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I.Závěrečné účty státních fondů
1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů
Rozsah činnosti státních fondů vyjádřený finančními ukazateli příjmů a výdajů se
v posledních třech letech výrazně

zvýšil , což bylo ovlivněno činností fakticky všech

objemově významnějších státních fondů, hlavně však zvýšenou činností dvou státních fondů
nově ustanovených koncem roku 2000. Jde jednak o Státní fond dopravní infrastruktury
založený k financování výstavby,údržby a modernizace silnic, dálnic,železničních dopravních
cest a vnitrozemských vodních cest,jednak o Státní fond rozvoje bydlení určený především
k podpoře výstavby a oprav nájemných bytů a k podpoře technické infrastruktury v obcích.
Ve finančních zdrojích obou uvedených státních fondů mají výrazný podíl dotace od Fondu
národního majetku, u SDFI kromě toho též příjmy ze sdílených daní.
Hospodaření státních fondů za rok 2003 skončilo přebytkem ve výši téměř 7 mld Kč.
Proti předpokladům schváleného i upraveného rozpočtu se poměr příjmů a výdajů
nejvýrazněji zlepšil u Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního fondu rozvoje bydlení
a též u Státního fondu životního prostředí. Ke zhoršení uvedeného poměru příjmů a výdajů
nedošlo u žádného ze státních fondů.

Tabulka č. 1
Rozpočet
2003
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
z toho: ze státního rozpočtu
P ř í j m y státních fondů c e l k e m
VÝDAJE
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Ostatní výdaje
V ý d a j e státních fondů c e l k e m
Saldo příjmů a výdajů státních fondů
Financování státních fondů
v tom: změna stavů na bankovních účtech
změna stavu bankovních úvěrů
změna stavů nebankovních půjček

Skutečnost
2003

v mil. Kč.
%
plnění

19 999,0
5 510,1
0,0
38 430,0
6 730,0
63 939,1

20 726,9
6 055,4
0,4
38 230,0
6 730,0
65 012,7

103,6
109,9
x
99,5
100,0
101,7

28 578,3
52 156,9
0,0
80 735,2
-16 796,1
16 796,1
18 061,5
-1 765,4
500,0

24 582,8
33 488,5
0,0
58 071,3
6 941,4
-6 941,4
-6 027,4
-1 749,2
835,2

86,0
64,2
x
71,9
x
x
x
x
x

Příjmy státních fondů byly překročeny o 1,7% při nesplnění přijatých dotací o 0,5 %,
což se u Státního zemědělského intervenčního fondu týkalo nečerpání dotace od
Pozemkového fondu rozpočtované ve výši 200 mil. Kč. Dotace od FNM rozpočtované pro
SFDI a pro SFRB v celkové výši 31,5 mld Kč byly plně vyčerpány. Rovněž dotace ze
státního rozpočtu určené pouze pro SZIF byly čerpány v plné rozpočtované výši 6,73 mld Kč
a použity hlavně na financování organizace trhu se zemědělskými produkty.
Plnění daňových příjmů na 103,9 % bylo ovlivněno hlavně inkasem sdílených daní
SFDI, jmenovitě pak 20% výnosem spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv, jakož i
výnosy za použití vybraných druhů dálnic a silnic, kde došlo k překročení proti rozpočtu o
téměř 1,1 mld Kč. K výraznějšímu nesplnění daňových příjmů došlo u SFŽP, zejména pokud
jde o příjmy z úplat, poplatků a pokut ve složce ovzduší, povrchové vody a odpadů.
Na celkovém překročení nedaňových příjmů o 9,9% se podílely všechny státní fondy
s výjimkou SZIF a SFŽP. Objemově největší překročení bylo vykázáno u SFDI (o 279 mil.
Kč týkajících se jmenovitě připsaných úroků na bankovních účtech a vratek prostředků
z minulých let),

u SFŽP ( o více než 160 mil. Kč týkajících se úroků z vkladů a

z poskytnutých půjček) a u SFRB ( o 92 mil. Kč týkajících se hlavně výnosů z finančních
operací). Neplnění nedaňových příjmů u SZIF se týkalo pouze nižších tržeb z prodeje
potravinářské pšenice.
Ve výdajové části rozpočtu státních fondů se nesplnění běžných výdajů ( o 14 %)
i kapitálových výdajů ( o 35,8 %) týkalo všech státních fondů,objemově nejvýrazněji však
bylo ovlivněno vývojem SFDI, SFRB a SFŽP. U Státního fondu dopravní infrastruktury
nebyly plně čerpány zejména výdaje na pozemní komunikace ( o 8,5 mld Kč týkajících se
dálnic i silnic) a výdaje na železniční dopravu ( o 837 mil Kč ).
U Státního fondu rozvoje bydlení rozvoje bydlení šlo hlavně o kapitálové výdaje,
které byly čerpány jen na 53,5 %. Nižší plnění rozpočtu ( o cca 3,6 mld Kč) se týkalo dotací
obcím na podporu výstavby nájemních bytů, domů s pečovatelskou službou, na opravy a
modernizaci bytového fondu i úrokových dotací. Příčinou tohoto nesplnění bylo, že výborem
SFRB rozdělené finanční prostředky na jednotlivé podpory jsou čerpány postupně a v souladu
s příslušnými uzavřenými smlouvami se počítá s tím, že převážná část těchto výdajů bude
čerpána až v průběhu roku 2004 a let následujících.
U Státního fondu životního prostředí se nižší čerpání proti schválenému i upravenému
rozpočtu týkalo jak běžných výdajů ( o 1,1 mld Kč), tak zejména kapitálových výdajů (o 3
mld Kč). Příčinou uvedených výrazných úspor bylo v roce 2003 obdobně jako v minulých
letech, důsledné uplatňování fakturačního principu, tj. poskytování finančních úhrad až po
předložení faktur či jiných účetních dokladů.

