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Rozpočtový výhled obce Petřvald  roky 2017 až 2018 

• Rozpočtový výhled je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Obsahem rozpočtového výhledu, dle tohoto zákona, mají být základní údaje o 
příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných 
záměrů. 

• Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem obce Petřvald sloužící pro střednědobé 
finanční plánování rozvoje hospodaření a k zajištění stability všech potřeb obce. 

• Sestavení rozpočtového výhledu v jednotlivých letech kopíruje zásady 
pro sestavování rozpočtu, je tedy porovnatelný s dosaženými skutečnostmi minulých 
let a se sestavenými rozpočty. 

• Rozpočtový výhled na roky 2017 až 2018 je sestaven na podkladě  státní rozpočtu ČR 
na rok 2015 a návrhu státního rozpočtu na rok 2016, dle současné známé finanční 
situace v republice, předpokládaného celorepublikového vývoje na léta 2017 až 2018, 
vychází ze zákona o rozpočtovém určení daní se všemi předpokládanými vlivy 
reformy veřejných financí na výtěžnost daní a ze současné úrovně dotační politiky 
státu. Dále byly podkladem pro sestavení rozpočtového výhledu: hospodaření obce za 
rok 2014, schválený a upravený rozpočet města na rok 2015 a jeho čerpání k 
31.8.2015, předběžný nástin návrhu rozpočtu obce na rok 2016,  a dle předpokladů 
vývoje daňových příjmů podle prognózy ministerstva financí. Kapitálové příjmy 
nejsou záměrně ve výhledu uváděny jednak proto, že tyto příjmy jsou již předem 
určeny ke krytí výhradně investičních výdajů, a jednak proto, aby bylo z výhledu 
jednotlivých let patrno, kolik finančních prostředků v absolutní výši lze očekávat z 
disponibilních příjmů ke krytí investičních výdajů. Vývoj běžných výdajů není 
stanovován, jde o propočet výše možných výdajů, o kterých bude rozhodováno dle 
aktuálního vývoje potřeb. 

• Velmi příznivě působí na celkové finanční hospodaření obce nulová zadluženost obce, 
a z toho plynoucí nulová zátěž rozpočtu obce úroky a splátkami úvěrů. 

• Pozitivem hospodaření obce v minulých letech je i to, že obec dosáhla a následně 
hospodařila s finančním přebytkem. Dosažené přebytky (po vyúčtování se SR) činily: 

Zůstatek 
na BÚ  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

mil. Kč 6,21 5,81 6,85 7,85 6,84 4,721 12,18 12,45 10,83 8,64 10,30 8,00 12,00 

  

• Rozpočtová politika obce musí i nadále směřovat ke zvýšení příjmové stránky 
rozpočtu a posílení výdajové stránky rozpočtu v investiční oblasti. Vzhledem ke 
skutečnosti, že u většiny běžných příjmů může obec jejich výši málo ovlivnit a obec 
potřebuje finance na vlastní investice, je nutné využít a hledat jiné zdroje a možností:  

o získání investičních dotací ze státního rozpočtu a státních fondů, z rozpočtu 
Moravskoslezského  kraje, z fondů Evropské unie či jiných institucí, 

o určit prioritní akce a vydefinovat potřebu zdrojů na jejich realizaci v čase. 
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• Následující faktory mohou ovlivnit vývoj finančních zdrojů obce a tím naplňování 
zdrojů:  

o novely daňových zákonů, 
o měnící se rozsah a výše dotací ze státního rozpočtu, 
o zajištění zdrojů na financování akcí, kde je spoluúčast na financování z 

evropských fondů (fondy hradí svůj podíl do konečné výše až po dokončení 
akce). 
  

• Rozpočtový výhled na roky 2017 až 2018 přímo neřeší realizace jednotlivých 
konkrétních investičních akcí, ale ukazuje na volné finanční prostředky k jejich krytí. 
Rozpočtový výhled predikuje (předpovídá) vývoj příjmů a výdajů pouze v zásadních 
položkách, nesestavuje podrobné financování obce v období, na které je sestavován. 

  

ROZPOČTOVÝ VÝHLED                     2017                2018 (v tis. Kč) 

Příjmová část 

Třída 1- daňové příjmy                                          18 500                       18 600                
Třída 2- nedaňové příjmy                                         4 000                        4 000   
Třída 3 – kapitalové příjmy                            
Třída 4 – přijaté dotace                                         
 
Příjmy celkem                                           22 500                 22 600    
 

Výdajová část 

Třída 5 – běžné výdaje                                           15 500                       15 500         
Třída 6 – kapitálové výdaje                                     7 000                          7 100 
 
Výdaje celkem                                           22 500                  22 600  
 

 

Dlouhodobé financování: 

Třída 8 – zapojení zůstatku hospodaření                            0                                   0 

                 Případný přijatý úvěr, splátky úvěru      

 

 

 

 

Zpracoval dne 2.9.2015 

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 16.9.2015 

Hýl Jiří ing. účetní 


