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Komentář ke střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2021 - 2023 
 

1. Daňové příjmy 
Celkové výnosy z daní (výlučných i sdílených) vzrostly za období 2014 – 2019 o více 
než 37 %. Pozitivní trend se zastavil v roce 2019 v důsledku coronavirové epidemie. 
V období 2014 – 2019 se v rozpočtu daňových příjmů od roku 2017 promítá novela 
zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která změnila podíl města na 
celostátním hrubém výnosu z daně z přidané hodnoty z 20,83 % na 21,4 % a zrušila 
30% podíl města z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území 
obce bydliště ke dni jejich splatnosti. 
V rámci úpravy rozpočtu města v rozboru hospodaření k 31.03. jsme předpokládali cca 
10% pokles celkových daňových výnosů ze sdílených daní oproti skutečnosti roku 
2019 (pokles příjmů o 15,5 mil. Kč). Součástí navržené úpravy rozpočtu města v rámci 
rozboru hospodaření k 30.06. je další snížení očekávaných daňových výnosů ze 
sdílených daní o dalších cca 7,5 % (pokles příjmů o více než 10,3 mil. Kč).  
Daňové příjmy zahrnují jednak příjmy z daní (výlučný a sdílených) a dále příjmy ze 
správních a místních poplatků. 
V letech 2014 – 2016 byly součástí místních poplatků také výnosy z poplatků a odvodů 
z VHP, VLT a loterií. Meziroční výkyvy v příjmech z místních poplatků jsou dány 
zejména výkyvy v těchto příjmech. 
Tato oblast je v současné době upravena jednak obecně závaznou vyhláškou města 
č. 3/2012 o stanovení času, ve kterém mohou být provozovány loterie a jiné podobné 
hry na území města Moravská Třebová a stanovení míst, na kterých je provozování 
loterií a jiných podobných her zakázáno a také tuto oblast (nově od roku 2017) 
upravuje zákon 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákon č. 187/2016 Sb., o dani 
z hazardních her, který mění rozpočtové určení odvodu z hazardních her. 
Od roce 2017 jsou součástí rozpočtu města souhrnné odvody nové daně z hazardních 
her, které obsahují:   

1) část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně 
z technických her (odvod 65 % dílčí daně z technických her). Procentní podíl 
města v roce 2016 činil 80 %, lze tedy očekávat pokles příjmů. 

2) 30 % z celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her s výjimkou 
celostátního hrubého výnosu uvedeného v bodě 1). 

Daň z hazardních her v rámci výhledu od roku 2017 vyčleněna ze skupiny místních 
poplatků do samostatné položky (ve vazbě změnu účtování). Příjmy z této daně 
dlouhodobě klesají. 
Předpokládané výnosy z daní v období 2021 - 2023 jsou oproti skutečnosti v minulých 
letech nižší o předpokládané dopady coronavirové epidemie do výnosy a také o 
výnosy z daně z příjmů právnických osob hrazené obcí, která je součástí zároveň 
rozpočtových příjmů a rozpočtových výdajů, proto není ve výhledu v letech 2021 – 
2023 uvedena (je každoročně součástí dodatečných rozpočtových úprav). 
Vývoj daňových příjmů v následujících letech je obtížně odhadnutelný, střednědobý 
výhled rozpočtu počítá s růstem daňových příjmů ve výši cca 4 % ročně (bez daně 
z příjmů právnických osob placené obcí).  
Určitou hrozbou pro město v oblasti daňových příjmů je také dlouhodobě klesající 
počet obyvatel. 
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2. Ostatní běžné příjmy 
Tato položka výhledu zahrnuje příjmy z prodeje zboží a služeb (aquapark, parkovné, 
propagační materiál, provoz PCO, veřejné WC, věcná břemena,…), příjmy z pronájmů 
zejména infrastrukturního majetku (VHOS, TS s.r.o.,…) a ostatní nedaňové příjmy 
(sankce, úroky, odvody příspěvkových organizací – mimořádná položka příjmů, splátky 
půjček, náhrady od EKO KOMu, přijaté pojistné náhrady,…). 
Očekávané ostatní nedaňové příjmy v letech 2021 – 2023 jsou sníženy o doplatky 
dotací z minulých let (jde o nahodilou položku, která se nemusí pravidelně opakovat).  
 

3. Kapitálové příjmy 
Do této položky rozpočtu se zahrnují příjmy z prodeje majetku (byty, stavební 
pozemky, ostatní majetek města). V současné době ovlivňují tyto příjmy zejména 
prodeje stavebních pozemků určených k bydlení. 
Ve výhledu je počítáno spíše s nahodilými příjmy z prodeje majetku (v orientační výši 
cca 1 mil. Kč ročně). Příjem z prodeje pozemků v průmyslové zóně do výhledu zatím 
není zahrnut. 
 