Výdaje vynaložené státními fondy na financování společných projektů Evropské unie
a České republiky se v roce 2003 týkaly hlavně SFDI. Na financování společných dopravních
projektů v rozsahu cca 50,6 mld Kč se SFDI podílel částkou 41,2 mld Kč ( 81,5 %), fondy EU
částkou 695,4 mil Kč ( 1,4 %), úvěry od EIB a ostatních komerčních bank částkou 8,05 mld
Kč ( 15,9 %). SFŽP vynaložil na spolufinancování projektů ISPA jen 11,3 mil. Kč, neboť šlo
zatím o první etapu přípravy projektové dokumentace na výstavbu vodovodů a kanalizací ve
vybraných regionech, kde prostředky od EU nejsou ještě čerpány. Rovněž u SZIF proběhla
v roce 2003 zatím jen příprava na spolufinancování projektů APA a SAPARD, které má být
zahájeno až od roku 2004.
Na úhradu škod způsobených povodněmi roku 2002 byly v roce 2003 ze SFDI
uvolněny finanční prostředky ve výši 1 242,5 mil Kč, které byly použity na opravy a údržbu
dálnic a rychlostních komunikací,silnic a na železniční dopravu. SFŽP uvolnil na přímou
finanční výpomoc povodněmi postižených oblastí 291,9 mil. Kč formou dotace pro obce a
města, dále pak byla formou restrukturalizace splátek půjček poskytnuta nepřímá finanční
výpomoc ve výši 2,3 mil. Kč ( v letech 2002 až 2003 to celkem bylo 12,5 mil Kč pro 36
příjemců této formy podpory). Na vládním povodňovém kontu zřízeném u SFŽP bylo na
konci roku 2003 shromážděno od dárců celkem 156,3 mil. Kč a realizované investiční a
neinvestiční výdaje z tohoto konta činily 132,2 mil. Kč. Na odstraňování povodňových škod
byly vynaloženy i prostředky z SFRB ( podpora obcím a městům v objemu 174 mil. Kč,
podpora výstavby bytů s pečovatelskou službou v částce 208,8 mil. Kč, úrokové dotace
vlastníkům panelových domů ve výši 13,6 mil. Kč), jakož i prostředky ze SFK ( zvláštní účet
u ČNB ve prospěch veřejné sbírky na záchranu památek a muzejních předmětů po
povodních).
Stav čisté věřitelské pozice z financování státních fondů se za rok 2003 zvýšil o téměř
7 mld Kč, což bylo převážně ovlivněno aktivními operacemi, jmenovitě zvýšením peněžních
prostředků státních fondů na bankovních účtech v rozsahu cca 6 mld Kč.

Tabulka č. 2

Peněžní prostředky na účtech u bank
Závazky z přijatých bankovních úvěrů
Dlouhodobé nebankovní půjčky
Věřitelská pozice z financování státních fondů
z toho: vůči bankám

Stav k
1.1.2003
36 184,5
2 965,0
0,0
33 219,5
33 219,5

Stav k
31.12.2003
42 211,9
1 215,8
835,2
40 160,9
40 996,1

v mil. Kč
Změna za
rok 2003
+ 6 027,4
- 1 749,2
+ 835,2
+ 6 941,4
+ 7 776,6

Dlouhodobé bankovní úvěry přijaté na financování činnosti SZIF v roce 2002
byly v roce 2003 částečně splaceny. K částečnému pokrytí finančních potřeb tohoto státního
fondu byla naopak přijata návratná bezúročná půjčka od PGRLF,a.s., ve výši 500 mil. Kč.
Obdobná nebankovní půjčka ve výši 335,2 mil. Kč od a.s. Mufis byla poskytnuta SFŽP.
Žádný státní fond nevyužil v roce 2003 možnosti více zhodnotit své dočasně volné peněžní
prostředky finančním investováním.
Účetní závěrky za rok 2003 byly u všech státních fondů kromě Státního fondu
zúrodnění půdy podrobeny auditu. U Státního zemědělského intervenčního fondu, Státního
fondu kultury, Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státního fondu
dopravní infrastruktury a Státního fondu rozvoje bydlení byly účetní závěrky schváleny
auditorem bez výhrady. U Státního fondu životního prostředí nebyl audit účetní závěrky
dosud ukončen.

II. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných
celků

Rok 2003 byl dalším krokem k dovršení II. etapy reformy územní veřejné
správy, jejímž hlavním cílem bylo dokončení decentralizace výkonu státní správy, a to
jak ve správním řízení tak i v hospodářském řízení organizací zabezpečujících služby
občanům. Po ukončení činnosti okresních úřadů k 31.12.2002 a převodu jejich
výkonu státní správy a zřizovatelských funkcí k organizacím, včetně majetku,
zejména do působnosti obcí a krajů by mělo tuto etapu reformy územní veřejné správy
uzavřít.
Na základě zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů
v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů se realizoval převod výkonu státní
správy z okresních úřadů na obce, kraje a resorty. Zákonem č. 314/2002 Sb.,
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností, a to s účinností od 1.1.2003 přešla největší část výkonu státní správy na
205 obcí s rozšířenou působností, a to do jejich přenesené působnosti. Na kraje se
z okresních úřadů převedl výkon státní správy jak do přenesené tak do samostatné
působnosti. Ke změnám došlo i v případě tzv. statutárních měst Plzně, Brna a Ostravy,
která podle současné právní úpravy obsažené v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích,
rovněž vykonávají působnost okresních úřadů. I z nich přešla část výkonu státní
správy, kterou prováděly v působnosti okresních úřadů, na kraje.
Z okresních úřadů, které byly zřizovateli celkem 659 organizací, bylo
551 převedeno na kraje (tj. zhruba 84 %), 31 obcím a 77 pak ústředním orgánům
(Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo kultury). Tak jako při realizaci I. etapy
reformy územní veřejné správy, byl s převodem všech kompetencí z okresních úřadů
do samostatné nebo přenesené působnosti obcím, krajům a ústředním orgánům
převeden jak movitý majetek tak i příslušné finanční zdroje. Finanční prostředky na
výkon aktivit převedených z okresních úřadů byly zajištěny ve výši, v jaké tyto výdaje
dosud realizoval stát prostřednictvím okresních úřadů. V roce 2003 byly kompetence
převedené z okresních úřadů na kraje a obce finančně zabezpečeny nikoliv formou
zvýšeného podílu na příslušných daňových titulech, ale dotacemi ze státního rozpočtu.
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1. Celkové výsledky hospodaření krajů a obcí
Územní samosprávné celky jsou tvořeny rozpočty obcí a rozpočty krajů.
Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí získaly v roce 2003 do svých rozpočtů
celkem 301,9 mld Kč, což představuje plnění rozpočtu na 100,6 %. Obce a
dobrovolné svazky obcí (dále jen obce) se na celkových příjmech podílely 80,8 %.
V roce 2003 bylo financování krajů zabezpečeno především formou dotací ze
státního rozpočtu, které představují více než čtyři pětiny rozpočtu, z daňových výnosů
delegovaných na kraje a zbývající zdroje tvořily nedaňové příjmy. U obcí byly naopak
hlavním zdrojem financování veřejných statků daňové příjmy.
Celkové výdaje územních samosprávných celků byly čerpány ve výši
304,8 mld Kč, tj. plnění na 98,7 %. Obce se na celkových výdajích podílejí 81,5 %.
Tabulka č.1

