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1. Základní charakteristika rozpočtu 

a. Právní úprava 

 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní 

 Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

 Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2000 Sb. 

 Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků 

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

 Zákon č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti 

 



b. Úloha a funkce rozpočtu 

 

 Finanční plán územně samosprávného celku ( ÚSC ) 

 

 Nástroj ÚSC 

 

 Rozepsaný tok hotovosti 

o Každý příjem a výdaj, který bude realizován v průběhu kalendářního roku a bude 
připsán nebo odepsán z účtu by se měl promítnout v návrhu rozpočtu nebo bude 

zařazen do rozpočtu v průběhu roku rozpočtovým opatřením. 

o Rozdíl mezi příjmy x výnosy a výdaji x náklady. Zůstatek prostředků na účtech x 

výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty 



c. Rozpočtová skladba 
 

 Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 

 Třídění: 

o Odpovědnostní – správci kapitol státního rozpočtu 

o Druhové – Třídy, seskupení, podseskupení, položky 

o Odvětvové – Skupiny, oddíly, poddíly, paragrafy 

o Konsolidační 

o Zdrojové 

o Doplňkové 

o Programové 

o Účelové 

o Strukturní 

o Transferové 



Druhové třídění 

 

1. Daňové příjmy 

2. Nedaňové příjmy 

3. Kapitálové příjmy 

4. Přijaté transfery 

5. Běžné výdaje 

6. Kapitálové výdaje 

8. Financování 

 

 

 



Odvětvové třídění 

 

1. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 

2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 

3. Služby pro obyvatelstvo 

4. Sociální věci a politika zaměstnanosti 

5. Bezpečnost státu a právní ochrana 

6. Všeobecná veřejná správa a služby 

 

 

 



2. Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) 

 ÚSC sestavují SVR ze zákona povinně, jako střednědobý nástroj finančního 
plánování. 

 SVR schvaluje zastupitelstvo ÚSC. 

 Návrh SVR se zveřejní nejméně 15 dnů před jeho projednáváním 
zastupitelstvem ÚSC, v plném rozsahu na internetových stránkách, na 
úřední desce může být zveřejněn v užším rozsahu. 

 Zpracovává se zpravidla na 2-5 let a měl by obsahovat souhrnné údaje o 
příjmech a výdajích, dlouhodobé závazky, pohledávky a zdroje k 
financování záměrů. 

 Schválený SVR se zveřejní do 30 dnů ode dne jeho schválení na 
internetových stránkách ÚSC a na úřední desce se oznámí, kde je 
zveřejněn v elektronické podobě a kde v listinné podobě. 

 Nezpracování SVR, nezveřejnění návrhu SVR nebo nezveřejnění 
schváleného SVR je přestupek s možností udělit pokutu až 1 mil. Kč 

 

 



3. Přípravné práce na rozpočtu  

a. Základní rámec rozpočtu 

Při sestavování se vychází z platného SVR, ale zastupitelstvo jím není 
vázáno. Rozpočtovým obdobím je kalendářní rok. 

Schválený rozpočet musí být reálný a pravdivý, při sestavování by se 
neměly nadhodnocovat příjmy a podhodnocovat výdaje. 

Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný, může být i přebytkový, 
pokud se rozpočtové příjmy použijí na výdaje v následujících letech. 

Rozpočet může být sestaven jako schodkový za podmínky, že schodek 
bude možno uhradit:  

o finančními prostředky (přebytky) z minulých let, 

o smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční 
výpomocí nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů ÚSC.   
 

 

 



b. Zásady a pravidla přípravy rozpočtu 
 

Provozní saldo – rozdíl provozního salda rozpočtu, včetně splátek jistin by měl 
být vždy kladný. 

 

Nárůst provozních příjmů – měl by být vyšší, minimálně shodný  s nárůstem 
provozních výdajů. 