4. Přijaté dotace (transfery) 
Položka zahrnuje jak běžné (provozní) pravidelně se opakující dotace, tak také 
investiční dotace s vazbou na konkrétní investiční akci. 
Nejvýznamnější běžnou, provozní dotací je dotace ze souhrnného dotačního vztahu, 
u které je ve výhledu předpokládán meziroční nárůst ve výši cca 5 %. 
Dalšími pravidelně se opakujícími dotacemi zahrnutými do výhledu dle očekávané 
skutečnosti roku 2020 jsou dotace na výkon agendy SPOD, dotace na soc. práci 
s výjimkou agendy SPOD a dotace na podporu poskytování soc. služeb (dotace pro 
příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská Třebová). 
Investiční popř. provozní dotace na projekty spolufinancované z EU nejsou do výhledu 
zahrnuty, stejně jako výdaje na tyto projekty. 
Ostatní dotace, u kterých se jedná ve většině případů o úpravu rozpočtu na straně 
příjmů a současně na straně výdajů také nejsou do výhledu zahrnuty (např. dotace 
z ministerstev pro příspěvkové organizace města, dotace na opravy objektů v městské 
památkové rezervaci,…)  

 
5. Běžné výdaje 

Běžné výdaje jsou strukturovány dle oblastí běžně uváděných v rozpočtu a rozborech 
hospodaření města do roku 2019. 
U většiny běžných výdajů je ve výhledu počítáno s růstem ve výši cca 1 - 2 % ročně. 
Oblast školství je očištěna výdaje hrazené z prostředků EU, se kterými není počítáno 
ani v rozpočtových příjmech. 
Sociální oblast zahrnuje zejména výdaje kryté z dotace poskytované z Pardubického 
kraje na provoz sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovou organizací města 
Sociální služby (domov pro seniory a pečovatelské služby). 
Skupiny výdajů označené v rámci rozpočtové skladby skupinou 50 obsahují i mzdové 
výdaje. 
Splátky úroků z úvěrů a půjček zahrnují v období 2021 – 2023 následující splátky 
závazků města: 

- úvěr od ČS, a.s. na realizaci projektu Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova 
včetně modernizace ČOV, 

- úvěr od KB, a.s. na rekonstrukci bazénu ZŠ Palackého, 
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- půjčka od SFŽP na realizaci projektu Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova 
včetně modernizace ČOV, 

- půjčka na realizaci projektu EPC  zaměřeného na rekonstrukci kotelen 
v objektech příspěvkových organizací města (Amper Saving, a.s.), 

- splátky realizovaných opatření projektu EPC  zaměřeného na rekonstrukci 
kotelen v objektech příspěvkových organizací města (Amper Saving, a.s.), 

- splátky realizovaných opatření projektu EPC  zaměřeného na modernizaci 
veřejného osvětlení ve městě (Siemens, a.s.). 

Ve výhledu rozpočtu není počítáno s dalšími úvěry nebo půjčkami. 
U výdajů na regeneraci objektů v městské památkové rezervaci nejsou do výhledu 
zahrnuty dotace z ministerstva kultury popř. Pardubického kraje, které zároveň nejsou 
součástí rozpočtových příjmů. Částka 3 mil. Kč představuje odhadovaný spolupodíl 
města na regeneraci objektů v městské památkové rezervaci. 
Oblast ostatních činností – výhled vychází z roku 2020 a zahrnuje zejména výdaje 
narovnání s Kongregací, grantový program, MHD, výdaje na zpracování projektových 
dokumentací,…). 
Předpokládaná skutečnost běžných výdajů v letech 2021 - 2023 nezahrnuje (proti 
rozpočtu roku 2020) tyto výdaje: 

- daň z příjmů právnických osob hrazená obcemi (cca 9 mil. Kč) 
- výdaje související s přijetím mimořádných dotací v průběhu roku např. 

regenerace MPR, dotace na projekty spolufinancované z EU,… 
Všechny tyto výdaje jsou předmětem dodatečných rozpočtových úprav v průběhu roku 
(úprava příjmů a současně výdajů) proto je o ně střednědobý výhled očištěn. 

 
6. Kapitálové výdaje 

 
V přehledu jsou uvedeny skutečné výdaje na realizaci investičních akcí v letech 2014 
– 2019 a předpokládané investiční výdaje v roce 2020 (dle upraveného rozpočtu). 
Potenciální zdroje k naplnění cílů města (ať už v oblasti investic, popř. oprav nebo 
údržby stávajícího majetku města nebo jiných provozních výdajů vedoucích k naplnění 
strategických záměrů) jsou vyčleněny na řádků 63 tabulkové části výhledu a pohybují 
se v rozpětí od 8 – 14 mil. Kč. Jedná se o výdaje bez investičních dotací na projekty 
města bez úvěrů. Tyto hodnoty zároveň generují rezervu na nepředpokládané výdaje 
města ve výši cca 30 mil. Kč (očekávaný zůstatek finančních prostředků na účtech 
města k 31.12.2020). 
Objem investic bude každý rok vyšší o případné přijaté investiční dotace. Ve výhledu 
nejsou investiční dotace započítány. Jinak řečeno do výdajů je zahrnuta jen výše 
investičních výdajů hrazená z vlastních zdrojů města. Dotace budou na straně příjmů 
a výdajů působit neutrálně na saldo, ale budou zvedat obrat prostředků přijatých 
a vydaných. 
 