Bilance příjmů a výdajů obcí a krajů k 31.12.2003
(v mil. Kč)
Skutečnost
k 31.12.2002

Ukazatel

Příjmy celkem po opravě
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů

( po konsolidaci )
( po konsolidaci )
( po konsolidaci )

Rozpočet 2003
schválený

Skutečnost
po
k 31.12.2003
změnách

239 597,9 276 825,0

300 171,2

301 894,0

243 883,7 285 663,0

309 009,2

304 842,1

-8 838,0

-2 948,1

-4 285,8

-8 838,0

Kraje a obce skončily své hospodaření v roce 2003 převahou výdajů nad příjmy
ve výši 3,0 mld Kč.
Kraje vykazují přebytek ve výši 1,5 mld Kč, obce schodek ve výši
4,5 mld Kč.
Kraje vykazují na bankovních účtech ke konci sledovaného období 3,4 mld Kč,
obce 37,6 mld Kč.
Kraje a obce vykázaly ke konci roku 2003 celkový dluh ve výši 71,7 mld Kč, z
toho obce 70,4 mld Kč a kraje 1,3 mld Kč (téměř celá částka je vykázána u
příspěvkových organizací). Celkový nárůst zadluženosti územních samosprávných
celků proti roku minulému činí 15,9 mld Kč. Na celkovém objemu zadluženosti obcí
se hlavní město Praha a další velká města Plzeň, Brno a Ostrava podílejí 60,2 %.
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Hodnocení plnění příjmů a výdajů krajů a obcí za rok 2003 je provedeno
samostatně. Vývoj finančního hospodaření obcí je hodnocen ve srovnání s dosaženou
skutečností roku 2002 a s upraveným rozpočtem na rok 2003. U krajů není porovnání
s rokem předcházejícím vypovídající vzhledem k realizaci II. etapy reformy územní
veřejné správy.

2. Příjmy a výdaje krajů
Od 1. ledna 2001 začaly kraje vykonávat jim svěřené působnosti na úseku
výkonu státní správy. Byl na ně postupně převáděn majetek státu na základě zákona
č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České
republiky do majetku krajů, k postupnému převodu organizací z majetku státu do
vlastnictví krajů včetně funkce zřizovatele k příspěvkovým organizacím a
organizačním složkám v odvětví školství, kultury, dopravy, zdravotnictví a sociální
péče.
V průběhu roku 2002 probíhaly přípravné práce související především
s převodem kompetencí z okresních úřadů na ostatní subjekty. Na krajské úřady bylo
převedeno 551 organizací, z nichž téměř polovinu (265 organizací) představují
zařízení poskytující sociální služby.
Rok 2003 znamenal pro kraje výrazné rozšíření agend, jak správních činností
tak zejména zřizovatelských funkcí, které se zánikem okresních úřadů zajišťují kraje
jak v samostatné tak přenesené působnosti. Na financování výkonu správních činností
a zřizovatelských funkcí převedených na kraje z okresních úřadů a Ministerstva
zdravotnictví nebyly v roce 2003 krajům stanoveny zvýšené podíly na daňových
příjmech a veškeré výdaje související s reformou územní veřejné správy, které přešly
do působnosti krajů, byly v roce 2003 financovány dotacemi ze státního rozpočtu.
Financování převedených aktivit bylo zabezpečeno dotacemi ze státního rozpočtu
v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů a k rozpočtu hlavního
města Prahy.
Celkové příjmy krajů činily ke konci sledovaného roku 95,8 mld Kč (z toho
přijaté dotace včetně státních fondů poskytnuté krajům ve výši 82,5 mld Kč). Vlastní
příjmy krajů dosáhly výše 13,1 mld Kč a představovaly 13,6 % jejich celkových
příjmů. Zbývající část příjmů tvoří dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů.
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Tabulka č.2

Bilance příjmů a výdajů krajů k 31.12.2003
(v mil. Kč)

Skutečnost

Ukazatel

k 31.12. 2003

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace včetně převodů z fondů

11 395,2
1 424,4
237,0
82 761,2

Příjmy celkem (po konsolidaci)

95 817,7

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

84 961,5
9 365,8

Výdaje celkem (po konsolidaci)

94 327,3

Saldo příjmů a výdajů

1 490,4

Pokles podílu vlastních příjmů na celkových příjmech je způsoben především
růstem přijatých dotací ze státního rozpočtu.
Tabulka č. 3

Vývoj vlastních příjmů krajů a jejich podílu na celkových příjmech
je následující:
(v mil. Kč)

Vlastní příjmy

Přijaté
dotace

Celkové
příjmy

Podíl vlastních
příjmů na
celkových
(v %)

rok 2002

10 927,2

26 700,5

37 627,7

29,0

rok 2003

13 056,6

82 761,2

95 817,7

13,6

Kraje byly v roce 2003 i nadále příjemci daňových příjmů, které byly na kraje
delegovány v roce 2002 zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů
některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon
o rozpočtovém určení daní).
Novela zákona č.483/2001 Sb., přijatá Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR,
respektuje rozdělování delegovaných daní, to znamená, že je zachována stejná
struktura daňových výnosů jako u obcí s výjimkou motivačního prvku, který se odvíjí
od určitého procenta na výnosu daně z podnikání.
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Podle novely zákona o rozpočtovém určení daní daňové příjmy jednotlivých
krajů tvoří:
a) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušný kraj,
s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
b) podíl na 3,1% z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
c) podíl na 3,1% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem
daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle
zvláštní sazby,
d) podíl na 3,1% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob
vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
e) podíl na 3,1% z 60% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických
osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d),
f) podíl na 3,1% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob,
s výjimkou výnosů uvedených v písmenu a) a výnosů daně z příjmů
právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec.
Kraje vykázaly ve svém účetnictví daňové příjmy ke konci roku ve výši
11,4 mld Kč, tj. plnění 96,6 %. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech činil
v tomto období 11,9 %.

Daň z příjmů fyzických osob dosáhla ke konci sledovaného období výše
3,3 mld Kč (plnění 92,4 %) a daň z příjmů právnických osob 3,2 mld Kč (plnění
97,7 %). Objemově nejvýznamnější je daň z přidané hodnoty, která je vykazována ve
výši 4,8 mld Kč (plnění 98,4 %) a tvoří více než dvě pětiny daňových příjmů krajů.

