „Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených 
organizací na rok 2014 a rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2018“, předkládá odbor 
ekonomiky a majetku návrh rozpočtu příjmů, financování, výnosů i nákladů hospodářské 
činnosti a výdajů  za město na rok 2014.  Sestaven byl v několika etapách podle podkladů 
jednotlivých odborů a následnými úpravami v součinnosti s jednotlivými garanty.  
 
Předpokládané příjmy příštího roku činí celkem 1 497 814 282 Kč . 
 
Daňové příjmy (t řída 1) představují částku 1 290 226 000 Kč a odpovídají stávajícímu 
platnému rozpočtovému určení daní.   
 
Hlavní položku daňových příjmů tvoří sdílené daně, tedy daně z příjmu fyzických osob (ze 
závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti a z kapitálových výnosů), právnických 
osob, DPH a daň z nemovitostí. V rozpočtu na rok 2014 je počítáno s celkovým příjmem z 
titulu sdílených daní a daně z nemovitostí (bez započítání daně z příjmu právnických osob za 
obce) ve výši 1 119,5 mil. Kč.  
U položek sdílených daní bude velmi záležet na celkové hospodářské situaci nejenom v ČR, 
co se týká spotřebitelské poptávky, zaměstnanosti apod. Obecně lze konstatovat, že uváděný 
návrh příjmů počítá spíše s pozitivním vývojem makroekonomických ukazatelů, neboť 
plánované daňové příjmy jsou vyšší o cca 2% než v roce 2013. 
 
Porovnání sdílených daní 2013 a 2014: 

v mil. Kč 
2013 2014 

  rozpočet 
očekávaná 
skutečnost návrh 

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 244 237 241,5 
Daň z příjmů FO ze samostat.výděl.činnosti 28 22 23 
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 20 22 23 
Daň z příjmů právnických osob 234 215 225 
Daň z přidané hodnoty 450 475 485 

Celkem 976 971 997,5 
 
 
Dalšími důležitými příjmovými položkami jsou poplatky, např. odvod výtěžku z provozování 
loterií a odvod z výherních přístrojů. U objemově nejvýznamnějšího příjmového poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů se nepředpokládá úprava výše poplatku dle vyhlášky města, která by 
platila od 1. 1. 2014, ale počítá se se zlepšením vymáhání poplatků dlouhodobě po lhůtě 
splatnosti. Mírně vyšší celkové rozpočtované daňové příjmy jdou tedy zejména ve prospěch 
poplatků, kde se počítá se zlepšením vymáháním některých poplatků dlouhodobě po lhůtě 
splatnosti a také již zmíněného odvodu z výherních přístrojů. 
U ostatních příjmů byly jednotlivé položky projednány se správci rozpočtů odborů, včetně 
rozborů minulosti a platných smluvních vztahů. V případě, kdy se nemění parametry, podle 
kterých je určen výsledný příjem, je možné z této minulosti vyjít a učinit odhad budoucích 
příjmů.  



 
Nedaňové příjmy (t řída 2) dosáhly částky 124 462 746 Kč.  
 
Z hlediska nedaňových příjmů tvoří nejvýznamnější položku (RP 2412) splátky půjčených 
prostředků od městem vlastněných společností a to v celkové hodnotě 37,440 mil. Kč. Je 
plánován nižší příjem od společnosti SAJ a. s., který se snižuje na reálnou úroveň, protože 
předcházející navržené splátky neodpovídaly hospodářské situaci této obchodní společnosti a 
město tuto položku muselo vykrývat běžnou rezervou ve výdajích.  Do rozpočtu 2014 byl 
dále  zařazen příjem z dividend Teplárny Liberec, rozdělení zisku firmy A. S. A. , ostatní 
nedaňový příjem – dotace z KÚLK na městské lázně a příjmy z úroků ze státního dluhopisu. 
Další význačnou položkou jsou odvody z odpisů zřizovaných příspěvkových organizací.  
 
Přijaté dotace (třída 4) jsou rozpočtovány ve výši 83 125 536 Kč. 
 