 

 Index provozních úspor – matematicky poměr salda provozního rozpočtu k 
provozním příjmům. Optimálně by se hodnota tohoto ukazatele měla 
pohybovat okolo 20 %, neměla by klesnout pod 10 % 

 

Ukazatel dluhové služby – matematicky poměr součtu úroků a splátek 
půjčených prostředků k provozním příjmům. Hodnota ukazatele by neměla 
překročit 25 %. 



4. Sestavení návrhu rozpočtu 

a. Odhad předpokládaných příjmů ÚSC 
 

Rozpočet je možno sestavit před schválením rozpočtu vyššího stupně (státního 
rozpočtu), po schválení SR je však nutno provést změnu rozpočtu z důvodu 
změny souhrnného dotačního vztahu k rozpočtu města, tzn. rozpočet města 
musí mít návaznost na rozpis platného SR. 

Předpoklad daňových příjmů – reflektuje změny legislativní ( změny zákona 
243/2000 Sb. – RUD) a změny makroekonomické . 

Předpoklad nedaňových příjmů – na základě smluvních vztahů a běžné 
provozní činnost města 

Předpoklad kapitálových příjmů – případný plánovaný prodej dlouhodobého 
majetku 

Předpoklad transferů – případné přijaté dotace do rozpočtu města ( lze však 
zařadit do rozpočtu až na základě rozhodnutí poskytovatele o jejím přidělení ). 

 



b. Rozpočtové určení daní 

 

 



c. Návrh výdajů rozpočtu 

 

Stanovení limitů pro běžné výdaje rozpočtu na základě potřeb pro 
běžný provoz ÚSC.  

 

Stanovení limitů pro kapitálové výdaje rozpočtu ( pořízení 
dlouhodobého majetku – investice ÚSC ) 

 

V případě, že výše kapitálových výdajů převyšuje zdrojové možnosti 
rozpočtu, zajistit smluvně financování takových výdajů z půjček, úvěrů, 
návratných finančních výpomocí případně prodej komunálních 
dluhopisů. 



d. Rizikové oblasti rozpočtu 

 

 

Udržení kladného přebytku běžného rozpočtu – lze řídit aktivně jak příjmová 
stránka ( např. koeficient daně z nemovitostí, zavedení poplatků, …. ), tak 
výdajová stránka ( redukce výdajů – to však bude mít negativní dopad na 
služby poskytované městem ). 

 

Budování rozumné finanční rezervy města. 

 

Aktivní řízení dluhové služby města 

 

Správné nastavení priorit investic a konceptů města  



5. Projednání a schválení rozpočtu 

a. Stanovení termínů k projednání rozpočtu 
 

 Schválení harmonogramu přípravy rozpočtu. 

 

 Provedení odhadu rozpočtových příjmů a výdajů. 

 

 Shromáždění požadavků na rozpočet. 

 

 Z odhadu příjmů a výdajů sestavení návrhu rozpočtu. 

 

 Projednání návrhu rozpočtu finančním výborem a radou města. 

 

 Projednání návrhu rozpočtu zastupitelstvem. 



b. Zpracování konečného návrhu rozpočtu 

 

Součástí rozpočtu nejsou peněžní operace týkající se cizích a 
sdružených prostředků, hospodářská činnost se sleduje také mimo 
rozpočet 

 

Do rozpočtu lze zahrnout pouze úvěry a půjčky schválené 
zastupitelstvem. Ty se do rozpočtu zahrnují prostřednictvím financování 
a nejsou součástí příjmů nebo výdajů rozpočtu. 

 

Do rozpočtu lze zařadit rezervy pro financování výdajů které nelze 
předem specifikovat a do rozpočtu se rozepíší, až bude známa bližší 
specifikace  

 

 



c. Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu 
 

 Závazné ukazatele rozpočtu schvaluje zastupitelstvo 

 

 Stanovuje podmínky jimiž se při hospodaření musí řídit orgány obce, další subjekty 
zřízené obcí nebo další subjekty s vazbou na rozpočet ( příjemci dotací ). 