Proti roku minulému došlo k nárůstu daňových příjmů o 12,1 %, tj.
v absolutním vyjádření o 1,2 mld Kč. Významný je především nárůst daně z přidané
hodnoty o 0,6 mld Kč, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních
požitků vzrostla o 0,3 mld Kč, což souvisí s růstem mezd a platů.
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Strukturu jednotlivých druhů daňových příjmů krajů ke konci roku 2003
znázorňuje následující graf:
Graf č.1

Přehled celkových příjmů krajů k 31. 12. 2003

Přijaté dotace
86,4%

Kapitálové příjmy
0,2%

Daňové příjmy
11,9%
Nedaňové příjmy
1,5%

Zbývající část vlastních příjmů tvoří nedaňové a kapitálové příjmy. Nedaňové
příjmy dosáhly ke konci sledovaného období výši 1,4 mld Kč (plnění 109,6 %),
největší položku tvoří příjmy z pronájmu majetku. Druhou nejvýznamnější položku
tvořily odvody příspěvkových organizací, které byly v roce 2003 nařízeny v odvětví
dopravy, sociálních služeb a školství. Jednalo se o odvody z investičních fondů, které
byly v rozpočtu kraje následně použity na opravy, rekonstrukce a modernizace
majetku ve vlastnictví kraje.
Hlavním zdrojem příjmů krajů byly v roce 2003 stejně jako v předchozím roce
dotace ze státního rozpočtu. Dotace krajů tvoří investiční a neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu, a to jak z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále VPS), tak
z ostatních kapitol státního rozpočtu a ze státních fondů.
Kraje vykázaly ve svých příjmech ke konci sledovaného období přijaté
investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů v celkové výši
82,5 mld Kč.
Z rozpočtu kapitoly VPS byla krajům poskytnuta dotace v rámci finančního
vztahu krajů ke státnímu rozpočtu a další účelové dotace. Finanční vztah státního
rozpočtu k rozpočtům krajů byl rozpočtován ve výši 15,6 mld Kč. Kraje přijaly do
svých rozpočtů o 0,2 mld Kč méně. Rozdíl je způsoben u Magistrátu hl. m. Prahy,
finanční vztah města Praha je definován částečně u krajů a částečně u obcí, ve
výkaznictví je město Praha vedena pouze jako obec.
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V souvislosti s financováním převedených aktivit na kraje byl součástí
finančního vztahu příspěvek na výkon státní správy, příspěvek na dopravní obslužnost
v drážní dopravě, příspěvek na dopravní obslužnost v autobusové dopravě, dotace na
výkon zřizovatelských funkcí a činností převedených z okresních úřadů, obcí,
případně resortů krajům a dotace na financování reprodukce majetku územních
samosprávných celků.
Ve finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů byl obsažen tak jako
v roce minulém příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti ve výši
0,4 mld Kč. Výše příspěvku na výkon státní správy pro kraje byla na úrovni roku
2002. Jeho součástí byla i dotace ve výši 50,0 mil. Kč na jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí, kterým kraje hradí náklady spojené se zásahy mimo jejich
územní obvod a podílí se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a na obnově
požární techniky. Výše příspěvku na výkon státní správy pro kraje byla na úrovni
roku 2002.
Příspěvek na dopravní obslužnost v drážní dopravě byl určen na zabezpečení
základní dopravní obslužnosti územního obvodu kraje, tj. přiměřené dopravy pro
všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu, především do škol, do úřadů,
k soudům, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a do
zaměstnání včetně dopravy zpět. Celkový rozpočtovaný objem ve výši 2,2 mld Kč
představoval nárůst o 19 % proti roku minulému.
Příspěvek na dopravní obslužnost v autobusové dopravě byl určen na částečnou
úhradu prokazatelné ztráty pravidelné linkové autobusové dopravy vyplývající ze
smlouvy o závazku veřejné služby dle § 19 zákona č. 111/94 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi dopravním úřadem a dopravcem.
Příspěvek nebyl určen na úhradu provozní ztráty městské hromadné dopravy.
Rozpočtovaný objem ve výši 2,8 mld Kč představoval též nárůst o 19 % proti roku
minulému.
Z celkového rozpočtovaného objemu 8,7 mld Kč na dotace na výkon
zřizovatelských funkcí a činností převedených z okresních úřadů, obcí případně
resortů krajům připadal 88 % na výkon převedených zřizovatelských funkcí
z okresních úřadů a obcí a z Ministerstva zdravotnictví na kraje. V tomto objemu byly
zahrnuty prostředky pro 562 organizací převedených na kraje. Téměř polovinu
představovala zařízení poskytující sociální služby (např. domovy důchodců, ústavy
sociální péče, poradny). Dotace na 1 místo v ústavech sociální péče a v domovech
důchodců na úhradu provozních nákladů byla navýšena o 17 % proti předchozímu
roku. Zbývající část nákladů byla krajům pokryta z další dotace ze státního rozpočtu.
Dalšími převedenými organizacemi byla zdravotnická zařízení (např. nemocnice,
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zdravotnické záchranné služby, dětské domovy), kulturní zařízení (např. divadla,
muzea), popř. zařízení jiného typu. Zbývajících 12 % bylo určeno na financování
funkčních míst převedených z okresních úřadů a z Ministerstva školství a na
financování tzv. ostatních činností, které okresní úřady do roku 2002 zajišťovaly
z mimorozpočtových zdrojů. Uvedené činnosti v převážné míře nezajišťovaly
organizace zřizované okresními úřady, ale zejména další neziskové subjekty na
základě smluv. Např. se jednalo o lékařské služby první pomoci, lékárenské
pohotovostní služby, výkony kalmetizačních sester, odvody branců atd.
Nově zařazený titul dotace na financování reprodukce majetku územních
samosprávných celků v rozpočtovaném objemu 1,5 mld Kč nebyl určen pouze pro
kraje, ale i pro obce v daném kraji. Smyslem dotace bylo flexibilní řešení především
havarijních situací na majetku územních samosprávných celků. O konkrétním použití
prostředků na svém území rozhodoval příslušný kraj.
Z celkové částky 3,6 mld Kč poskytnuté krajům z kapitoly Všeobecná
pokladní správa byl největší objem prostředků ve výši 2,6 mld Kč určen na úhradu
závazků zdravotnických zařízení. Na pořízení krajských sídel byla poskytnuta částka
0,5 mld Kč.
Z kapitoly VPS byly dále poskytnuty účelové prostředky např. na úhradu výdajů
za činnosti v oblasti zabránění, rozvoje a šíření TBC a na úhradu faktur za likvidaci
nepoužitelných léčiv. Dále na náhrady výdajů za energie a služby v budovách
bývalých okresních úřadů, na náhradu škody způsobené chráněným živočichem na
základě zákona č. 115/2000 Sb., na prostředky na nové, dodatečné a opakované volby
do obecních zastupitelstev, na referendum o přistoupení České republiky k EU, na
sanační práce skalních bloků Hřensko, na elektronický portál územních samospráv
a na provoz Zdravotní záchranné služby. Finanční prostředky byly též použity na
úhradu výdajů spojených se zahájením činnosti koordinátorů romských poradců
zřízených při krajích, na podporu romských žáků, cílem této činnosti je integrace
příslušníků romské komunity do společnosti.
Finanční prostředky ve výši 73,8 mil. Kč byly určeny na dotace na obnovu
území v souvislosti s řešením dopadů povodňové katastrofy v roce 2002.
Z kapitoly státního rozpočtu Operace státních finančních aktiv (dále jen
OSFA) byly převedeny krajům finanční prostředky ve výši 0,4 mld Kč. Prostředky
byly směrovány především na posílení příspěvku státní správy (116,1 mil. Kč), na
dofinancování provozu Územních středisek záchranné služby (148,0 mil. Kč), na
dořešení svahových deformací podle usnesení vlády č. 1063/1999 (32,0 mil. Kč), na
zajištění provozu součástí bývalých okresních úřadů podle usnesení vlády
č. 1217/2002 (30,6 mil. Kč).
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Kromě dotací z kapitoly VPS a OSFA byly z rozpočtů ostatních ústředních
orgánů státní správy do rozpočtu krajů převedeny další finanční prostředky v souladu
se schválenými programy na rok 2003. Největší objem dotací ve výši cca 56,2 mld Kč
byl poskytnut z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Neinvestiční
dotace činily cca 56,1 mld Kč a směřovaly především do oblasti přímých nákladů škol
(platy, výdaje na učební pomůcky, a školní potřeby, výdaje na další vzdělávání
pedagogických pracovníků, služby apod.). Investiční dotace přijaté krajskými úřady
ve výši cca 0,1 mld Kč byly určeny především na výstavbu a obnovu budov a staveb
základních a středních škol.