Zde jsou zahrnuty neinvestiční transfery v rámci souhrnného vztahu a převody z vlastních 
fondů hospodářské činnosti.  V této části předpokládáme zachování výše dotace na státní 
správu (RP 4112), která je ve výši 66 mil. Kč. Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti 
(RP 4131) je tvořen výsledkem rozdílu výnosů a nákladů a ten je v současnosti plánován ve 
výši + 14,9 mil. Kč. Její výsledná hodnota je dána rozdílem mezi plánem výnosů a plánem 
nákladů z hospodářské činnosti. Pro rok 2014 tento rozdíl vychází ve výši 14 911 536 Kč. 
Výsledná výše je doložena plánem výnosů v celkovém objemu 78 955 647 Kč a plánem 
nákladů v celkovém objemu 64 044 111 Kč. V rámci hospodářské činnosti tvoří 
z důležitějších výnosových položek prodej majetku, který je plánován v celkové výši 20,8  
mil. Kč a výnos z pronájmu bytů a nebytových prostor, který je plánován v celkové výši 
27,555 mil. Kč. 
 
Financování je ve výši Kč – 25 399 941 Kč 
 
Financování je tvořeno čerpáním kontokorentního úvěru v České spořitelně, a. s. ,  zůstatkem 
finančních prostředků naspořených ve 2. pololetí 2013 na splátku úroku dluhopisu za toto 
období v lednu 2014 a splátkou půjčky SFŽP. Financování dále zahrnuje splácení dluhopisu 
do umořovacího fondu (dlouhodobé operace řízení likvidity – dluhopis). Záporná hodnota 
financování znamená, že v roce 2014 bude ve vyšší míře docházet ke splácení a předpokládá 
se nižší čerpání cizích zdrojů, které by měly být zdrojem pro vlastní výdaje. 
 
Po započtení financování v uvedené výši zbývá na celkové výdaje města celkem k rozdělení 
1 472 414 341 Kč. 
 
Celkové výdaje jsou ve výši 1 472 414 341 Kč. 
( z  toho běžné výdaje ve výši 1 402 292 749 Kč a kapitálové výdaje ve výši 70 121 592 Kč) 
 
V porovnání se schváleným rozpočtem na r. 2013, kdy tato částka byla 1,525  mil. Kč, jsou 
plánované výdaje na rok 2014 nominálně nižší o  53 mil. Kč. Mohlo by se tak na první pohled 
zdát, že SML bude utrácet v roce 2014 méně než předchozí rok. Při meziročním porovnání je 
třeba vzít v úvahu, že v rozpočtu 2013 byla plánovaná rezerva ve výši 117 mil. Kč, která se 
předpokládala využít na vykrytí neuskutečněného příjmů z jedné ze dvou plánovaných 
velkých kapitálových příjmů (prodej Letiště a TSML a.s.). K čemuž nakonec skutečně došlo a 
výdaje byly o tuto částku rezervy sníženy. Pokud budeme porovnávat výdaje bez vlivu 
rezervy, která je v roce 2014 pouze 10 mil. Kč, jsou naopak výdaje na rok 2014 o více než 50 
mil. vyšší.  



Vyšší výdaje mohly být zařazeny do rozpočtu s vědomím, že plánované daňové příjmy jsou 
vyšší než v roce 2013 a to o cca 2%, což  je na samé hraně reálnosti. Druhým důvodem 
vyšších plánovaných výdajů v  porovnání s rokem 2013 je nižší zapojení vlastních prostředků 
do financování (resp. snižování zadluženosti). Přesto je částka financování stále záporná, což 
znamená, že nominálně k snížení zadluženosti v roce 2014 dojde, ale ne v takové míře jako 
v roce 2013. V roce 2013 bylo hlavním důvodem zapojení vlastních prostředků do splácení 
revolvingového úvěru u VÚB, který byl v červenci 2013 úplně splacen a to z   1/3  právě 
z vlastních zdrojů. Z pohledu celkových výdajů je tak rozpočet 2014 více podobný roku 2012, 
kdy, kdy prakticky nebyla žádná splátka úvěru a výdaje tak mohly být vyšší o cca 70 mil. Kč 
než v roce 2013. Bohužel tyto výdaje nebyly v roce 2012 plně pokryty příjmy, což mělo za 
následek záporné saldo na konci roku 2012 a přesun některých plateb do roku 2013. Pokud 
nebudeme tyto platby opět odsouvat, bude muset být na konci roku 2013 načerpán 
kontokorentní úvěr a to ve výši těchto odsunutých plateb tj.37 mil. Kč  a k tomu saldo roku 
2013, které lze odhadovat na cca 20-25 mil. Kč. Tyto negativní skutečnosti tedy výrazně 
ovlivňují i rozpočet 2014, kde je počítáno, že načerpané KTK úvěry nebudou v průběhu roku 
2014 spláceny a možná dojde ještě k mírnému čerpání. Je však třeba znovu připomenou, že 
v kombinaci se splácením do amortizačního fondu celková zadluženost opět v roce 2014 
meziročně poklesne. Ne však takovým tempem jak by bylo z hlediska ekonomické stability 
města žádoucí. 
 
