
 

 

 

KOMENTÁŘ 

K STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU 

 NA OBDOBÍ 2023 – 2025 

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu se zpracovává na základě ustanovení § 2 a 3 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Při 

zpracování návrhu je přihlédnuto k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu města v uplynulých letech 

a prognózám makroekonomických ukazatelů dle fiskálního výhledu České republiky. Návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu předkládá základní údaje o příjmech, výdajích, dlouhodobých 

závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. 

 

1. PŘÍJMY 

Výhled zohledňuje příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace. V minulém roce byla příjmová 

strana poznamenána poklesem nebo ztrátou dynamiky daňových příjmů v důsledku hluboké 

ekonomické recese, která se promítne do výhledu na další roky. 

 

1.1 Daňové příjmy 

V důsledku pandemie daňové příjmy v roce 2020 značně poklesly, přičemž nejvíce se celorepublikově 

propadl výnos daně z příjmů právnických osob (-22,1%). V jeho vývoji se kromě nuceného útlumu 

ekonomické aktivity odrazil i vliv „daňového balíčku 2021“ zavádějící mimořádné odpisy a zvýšení 

limitu pro odepisování dlouhodobého hmotného majetku. Daň z přidané hodnoty (-3,0%) reflektovala 

vedle poklesu konečné spotřeby domácností také snížení sazby na vybrané zboží a služby. Ostatní 

daně zaznamenaly také propad, ten ale nebyl, díky kompenzacím ze strany státu, tak razantní jako 

výše uvedené. 

Předpokládaný růst HDP pro rok 2021 činí 4,9%, pro rok 2022 je to 5,5% a pro roky 2023 – 2025 to 

jsou 4,0%. Na základě předpokládaného růstu HDP je stanoven i výhled příjmů sektoru vládních 

institucí, a to ve stejné výši jako HDP. V rozpočtovém výhledu na roky 2023 - 2025 je růst daňových 

příjmů počítán z plánovaného rozpočtu za rok 2022 navýšeného o předpokládaný růst daňových 

příjmů v následujících letech. 

 

1.2 Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy města se dlouhodobě pohybují mezi 8 – 15 mil. Kč. Výše příjmů v jednotlivých letech 

kolísá a závisí především na výši poplatků a nájmů v nemovitostech vlastněných městem. 

V posledních letech výši nedaňových příjmů ovlivnily i přijaté dividendy od společnosti Vodovody 
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a kanalizace Mladá Boleslav a. s. a v závislosti na situaci i těžba dřeva.  Výrazně vyšší částka může být 

dosažena pouze v mimořádných případech (dary, přijaté sankční platby, mimořádná kulturní činnost 

atd.) V rozpočtovém výhledu je uvažována výše příjmů jako průměr nedaňových příjmů za minulá 

období. 

 

1.3 Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje investičního majetku (movitý, nemovitý apod.). Tyto prodeje 

jsou nahodilé. Do rozpočtového výhledu mohou být zahrnuty pouze takové příjmy, ke kterým jsou již 

uzavřeny smlouvy. V současné době nejsou na období 2023 – 2025 uzavřeny žádné smlouvy na 

prodej majetku a tudíž jsou v rozpočtovém výhledu plánovány v nulové výši. 

 

1.4 Běžné dotace 

Do dotací (transferů) je možné zahrnout pouze takové dotace, které jsou běžné a opakují se. 

Mimořádné dotace (neinvestiční, kapitálové) je možno zahrnout pouze v případě, že je na konkrétní 

rok uzavřena smlouva či schválen jiný neinvestiční dotační titul. Výhled tedy obsahuje dotace ze 

státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a opakující se transfery. Částky uvedené ve 

střednědobém výhledu rozpočtu vycházejí z poslední známé částky roku 2021. 

 

1.5 Kapitálové dotace 

Kapitálové dotace jsou dotace související s pořízením, rekonstrukcí, úpravou dlouhodobého majetku 

(investiční dotace). Do daného roku je možno zahrnout pouze takové dotace, které jsou podloženy 

rozhodnutím, smlouvou či jiným dotačním titulem, ve kterém je uvedeno v jakém období obdržíme 

platbu. V současné době nemáme potvrzenou žádnou dotaci s plněním v období 2023 – 2025. 