7. Ostatní ukazatele finančního hospodaření 
 
Provozní saldo je rozdílem běžných příjmů a výdajů a je využíváno zejména na splátky 
úvěrů popř. na realizaci investičních výdajů. V minulosti dosahoval provozní přebytek 
(saldo) příznivých hodnot, obecně je doporučena hodnota provozního přebytku ve výši 
cca 150 % - 180 % splátek jistin úvěru a půjček, popř. je optimální výše přebytku 
definována jako 10 – 25 % běžných příjmů. Vygenerovaný provozní přebytek v letech 
2014 – 2019 se pohybuje mezi 10 – 20 % běžných příjmů (25 - 42 mil. Kč). V roce 
2020 je v rámci upraveného rozpočtu města generována provozní přebytek ve výši 
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19,2 mil. Kč, což je dáno zejména promítnutím dopadů coronavirové epidemie do 
běžných příjmů. V rámci výhledu je očekáván provozní přebytek na úrovni cca 8 % 
běžných příjmů. 
Obecně platí, že je do budoucna nutné zajistit takový vývoj běžných výdajů, aby jejich 
meziroční procentuální nárůst dosahoval maximálně výše procentuálního růstu 
běžných příjmů, či spíše aby nedocházelo k růstu celkového objemu běžných výdajů. 
V opačném případě by se město po vyčerpání přebytku finančních prostředků na 
účtech města mohlo dostat do finančních potíží. Situaci může zlepšit případný růst 
daňových příjmů vyšším tempem, než jaké je předpokládáno, popř. další změny 
v rozpočtovém určení daní ve prospěch měst a obcí. 
 

8. Financování 
 

Financování zahrnuje jednak zůstatky finančních prostředků na účtech města, dále 
čerpání úvěrů popř. půjček a také splácení přijatých úvěrů a půjček. Součástí 
financování i položka Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů, 
která je využívána pro účtování faktur v režimu přenesené daňové povinnosti. 
V rámci výhledu rozpočtu není zatím počítáno s přijetím dalšího úvěru nebo půjčky. 
V rámci předpokládaného vývoje rozpočtového hospodaření města se jeví jako 
vhodné uvědomit si nezbytnost sledování základních finančních ukazatelů pro 
hospodaření města v následujícím období a řídit se jimi při tvorbě rozpočtů: 

- růst běžných výdajů musí být ve schváleném rozpočtu dlouhodobě menší popř. 
maximálně rovnající se růstu běžných příjmů, 

- generování kladného provozního přebytku minimálně ve výši splátek úvěrových 
závazků. 

Generování této výše provozního přebytku je naprosto nezbytným minimem, což ale 
znamená nemožnost financování investic z provozního přebytku (musí v tomto 
případě být financovány pouze z  kapitálových příjmů popř. investičních dotací, které 
dlouhodobě spíše klesají). 
 
 

9. Dluhová služba, dlouhodobé závazky a pohledávky 
 
Mezi další ukazatele hospodaření patří i ukazatel dluhové služby (řádek 60 tabulkové 
částí výhledu), počítaný dle nastaveného systému monitoringu obcí (jde o poměr 
splátek jistin a úroků a celkových rozpočtových příjmů města). 
Dále jsou ve výhledu uvedeny i dlouhodobé závazky a pohledávky města (údaje 
z rozvahy). 
Dlouhodobé závazky zahrnují v daném roce vždy nesplacené zůstatky: 

- přijatých bankovních úvěrů (účet 451 - úvěr na realizaci projektu 
Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova vč. modernizace ČOV a úvěr na 
rekonstrukci bazénu ZŠ Palackého), 

- přijatých půjček (účet 452 - půjčka od SFŽP na realizaci projektu 
Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova včetně modernizace ČOV a půjčka 
na realizaci projektu EPC  zaměřeného na rekonstrukci kotelen v objektech 
příspěvkových organizací města (Amper Saving, a.s.), 

- výdajů na realizaci opatření projektů EPC (účet 459 – projekt zaměřený na 
rekonstrukci kotelen v objektech příspěvkových organizací města (Amper 
Saving, a.s.) a projekt zaměřený na modernizaci veřejného osvětlení ve městě 
(Siemens, a.s.)). 



5 
 

Na účtu 469 je účtováno o pohledávkách ze škod způsobených městu (škoda na 
Schodech mrtvých po požáru). 
Na účtu 471 jsou evidovány dlouhodobé poskytnuté zálohy na dotace (s termínem 
vyúčtování delším než 12 měsíců – týká se dotace TJ Slovan Moravská Třebová 
a dotací poskytovaných středním školám ve městě – dotace jsou po předložení 
vyúčtování z účtu 471 odúčtovány).  
V rámci výhledu jsou roční dlouhodobé poskytnuté zálohy na dotace odhadnuty ve výši 
8.300 tis. Kč, vývoj pohledávek ze škody a půjčky odráží očekávané roční splátky.  

 
 

 
 