V návrhu výdajů se předpokládá úprava základních pravidel pro využití Fondu pro 
financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací a základních pravidel pro využití 
Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací s tím, že zmíněné fondy 
v roce 2014 budou tvořeny 50% z částky organizacemi čtvrtletně odváděných účetních odpisů 
dlouhodobého nemovitého majetku, resp. 50% z částky organizacemi odváděných účetních 
odpisů nemovitého i movitého majetku. 
 
Ostatní peněžní fondy města jsou rozpočtovány v celkové výši 7 257 820 Kč, rozdělení do 
fondu zdraví a fondu prevence dodržuje usnesení ze ZM č. 89/2013 ze dne 30. 5. 2013 a 
ostatní peněžní fondy jsou navrhovány ve výši roku 2013. 
 
 
Celkově lze rozpočet 2014 hodnotit jako mírně optimistický z hlediska plánovaných 
daňových příjmů a tím pádem je velmi napjatý. Ve výdajové stránce je tak opět vysoké riziko, 
že některé výdaje nebudou pokryty příjmy v roce 2014, což bude mít za následek vyšší 
čerpání kontokorentního úvěru nebo odkladem plateb do roku 2015. Z krátkodobého pohledu 
je tedy řešením hledání úspor v průběhu roky 2014 a tak rozpočtovými opatřeními snižovat 
výdaje v aktuálním roce. Negativně lze hodnotit velmi malou rezervu, která by měla sloužit 
k pokrytí neplánovaných výdajů nebo neplánovaných poklesů příjmu. Tato rezerva by 
v optimální situaci měla činit cca 10% plánovaných výdajů. SML se však v optimální situaci 
aktuálně nenachází a proto je rezerva méně než 1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Porovnání rozpočtu 2013 a 2014 z hlediska základního členění příjmů a výdajů 
 
 

       návrh rozpočtu 
2014 

               schválený rozpočet 
2013 

 
Běžné příjmy 1 482 902 746 1 455 962 073 
Kapitálové 
příjmy 14 911 536 199 403 097 
Celkem 1 497 814 282 1 655 365 170 

Běžné výdaje 1 402 292 749 1 424 142 724 
Kapitálové 
výdaje 70 121 592 101 819 276 
Celkem 1 472 414 341 1 525 962 000 

Financování 25 399 941 129 403 170 
 
 
Je více než zřejmé, že běžné příjmy pokrývají běžné výdaje a naplňování amortizačního 
fondu. Na investice zůstává minimu finančních prostředků. Kapitálové příjmy jsou 
v porovnání s minulými roky minimální. Ze střednědobého pohledu je tedy řešením 
přizpůsobit objem a strukturu výdajů aktuálnímu stavu v příjmové části. V příjmové části, 
zejména ve sdílených daních, se významné částky navýšení nedají v brzké době očekávat, a 
tak možným dalším zdrojem příjmů zůstávají zvýšené místní poplatky nebo daň z nemovitosti 
 
 
Vývoj příjmové části rozpočtu od roku 2006 do roku 2012, co se týče vývoje sdílených daní, 
kapitálových příjmů a financování (vývoj zadluženosti), znázorňují tabulky, které jsou 
součástí důvodového zprávy. 
Je naprosto zřejmě, že změny v nominálních částkách jsou natolik zásadní, že bez 
strategických změn ve výdajové části rozpočtu nebude město dlouhodobě schopné řádně 
fungovat.  
 
 
 
 
Přílohy:  č. 1  Rozpočet r. 2014 -  příjmy  
   

č. 2  Plán hospodářské činnosti r. 2014 – výnosy 
 

  č. 3  Plán hospodářské činnosti r. 2014 - náklady 
 
  č. 4  Rozpočet 2014 – financování 
   
  č. 5  Rozpočet r. 2014 - výdaje 
  
 






































