Z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj byly uvolněny účelové prostředky
ve výši 0,5 mld Kč, což představuje oproti předchozímu roku pokles o 0,6 mld Kč.
Vyšší dotace v roce 2002 souvisely se státní pomocí při obnově území v souvislosti
s červencovými a srpnovými povodněmi. Prostředky v roce 2003 směřovaly
především na Program poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy
bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002.

Z Ministerstva kultury získaly kraje do svých rozpočtů cca 0,5 mld Kč na
řešení náhrady objektů vydaných v restituci, na opravy a rekonstrukce vybraných
kulturních zařízení, na regeneraci městských památkových rezervací apod.
Ministerstvo zdravotnictví uvolnilo prostředky ve výši 3,2 mld Kč především na
program Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení.

Na financování dopravní infrastruktrury poskytl krajům Státní fond dopravní
infrastruktury účelové dotace v celkovém objemu cca 1,7 mld Kč, což je téměř
šestinásobek dotace proti předchozímu roku. Jednalo se především o investiční
prostředky, které směřovaly na výstavbu a obnovu silniční sítě.

V roce 2003 získaly kraje do svých rozpočtů poprvé dotace z Národního
fondu v objemu 0,2 mld Kč. Z Národního fondu byly poskytnuty dotace např. na
obnovu fungování infrastruktury v oblasti vodárenství a odpadních vod, dopravy,
vzdělávání, ochrany kulturního dědictví a pomoc katastrofou postižených oblastí a
přírodních zón.
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Tabulka č.4

Přehled o přijatých dotacích a půjčkách krajskými úřady
z rozpočtů jednotlivých kapitol a ze státních fondů v roce 2003
(v mil. Kč)
Kapitola

z toho:

Celkem
Neinvestiční

Ministerstvo obrany

7,3

7,3

Ministerstvo práce a sociálních věcí

399,7

85,5

Ministerstvo vnitra

102,0

Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Grantová agentura
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo kultury
Ministerstvo zdravotnictví
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Operace státních finančních aktiv
Všeobecná pokladní správa
Státní fond životního prostředí
Státní fond dopravní infrastruktury

Celkem

Investiční

Půjčky

314,2
102,0

24,7

12,0

12,7

548,3

529,6

18,7

1,0

1,0

187,5

0,6

94,9

94,9

124,1

54,1

70,0

56 229,8

56 130,6

99,2

452,2

266,1

186,1

3 232,5

30,6

3 201,9

0,5

0,5

376,3

358,1

18,2

18 991,6

17 303,9

1 687,7

21,7

20,3

1,4

1 702,6

222,3

1 480,3

82 496,7

75 117,4

7 379,3

186,9

0,0

Celkové dotace přijaté kraji z rozpočtu resortů, kapitoly VPS a státních
fondů činily 82,5 mld Kč.
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Celkové výdaje krajů byly čerpány ve výši 94,3 mld Kč, na celkových výdajích
územních samosprávných celků se kraje podílejí zhruba 31,0 %.
Tabulka č.5

Vývoj výdajů krajů v letech 2001-2003
(v mil. Kč)
Ukazatel

Skutečnost
2001

Skutečnost
2002

Skutečnost
2003

Rozdíl
2003-2002

I. Běžné výdaje
( po konsolidaci )
z toho :
Platy zaměst. a ost.platby za proved. práci
Nákup materiálu
Nákup vody,paliv,energie,služeb a ost.nákupy
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Neinvestiční dotace podnik. subjektům
Neinvestiční dotace nezisk. a podob. organ.
Neinvestiční transfery příspěv. a pod. organ.