 

 Závazné ukazatele rozpočtu města Modřice: 

 

o Objem příjmů a výdajů v odvětvovém člení RS v členění na Paragrafy 

o Objem příjmů a výdajů v druhovém členění  RS v členění na Skupiny 

o Objem výdajů na investiční akce 

o Objem poskytnutých dotací jednotlivým příjemcům dotací 

o Závazné ukazatele zřízeným PO města ( MŠ + ZŠ )  

 



d. Schválení rozpočtu 

 Vyhrazená pravomoc zastupitelstva § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, tuto pravomoc nelze delegovat na jiný orgán města. 

 Návrh rozpočtu musí dle § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho 
projednávání na zasedání zastupitelstva na své úřední desce a na internetových 
stránkách. Na úřední desce může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který 
obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších 
jednotek druhového třídění rozpočtové skladby, na internetových stránkách se 
zveřejňuje úplné znění.   

 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit buď písemně ve lhůtě 
stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání 
zastupitelstva.  

 Schválený rozpočet ÚSC zveřejní do 30 dnů ode dne jeho schválení na internetových 
stránkách a na úřední desce se oznámí, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde 
v listinné podobě 

 Nezpracování, nezveřejnění návrhu nebo nezveřejnění schváleného rozpočtu je 
přestupek s možností udělit pokutu až 1 mil. Kč  

 

 



e. Rozpis rozpočtu 

 

 Po schválení rozpočtu musí město provést neprodleně podrobný rozpis rozpočtu. 
Termín neprodleně není blíže specifikován. 

 

 Rozpis rozpočtu je nutné provést v kontextu schválených závazných ukazatelů 
rozpočtu. 

 

 Součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných ukazatelů příslušným subjektům, které 
jsou povinny se jím řídit. 

 

 Rozepsaný rozpočet musí odpovídat rozpočtu schválenému. 

 

 Nevypracování rozpisu rozpočtu je přestupkem se sankcí až do výše 1 mil. Kč 



6. Hospodaření podle rozpočtu 

a. Rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu 

 Změna rozpočtu se provádí formou rozpočtového opatření v případě nutnosti změny 

závazných ukazatelů rozpočtu. 

 Rozpočtová opatření se číslují chronologicky. 

 Zapojení prostředků do rozpočtu lze provést až po schválení rozpočtového opatření. 

 Ve výjimečných případech lze rozpočtové opatření schválit následně ( např. k 

odstranění škod a živelných pohrom, k výdajům, jejichž neprovedení by mělo za 

následek další nároky na výdaje rozpočtu, …. ). 

 Provádění rozpočtových opatření je v pravomoci zastupitelstva. Tuto pravomoc lze 

delegovat na radu města, ta potom může provádět rozpočtová opatření v rozsahu 
stanoveném zastupitelstvem. 

  Neprovádění změn rozpočtu = přestupek se sankcí až 1 mil. Kč. 

 Změny rozpisu rozpočtu lze provádět bez nutnosti změny rozpočtu 

 

 

 



b. Přestupky  
 Taxativně vymezeny v § 22a zákona 250/2000 Sb., přestupku se ÚSC, že: 

o v rozporu s § 2 odst. 1 nezpracuje SVR,  

o v rozporu s § 13 odst. 1 nehospodaří podle pravidel rozpočtového provizoria,  

o neprovede změny schváleného rozpočtu podle § 16 odst. 2,  

o zpracuje rozpočet v rozporu s § 12 odst. 1,  

o v rozporu s § 14 neprovede rozpis schváleného rozpočtu,  

o v rozporu s § 3 odst. 3 nezveřejní návrh SVR, 

o V rozporu s § 3 odst. 4 nezveřejní SVR,  

o v rozporu s § 11 odst. 2 zpracuje a schválí rozpočet,  

o v rozporu s § 11 odst. 3 nezveřejní návrh rozpočtu, rozpočtového opatření , nebo pravidel 
rozpočtového provizoria, 

o v rozporu s § 11 odst. 4 nezveřejní rozpočet, rozpočtová opatření, nebo pravidla 
rozpočtového provizoria 

 Za přestupek lze udělit pokutu do výše 1 mil. Kč 



7. Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2020 
 

 

Návrh rozpočtu bude projednán na zasedání ZMM dne 02. 12. 2019 

 

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup dne 15. 11. 2019.   