 

 

2. VÝDAJE 

Střednědobý výhled rozpočtu je limitován zdroji. Výdaje nesmí překročit čisté příjmy rozpočtového 

roku doplněné o zůstatky z rozpočtových účtů a cizí zdroje. V případě, že se tak stane, je nutné mít 

smluvně zajištěno financování od třetích stran. 

 

2.1 Neinvestiční (běžné) výdaje 

V návrhu střednědobého výhledu rozpočtu se vychází z nutnosti zabezpečit financování základních 

funkcí města. Je přihlédnuto k vlivům indexu spotřebitelských cen, která by měla být dle predikcí 

ministerstva financí na rok 2021 ve výši 2,5 % na rok, 2022 ve výši  2,3 %, na rok 2023 ve výši 2,1% a 

na rok 2024 ve výši 2,0 % na další roky ministerstvo financí predikci nestanovilo, dá se předpokládat, 

že bude ve stejné výši jako v roce 2024. Zásadní pro sestavení střednědobého výhledu rozpočtu je to, 

aby tempo růstu běžných výdajů nepřekročilo tempo růstu běžných příjmů, případně aby toto 

překročení bylo kryto přebytky hospodaření minulých let. Pro odhad výdajů v návrhu střednědobého 



 

 

výhledu rozpočtu je počítáno s průměrem částek minulých let a schváleného rozpočtu na rok 2021 

navýšeného o predikci ministerstva financí. 

  

2.2 Investiční (kapitálové) výdaje 

Zdrojem investičních výdajů jsou rozpočty příštích let posílené o zůstatky na rozpočtových účtech. 

Mohou se přidat i cizí zdroje v podobě dotací či úvěrů. Ve výhledu kapitálových výdajů jsou, mimo 

běžné kapitálové výdaje, zahrnuty ty plánované investiční akce, u kterých známe předpokládané 

období realizace a předpokládanou výši investice. Tabulka s možnými investicemi je přílohou 

komentáře. Ve střednědobém výhledu je vždy uvedena částka plánovaných investic pro konkrétní rok 

ve výši přebytku příjmů nad běžnými výdaji. 

 

3. FINANCOVÁNÍ 

 

3.1 Příjmy z financování 

Příjmy z financování se ve střednědobém výhledu rozpočtu rozumí příjmy, které městu plynou 

z přijatých úvěrů a dlouhodobých pohledávek. V současné době město neplánuje čerpat žádný úvěr. 

Město však eviduje dlouhodobou pohledávku za SŽDC týkající se zřízení věcného břemena 

v souvislosti s výstavbou kanalizace na Malé Bělé. Není však zatím jasné, ve kterém roce bude 

pohledávka uhrazena, proto není v tabulkách uvedena. 

 

3.2 Výdaje z financování 

Výdaje z financování obsahují splátky úvěrů a dlouhodobé závazky. Žádné úvěry v současné době 

město nemá. Z titulu dlouhodobých závazků město eviduje kauce z nájemních bytů. Kauce jsou 

splatné při ukončení nájmu, zároveň jsou však nahrazeny složením kauce novým nájemcem. Z tohoto 

důvodu jsou hodnoty dlouhodobých závazků ve střednědobém výhledu nulové. 

 

 

 

 

 

 

 

V Bakově nad Jizerou 6. 10. 2021 

Zpracoval: Ing. Václav Veselý, vedoucí fin. odboru 

 



PŘÍLOHA KOMENTÁŘE KE STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU NA OBDOBÍ

Rok měsíc (od-do) MIN STŘED MAX ANO /NE/MOŽNÁ částka období

2023 10 000         15 000        20 000        

2024 10 000         15 000        20 000        

Opravy kaple sv. Barbory 2023 3 000           4 000          5 000          

Opravy kaple sv. Stapina 2023 3 000           4 000          5 000          ihned po nabytí

Výměna oken v Knihovně 2023 700              700             700              

Chodník - Malá Bělá - Rečkov 2023 16 000         17 000        18 000        

2023 2 000           2 500          3 000          potřeba co nejdříve

Koupaliště - VČAS 2024 10 000         15 000        20 000        

Výsluní 2023 33 000         33 000        33 000        odhad 1/2 v roce 2022, 1/2 v roce 2023