13 221,5

32 070,2

84 961,5

52 891,3

453,1
275,0
206,9
783,8
363,8
10 670,2

813,4
234,5
641,2
0,1
1 526,5
408,1
25 840,4

1 563,5
285,7
2 175,5
4 144,6
2 408,0
687,1
39 260,7

750,1
51,2
1 534,3
4 144,5
881,5
279,0
13 420,3

II. Kapitálové výdaje
( po konsolidaci )
z toho :
Investiční nákupy a související výdaje
Investiční dotace podnikatelským subjektům
Investiční transfery nezisk a podob. organ.
Investiční dotace příspěvkovým organizacím

1 223,3

3 733,5

9 365,8

5 632,3

126,8

1 070,1

1 195,9
5,9
43,9
2 321,4

3 276,7
81,7
91,8
5 481,5

2 080,8
75,8
47,9
3 160,1

14 444,8

35 803,7

94 327,3

58 523,6

Výdaje celkem

( po konsolidaci )

Běžné výdaje krajů dosáhly výše 85,0 mld Kč, tj. 90,1 % z jejich celkových
výdajů. Téměř polovinu tohoto objemu kraje vykázaly na položce neinvestiční
příspěvky příspěvkovým organizacím, a to zejména v odvětví školství, zdravotnictví,
sociální péče a kultury, což souvisí s financováním vysokého počtu těchto organizací,
které byly v rámci další etapy reformy veřejné správy převedeny na kraje. Kraje
vykázaly roce 2003 ve srovnání s minulým rokem u této položky nárůst o 13,4 mld
Kč.
V běžných výdajích krajů se promítly především neinvestiční dotace, které jim
poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ze svého rozpočtu v průběhu
roku na úhradu přímých nákladů na vzdělávání pro střední školy, jichž jsou kraje
zřizovateli.
Kraje ve svých běžných výdajích čerpaly neinvestiční prostředky, které jim byly
poskytnuty v rámci finančního vztahu jako příspěvek na výkon státní správy a
zejména příspěvek na dopravní obslužnost v autobusové a drážní dopravě, který
dosáhl celkové výše 4,1 mld Kč. Současně kraje čerpaly běžné výdaje, jejichž
zdrojem byla část dotace v rámci finančního vztahu, na financování reprodukce
majetku krajů a obcí. Jednalo se zejména o okamžité řešení havarijních situací na
území obcí a krajů, s tím, že o rozdělení přidělených finančních prostředků v průběhu
roku rozhodovaly kraje.
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Součástí běžných výdajů bylo i čerpání dotace poskytnuté krajům v závěru roku
2003 na úhradu závazků zdravotnických zařízení. Jednalo se konkrétně o nemocnice,
jejichž zřizovateli do konce roku 2002 byly okresní úřady a které byly převedeny na
kraje se závazky. Ministerstvo zdravotnictví provedlo podrobnou analýzu těchto
závazků a předložilo vládě k odsouhlasení návrh na řešení. Vláda přijala usnesení
č.1219 o změně usnesení vlády z 12.listopadu 2003 č.1153, o zabezpečení finančních
prostředků k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními
úřady. Kraje na základě toho z dotace uvolněné ze státního rozpočtu poskytly formou
navýšení příspěvku zdravotnických zařízení příslušné finanční prostředky. Prostředky
byly použity k mimosoudním vyrovnání v případech, kdy věřitel uplatnil ručení po
státu a k úhradě závazků vzniklých k 31.12.2002, které byly předmětem žalob nebo
návrhů na konkursy. Současně bylo krajům uloženo, aby podaly ke konci prvního
pololetí 2004 souhrnnou informaci o realizaci této akce.
V čerpání běžných výdajů krajů se v průběhu roku 2003 promítly zároveň
výdaje, které kraje uskutečnily v souladu s finančními toky, schválené usnesením
vlády č.1084/2002. Znamená to, že v řadě případů, kdy byly krajům poskytnuty
celkové objemy např. na přímé náklady na vzdělávání pro základní školy nebo na
řešení následků povodní v roce 2002, kraj rozhodoval podle kriterií předem
stanovených odvětvovými resorty o jejich poskytnutí obcím a tyto objemy vykázal
v čerpání svých běžných výdajů.
Kraje dále čerpaly výdaje na úhradu výdajů spojených s konáním referenda
o přistoupení České republiky k Evropské unii a výdajů na konání komunálních voleb,
na realizaci státní informační politiky, na činnost koordinátorů romských poradců při
krajských úřadech, na jednotlivé programy v působnosti Ministerstva kultury, na
volnočasové aktivity apod.
Výdaje krajů na nákup vody, paliv, energie, služeb a ostatní nákupy vzrostly
proti roku 2002 o 1,5 mld Kč v souvislosti se zabezpečením základního chodu budov
krajských úřadů.
Kraje ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vykázaly vyšší čerpání
běžných výdajů na položce platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
o cca 0,8 mld Kč z titulu zvýšení počtu pracovníků na krajských úřadech.

Kapitálové výdaje krajů se na jejich celkových výdajích podílely téměř
10,0 % a proti skutečnosti dosažené v roce 2002 se zvýšily o 5,6 mld Kč. V průběhu
sledovaného období byly realizovány investiční akce převážně v odvětví školství
formou investičních dotací příspěvkovým organizacím, které činily 58,5 %
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z kapitálových výdajů krajů. Proti stejnému období roku 2002 se zvýšily objemy
kapitálových výdajů krajských úřadů směrovány na pořízení hmotného a nehmotného
investičního majetku o zhruba 2,1 mld Kč.

Kromě toho se v kapitálových výdajích krajů promítly dotace na rozvoj a
obnovu materiálně technické základny regionálního školství (střední školy), na
podporu a optimalizaci sítě regionálních zdravotnických zařízení, na pokračování
výstavby sídel krajů a na rekonstrukce výstavbu regionálních kulturních zařízení,
zejména muzeí.

Kraje poskytly nejvíce postiženým obcím i v průběhu roku 2003 další
prostředky z vlastních zdrojů nejen na řešení následků povodní v roce 2002, ale
v některých částech krajů i na řešení následků přívalových dešťů v květnu 2003.
Většina krajů zaúčtovala do celkových výdajů poskytnutí dalších dotací obcím
na zabezpečení lékařské služby první pomoci, na rozvoj infrastruktury měst a obcí, na
kulturní projekty, na oblast sportu, na opravy kostelů, kulturních památek a renovaci
lidových staveb, na školní soutěže, na protidrogovou prevenci na školách a na
projektovou dokumentaci modelů projektů pro předvstupní programy EU.

Kraje skončily své hospodaření ve sledovaném roce převahou příjmů nad
výdaji ve výši 1,5 mld Kč, na bankovních účtech vykázaly částku 3,4 mld Kč, tj.
o 1,5 mld Kč více než ve stejném období minulého roku.

3. Příjmy a výdaje obcí
I ve financování obcí došlo v roce 2003 k výrazným změnám především
v souvislosti s realizací II. etapy reformy územní veřejné správy, konkrétně
s ukončením činnosti okresních úřadů.