 

Rozpočet je navržen jako schodkový s příjmy ve výši 153.722.500 Kč, výdaji ve 
výši 201.122.700 Kč a schodkem 47.400.200 Kč 

 

V roce 2020 se neplánuje čerpání úvěru 

 

Plánovaná splátka úvěru v roce 2020 je 8.676.000 Kč. 

 



7.1. Návrh rozpočtu příjmů na rok 2020 

a. Daňové příjmy 

Nejvýznamnější položka návrhu rozpočtu příjmů, která činí 84 % příjmů 

rozpočtu 

Reflektují očekávaný makroekonomický vývoj v roce 2020 

Rozpočtované na základě daňové predikce MF, která je pro rok 2020 

stanovena pro všechny daňové příjmy obcí ve výši 7,04 % proti 

očekávanému stavu roku 2019 

V případě daňových příjmů rozpočtu MM se počítá z důvodu opatrnosti s 

navýšením daňových příjmů o 5,37 % 

V roce 2020 se v návrhu rozpočtu promítlo navýšení čerpání daně z 

nemovitosti o 17 mil. Kč dle nově schválené OZV o stanovení koeficientů pro 

výpočet daně z nemovitých věcí 

 



b. Nedaňové příjmy 

Druhá nejvýznamnější příjmová položka rozpočtu, která představuje 
cca 15 % celkových příjmů rozpočtu 

Rozpočtovány na základě uzavřených smluv 

Největší položku tvoří nájmy bytových, nebytových prostor, 
infrastruktury a nájemné v PBDS ( cca 17,9 mil. Kč ) 

V návrhu rozpočtu na rok 2020 se promítlo proti předchozím letům 
očekávané navýšení plnění příjmů z pronájmu sportovní víceúčelové 
haly 

 

c. Kapitálové příjmy 

 Prodej dlouhodobého majetku  

 Návrh rozpočtu počítá s prodejem pozemků za cca 160 tis. Kč 

 

 



d. Přijaté transfery 

 

 Souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2020. 
Představuje  příspěvek na výkon státní správy, které stát přenáší na ÚSC. Od 
roku 2020 se přechází na nový výkonový výpočet příspěvku, který pro naše 
město znamenal jeho snížení o 9,5 %. 

 

 Dotace z veřejných rozpočtů 

 

 Lze rozpočtovat až po podpisu smlouvy nebo obdržení rozhodnutí, město 
monitoruje vypsané dotační tituly a připravuje žádosti o dotace 

 

 Případné transfery budou předmětem rozpočtových opatření a promítnou 
se navýšením příjmové stránky rozpočtu 



Návrh rozpočtu příjmů 2020 
 

Třída Popis 
Upravený 

rozpočet 2019 
Plnění/Čerpání 

31.10.2019 
% Č / P 

2019 
Návrh 2020 

1xxx Daňové příjmy 107 000 000 83 278 561,95 77,83% 128 805 000 

2xxx Nedaňové příjmy 20 037 800 12 963 812,73 64,70% 22 727 000 

3xxx Kapitálové příjmy 296 100 133 475,57 45,08% 160 000 

4xxx Přijaté transfery 3 326 000 1 977 988,60 59,47% 2 030 500 

Příjmy celkem 130 659 900 98 353 838,85 75,27% 153 722 500 



1 - Daňové příjmy 

84% 

2 - Nedaňové příjmy 

15% 

3 - Kapitálové příjmy 

0% 

4 - 

Transfer

y 

1% 

Návrh rozpočtu příjmů 2020 

1 - Daňové příjmy

2 - Nedaňové příjmy

3 - Kapitálové příjmy

4 - Transfery



7.2. Návrh rozpočtu výdajů na rok 2020 

a. Běžné výdaje 

 

Provozní výdaje k zajištění běžného chodu města, činí 55 % výdajů rozpočtu 

 