2023 20 000         25 000        30 000        v případě dotace - před.náklady 40 mil. Kč - zohledněna dot.50%

2023 40 000         40 000        40 000        v případě dotace - před náklady 80 mil. Kč - zohledněna dot. 50%

2023 3 000           5 000          7 000          

Legenda:

je nutné

chtěli bychom

pouze z dotace

kontrolní součet 150 700      176 200      201 700      

MIN STŘED MAX MIN STŘED MAX

2022 42 000 42 000 42 000

2023 94 100            83 050            16 700         23 700        30 700        36 350 29 350 22 350

2024 97 850            84 800            10 000         15 000        20 000        39 400 27 400 15 400

2025 101 750         86 500            -                    -                   -                   54 650 42 650 30 650

, nejsou dořešeny vl. vztahy, není doprojektovánocca 2025 30 000         30 000        30 000        

PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ

Poznámka
Období realizace Finanční náročnost (v tis. Kč) Možnost dotace

Název akce

Odbahnění Podzemanovi tůně

OD Jizera

VO ulice Boleslavská

Tělocvična ZŠ

Revitalizace Náměstí

POD ČAROU

Páteřní komunikace v Chudoplesích

Předp. běžné 

příjmy

 Předp. běžné 

výdaje

Dotace a další 

příjmy

ORIENTAČNÍ VÝVOJ FINANCÍ MĚSTA 2023 - 2025

ROK
Investiční akce Zůstetek FRR

pouze nutné investice (červené)



kontrolní součet 26 700         38 700        50 700        

MIN STŘED MAX MIN STŘED MAX

2022 42 000 42 000 42 000

2023 94 100            83 050            130 700      146 200      161 700      -77 650 -93 150 -108 650 

2024 97 850            84 800            20 000         30 000        40 000        -84 600 -110 100 -135 600 

2025 101 750         86 500            -                    -                   -                   -69 350 -94 850 -120 350 

kontrolní součet 150 700      176 200      201 700      

ORIENTAČNÍ VÝVOJ FINANCÍ MĚSTA 2023 - 2025

všechny investice (červené, oranžové, zelené)

ROK
Předp. běžné 

příjmy

Dotace a další 

příjmy

 Předp. běžné 

výdaje

Investiční akce Zůstetek FRR



STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2023 - 2025
v tis. Kč

Ř
ád

ek

Text 2023 výhled 2024 výhled 2025 výhled

1. Počáteční stav rozp. účtů k 1.1. 48 500 48 500 48 500

Příjmy

2. Běžné příjmy daňové 94 100 97 850 101 750

3. Běžné příjmy nedaňové 11 000 11 000 11 000

4. Kapitálové příjmy 0 0 0

5. Běžné dotace 2 950 2 950 2 950

6. Kapitálové dotace 0 0 0

7. Čisté příjmy konsolidované celkem

(ř. 2+3+4+5+6)

Výdaje

8. Neivestiční výdaje 83 050 84 800 86 576

9. Investiční výdaje 25 000 27 000 29 200

10. Čisté výdaje konsolidované celkem

(ř. 8+9)

Financování

Příjmy z finančních operací

11. Přijaté úvěry krátkodobé 0 0 0

12. Přijaté úvěry dlouhodobé 0 0 0

13. Dlouhodobé pohledávky 0 0 76

14. Příjmy z financování celkem

(ř. 11+12+13)

Výdaje z finančních operací:

15. Splátky úvěrů krátkodobých 0 0 0

16. Splátky úvěrů dlouhodobých 0 0 0

17. Dlouhodobé závazky 0 0 0

18. Výdaje z financování celkem

(ř. 15+16+17)

19. Konečný stav rozp. účtů k 31.12.

(ř. 1+7-10+14-18)*

20. Saldo příjmů a výdajů (ř. 7-10+14-18) 0 0 0

 * ve stř. výhledu rozpočtu se neuvádí financování z vlasnt. zdrojů (vztahy mezi FRR a rozpočtem)

Schváleno usnesením zastupitelstva města č. Z280/7-2021 ze dne 15.12.2021

Zpracoval: Ing. Václav Veselý

V Bakově nad Jizerou: 6.10.2021
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