Rozpočet obcí byl výrazně ovlivněn převodem výkonu státní správy prováděné
do konce roku 2002 okresními úřady na obce s rozšířenou působností. Postavení obcí
s rozšířenou působností upravuje zákon č. 314/2002 Sb. Počínaje rokem 2003 stanovil
citovaný zákon 205 obcí s rozšířenou působností, které budou tuto správní agendu
zabezpečovat, a to v přenesené působnosti. Rozsah agendy, zabezpečované těmito
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obcemi je dán zákonem č. 320/2002 Sb., převod zřizovatelských funkcí k organizacím
okresních úřadů (organizační složky státu a příspěvkové organizace) stanoví zákon
č. 290/2002 Sb. Převod těchto organizací na obce byl jak z hlediska jejich četnosti tak
z hlediska objemů zanedbatelný. Na obce přešlo 31 organizací (24 organizací odvětví
kultury, 3 organizace z odvětví zdravotnictví a 4 organizace poskytující sociální
služby).

Příjmy
Celkové příjmy obcí dosáhly ke konci sledovaného období 244,0 mld Kč, což
je o 35,8 mld Kč více proti minulému roku, tj. nárůst o 17,2 %. Obce vykazují plnění
rozpočtu po změnách ve výši 125,5 %.

Základním zdrojem příjmů obcí jsou daňové příjmy, které tvoří 44 % celkových
příjmů obcí. Nedaňové příjmy se podílejí na příjmech obcí zhruba 9 % a kapitálové
příjmy téměř 5 %. Vlastní příjmy obcí tvoří 58,3 % rozpočtu obcí. Druhou objemově
nejvýznamnější položkou jsou přijaté dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a
Národního fondu, které se na celkových příjmech podílejí téměř 24 %. Zbývající část
dotací pro obce tvoří dotace od krajů a převody z vlastních fondů, které tvoří 18 %.
Tabulka č. 6

Porovnání příjmů obcí a DSO za rok 2002 a 2003
(v mil. Kč)

Ukazatel

Obce a DSO
skutečnost
k 31.12.2002

Rozpočet

schválený

po změnách

Obce a DSO
skutečnost
k 31.12.2003

Index
03/02

I. Daňové příjmy
z toho :

99 549,9

106 900,0

106 900,0

107 495,5

108,0

Daně z příjmů fyzických osob
Daně z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatky a daně z vybr. činností a služeb
Daň z nemovitostí
II. Nedaňové příjmy ( po konsolidaci )
III.Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy
( po konsolidaci )
IV.Přijaté dotace
( po konsolidaci )
Běžné přijaté dotace ( po konsolidaci )
Kapitálové přijaté dotace ( po konsolidaci )

29 226,4
25 905,2
31 836,6
7 998,3
4 571,1

33 000,0
28 800,0
32 700,0
7 900,0
4 500,0

33 000,0
28 800,0
32 700,0
7 900,0
4 500,0

31 059,4
28 411,5
33 904,1
9 285,7
4 827,9

23 809,0
11 588,7
134 947,6

23 520,0
10 000,0
140 420,0

23 520,0
10 000,0
140 420,0

22 812,1
12 030,1
142 337,7

73 256,6
55 844,1
17 412,5

45 613,0
33 310,0
12 303,0

54 005,6
34 869,3
19 136,3

101 629,4
81 338,8
20 290,6

106,3
109,7
106,5
116,1
105,6
95,8
103,8
105,5
138,7
145,7
116,5

208 204,0

186 033,0

194 425,6

243 967,3

117,2

Příjmy celkem po opravě ( po konsolidaci )
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Daňové příjmy rozpočtů obcí byly v roce 2003 naplňovány podle novely
zákona o rozpočtovém určení daní č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších zákonů.

Daňové příjmy rozpočtů obcí v roce 2003 tvořily stejně jako v roce 2002:
a) výnos daně z nemovitosti, příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost
nachází,
b) podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
c) podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné
zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,
d) podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů
fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů
uvedených pod písm. c),
e) podíl na 20,59 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň)
z příjmů fyzických osob, sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d),
f) podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob,
s výjimkou výnosů uvedených v písmenech h) a v § 3 odst. 1 písm.a),
g) 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce
bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná
nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území
obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová
povinnost vztahuje, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby a
s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků
srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm se pro tyto účely tohoto zákona
rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby,
h) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec,
s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
i) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné
zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických
osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.
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Daňové příjmy obcí vykázaly ke konci roku objem 107,5 mld Kč, tj. 100,6 %
upraveného rozpočtu. Obce vykázaly v absolutním vyjádření ve srovnání s rokem
2002 přírůstek 7,9 mld Kč. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech se proti
minulému roku snížil o 3,8 %.

Daň z příjmů fyzických osob dosáhla ke konci sledovaného období výše
31,1 mld Kč, což je 94,1 % celoročního rozpočtovaného objemu. Proti roku minulému
se jedná o růst ve výši 1,8 mld Kč.
Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků činily
ke konci sledovaného období 21,0 mld Kč, tj. plnění rozpočtu téměř na 97,0 %. Ve
srovnání s rokem předchozím se výnos daně zvýšil o 1,7 mld Kč, což je způsobeno
růstem mezd a platů.
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je
vykazována v účetnictví obcí v objemu 8,8 mld Kč, tj. plnění na 86,2 % a zůstává
téměř na úrovni roku minulého.
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů zahrnuje daně z úroků,
dividend a jiných kapitálových výnosů a daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle
zvláštní sazby, nelze-li je oddělit od inkasa daně z kapitálových výnosů. Obce získaly
příjmy z této daně téměř stejné prostředky jako v roce minulém, tj. 1,3 mld Kč.

Daň z příjmů právnických osob byla zaúčtována u obcí ve výši 28,4 mld Kč,
tj. 98,7 % rozpočtovaného objemu. Ve srovnání s předchozím obdobím je to o 2,5 mld
Kč více. Z toho činí daň z příjmů právnických osob 22,5 mld Kč, tj. plnění
101,8 %, v absolutním vyjádření byl výnos této daně vyšší o 2,0 mld Kč.
Výnos daně z příjmů právnických osob za obce, kde poplatníkem je obec,
činí 5,9 mld Kč, což představuje plnění rozpočtu na 88,0 %. Jedná se o podnikatelské
aktivity obcí, kdy obce jsou plátci daně, daň neodvádějí, pouze ji promítají ve svém
účetnictví.