Členěny do odvětvového i druhového členění rozpočtové skladby 

 

V roce 2020 dochází k navýšení provozních výdajů proti roku 2019 o cca 24 % 

 

Nejvýznamnější položky platy + odvody cca 36,9 mil. Kč (navýšení proti roku 

2019 o 16 %), opravy majetku města cca 18,5 mil. Kč (navýšení proti roku 2019 

o 45 %) a příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím cca 10,6 mil. Kč 

 

 

 

 



b. Kapitálové výdaje 

 

Výdaje na pořízení dlouhodobého majetku 

 

Celková výše investic návrhu rozpočtu 89.731.000,- Kč 

 

Nejvýznamnější položkou je dostavba sportovní haly s objemem 

investice 65 mil. Kč 

 

Kompletní přehled investic je v následující tabulce 

 



Investice rozpočtu města Modřice na rok 2020 - návrh

Pa Pol Investice PO ORG Návrh 2020

2219 6121 PD realizace parkoviště Poděbradova MO 9118 120 000
2219 6121 Propojení cyklostezsky kolem náhonu HCH 9119 800 000
2219 6121 Parkovací stání před ZŠ Komenského HCH 9137 500 000
2219 6121 PD chodník k Olympii MO 9139 200 000
2219 6121 PD rekonstrukce ulice Masarykova ST 9140 500 000
2321 6121 PD Stará cihelna-splašková kanalizace MO 9141 300 000
3113 6356 Rekonstrukce kuchyně a ŠJ ST 9142 2 000 000
3231 6121 ZUŠ - 268 - okapový chodník s drenáží do dvora + sokl KH 9143 200 000
3231 6121 Klimatizace koncertní sál ZUŠ 271 KH 9144 150 000
3412 6121 Realizace sportovní hala ST 9056 65 000 000
3412 6121 PD hřiště s umělým povrchem u Fina ST 9145 200 000
3631 6121 VO - 2 lampy lokalita bydlení Bobrava MO 9146 100 000
3631 6121 VO hřbitov (3 lampy) KH 9147 150 000
3639 6121 Rekonstrukce NS 171 (AS+studie ÚŘ) HCH 9126 1 560 000
3725 6121 Sběrový dvůr (vodovodní přípojka) HCH 9090 400 000
3725 6121 Sběrný dvůr - rekonstrukce - dotace HCH 9148 100 000
3745 6121 Hřiště Bobrava - realizace HCH 9094 880 000
3745 6121 Workout Sokolská - realizace HCH 9101 2 400 000
3745 6121 Zóna oddechu rybník Masarykova HCH 9111 700 000
3745 6121 PD pro realizaci + žádost o dotaci Primál HCH 9112 200 000
3745 6121 Realizace územní studiu HuKo HCH 9113 1 300 000
3745 6121 Sklad posypového materiálu + odnětí ze ZPF - Hxbešova 596 HCH 9123 7 185 000
3745 6122 Nůžkový stan JŠ 9149 56 000
3745 6122 Vysokotlaký čistič s ohřevem JŠ 9150 80 000
3745 6122 Minitraktor JŠ 9151 500 000
5311 6121 Kamerový systém města ST 9152 1 250 000
5512 6121 PD hasičská zbrojnice ST 9134 500 000
6171 6111 Realizace nový IS GINIS ST 9096 300 000
6171 6121 Klimatizace - radnice MO 9153 2 000 000
6171 6122 Kopírka 3 NP NS 93 MO 9154 100 000

Celkem 89 731 000



Návrh rozpočtu výdajů 2020 
 

Třída Popis 
Upravený 

rozpočet 2019 
Plnění/Čerpání 

31.10.2019 
% Č / P 

2019 
Návrh 2020 

5xxx Běžné výdaje 89 714 600 58 016 501,89 64,67% 111 391 700 

6xxx Kapitálové výdaje 219 857 400 94 098 270,55 42,80% 89 731 000 

Výdaje celkem 309 572 000 152 114 772,44 49,14% 201 122 700 



5 - Běžné výdaje 

55% 

6 - Kapitálové výdaje 

45% 

Návrh rozpočtu výdajů 2020 
5 - Běžné výdaje

6 - Kapitálové výdaje



7.3. Návrh rozpočtu financování na rok 2020 

 

 Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový se schodkem 47.400.200,- Kč 

 

 Dle uzavřených smluv je rozpočtována splátka úvěrů na stavbu PBDS a 

víceúčelové sportovní haly vy výši 8.676.000,- Kč 

 

 Schodek návrhu rozpočtu na rok 2020 a splátky úvěrů budou 

financovány z plánované rozpočtové rezervy k 31.12.2019 ve výši 

75.860.700,- Kč. 

 

 Plánovaná rezerva k 31.12.2020 by měla činit 19.784.500,- Kč 



+ Přebytek / - Schodek 

rozpočtu 
-178 912 100 -53 760 933,59     -47 400 200 

8

1

2

3 

Čerpání úvěru 79 000 000 46 549 048,38 58,92% 

8

1

2

4 

Splátka úvěru -2 850 000 -2 127 011,79 74,63% -8 676 000 

Financování celkem -76 150 000 -44 422 036,59 58,33% -8 676 000 

Rezerva plán k 31.12.2019       75 860 700 

Rezerva plán k 31.12.2020       19 785 500 

Popis 
Upravený rozpočet 

2019 
 

Plnění/Čerpání 

31.10.2019 
   

% Č / P 2019 
  

Návrh 2020 
 



7.4. Ukazatele rozpočtu na rok 2020 

a. Provozní saldo  
 

 

 Rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji rozpočtu, 

včetně splátek úvěrů a půjček 

Mělo by být vždy kladné 

 Provozní výdaje by neměly růst rychleji než provozní příjmy 

Vývoj provozního salda rozpočtu MM znázorňuje následující graf 
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b. Index provozních úspor  
 

 

 Poměr provozního salda rozpočtu k celkovým příjmům 

 Udává, kolik procent celkových příjmů rozpočtu by mělo zůstat 

na investice, případně do rezervy 

Optimální hranice indexu provozních úspor je  20 %, minimální 
doporučená hranice je 10 % 

Vývoj indexu provozních úspor rozpočtu MM znázorňuje 

následující graf 
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c. Ukazatel dluhové služby  
 

 

 Poměr splátek úroků a jistin půjčených prostředků a dluhopisů k 

provozním příjmům 

 Udává, kolik procent z provozních příjmů jde na obsluhu dluhu 

města 

Maximální doporučená hranice ukazatele dluhové služby je 25 % 

Vývoj ukazatele dluhové služby rozpočtu MM znázorňuje 

následující graf 
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d. Monitorující ukazatele MF  
 

 Celková likvidita – podíl oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům 

 Minimální hranice celkové likvidity je 1 

 

 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 

 Udává kolik majetku města je pořízeno z cizích zdrojů 

 Maximální hranice podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům je 25 % 

 MF monitoruje výše uvedené ukazatele a v případě, že jsou oba 

překročeny současně, požaduje od ÚSC zdůvodnění příčin překročení 

 Vývoj monitorujících ukazatelů znázorňuje následující graf 
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e. Rozpočtová odpovědnost  
 

 Další monitorující ukazatel nově zaveden zákonem č. 23/2017 Sb., o 
rozpočtové odpovědnosti 

 Podíl dluhu k příjmům za poslední 4 roky  

 Zákonná hranice, hodnota by neměla překročit 60 % 

 Pokud je překročen, ÚSC je povinen ročně snižovat dluh částkou 
minimálně 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a částkou, která odpovídá 
hranici 60 % z příjmů za poslední 4 roky 

 Pokud není plněno, ÚSC mohou v této výši kráceny sdílené daně ze SR 

 Vývoj rozpočtové odpovědnosti rozpočtu MM znázorňuje následující 
graf 
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8. Diskuse 

9. Závěr 
 

 

 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost a příjemný zbytek večera 