Daň z přidané hodnoty, která je pro obce od roku 2001 novou daní, je sdílenou
daní obcí a státního rozpočtu. Obce získaly do svých rozpočtů 33,9 mld Kč, což je
103,7 % upraveného rozpočtu. Dynamika inkasa této daně zůstala stejná a u obcí bylo
zaúčtováno proti roku minulému o 2,1 mld Kč více.
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Výnos daně z nemovitostí se v porovnání s lety minulými zvýšil o 0,2 mld Kč,
obce zaúčtovaly do svých příjmů 4,8 mld Kč.

Součástí daňových příjmů jsou správní poplatky, které zahrnují platby za
určitý správní úkon, poplatky charakteru regulace určitých aktivit (provoz kasin,
hracích automatů, emise dluhopisů, provozování vybraných živností). Na těchto
poplatcích bylo vybráno 2,3 mld Kč, tj. o 0,8 mld Kč více proti minulému roku.
Do daňových příjmů jsou zahrnuty i poplatky a odvody v oblasti životního
prostředí, které představují povinnou platbu za využívání životního prostředí, jako
např. poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, poplatky za
znečišťování ovzduší, poplatky za uložení odpadů, poplatek za likvidaci komunálního
odpadu. Plnění ve výši 4,3 mld Kč je na úrovni roku předchozího.
Položka místní poplatky z vybraných činností a služeb zahrnuje především
místní poplatky ukládané za účelem zdanění (často i regulace) určité aktivity či
vyjadřující určité místní specifikum. Jedná se např. o poplatky ze psů, za lázeňský a
rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací
kapacity. Plnění ve výši 2,2 mld Kč znamená srovnatelné plnění těchto příjmů
s rokem minulým.
Do nově zavedené položky ostatní odvody z vybraných činností a služeb byly
zahrnuty odvody části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na
veřejně prospěšné účely. Na odvodech bylo vybráno téměř 0,5 mld Kč.

Nedaňové příjmy dosáhly výše 22,8 mld Kč a proti roku minulému poklesly
téměř o 1,0 mld Kč. Objemově nejvýznamnější položkou nedaňových příjmů jsou
příjmy z pronájmu majetku, které dosáhly výše 8,6 mld Kč, a proti roku minulému
se zvýšily o 0,4 mld Kč. Zahrnuje příjmy z nájemného samotných pozemků, budov a
jejich částí a pronájmu movitých věcí.
Příjmy z vlastní činnosti se proti roku minulému výrazně snížily o 1,3 mld Kč
a dosáhly výše 5,4 mld Kč. Pokles vyplývá zejména z převodu organizačních složek
na příspěvkové organizace, především v odvětví školství. Tato položka zahrnuje
příjmy spojené s poskytováním veřejných služeb, za které je inkasován určitý
poplatek, např. příjmy za úhrady příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů při pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, uměleckých školách, školních
družinách, klubech (nižší příjmy jsou ovlivněny snižováním počtu dětí v předškolních
a školních zařízeních včetně zájmových aktivit). Dále za odvoz komunálních odpadů
zpoplatňovaných na základě smluvního vztahu s majiteli nemovitostí, příjmy
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inkasované za poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném
přístupu k informacím). Nově položka zahrnuje příjmy za úplatné využití komunikací
a příjmy za vstup na cizí pozemky.
Na příjmech z úroků bylo inkasováno 1,9 mld Kč, proti roku 2002 se jedná
o růst ve výši 0,1 mld Kč. Vývoj této položky je spojen s kapitálovými příjmy,
zejména s finančními operacemi obcí na kapitálovém trhu.
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy
dosáhly výši 3,2 mld Kč a proti roku minulému se snížily o 1,0 mld Kč. Položka
zahrnuje např. veškeré příjmy z prodeje neinvestičního majetku, přijaté neinvestiční
dary, přijaté pojistné náhrady a příjmy z úhrad vydobývaného prostoru a z vydobytých
vyhrazených nerostů. Pokles příjmů na položce byl způsoben především přijetím darů
a pojistných náhrad v souvislosti se srpnovou povodňovou katastrofou v roce 2002.
Podíl kapitálových příjmů na celkových příjmech činil v uplynulém roce
téměř 5 % a zůstal téměř na úrovni roku předchozího. Kapitálové příjmy obcí činily
ke konci roku 12,0 mld Kč, tj. 120,3 % upraveného rozpočtu. Tři čtvrtiny
kapitálových příjmů tvoří příjmy z prodeje investičního majetku, tato položka se
zvýšila proti minulému roku o 0,7 mld Kč, obce tedy získávaly příjmy především
prodejem nemovitostí a pozemků.
Vlastní příjmy obcí se na celkových příjmech podílejí 58,3 %, což je o 6,5 %
méně než v roce 2002, v absolutním vyjádření se vlastní příjmy zvýšily o 7,4 mld Kč.
Zbývající část příjmů obcí tvoří přijaté dotace ze státního rozpočtu, dotace ze státních
fondů, dotace od krajů, dotace z Národního fondu a převody z vlastních fondů.
Graf č. 2

Přehled celkových příjmů obcí včetně DSO k 31. 12. 2003
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
9%
5%

Přijaté dotace
42%

Daňové příjmy
44%
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V celkových příjmech obcí jsou zahrnuty dotace ze státního rozpočtu ve výši
44,7 mld Kč a ze státních fondů ve výši 7,5 mld Kč. Dotace od krajů činily 33,7 mld
Kč, kromě toho obce zapojily prostředky z vlastních účelových fondů ve výši
10,0 mld Kč. Podíl transferů ze státního rozpočtu a ze státních fondů na celkových
příjmech činil v hodnoceném období 21,4 %, tj. pokles o 7,4 % proti roku minulému.
Soubor dotací ze státního rozpočtu je definován finančním vztahem státního
rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích, finančním vztahem
k rozpočtům obcí s rozšířenou působností, ostatními dotacemi z kapitoly Všeobecná
pokladní správa a dotacemi z ostatních kapitol státního rozpočtu.
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po
jednotlivých krajích obsahuje dotaci na financování provozních výdajů domovů
důchodců a ústavů sociální péče, jejichž zřizovateli jsou obce. Dotace ze státního
rozpočtu plně nepokrývá provozní výdaje domovů důchodců a ústavů sociální péče,
jedná se o určitý příspěvek poskytovaný na úhradu provozních výdajů. Dotace na
jedno místo v domově důchodců v objemu 60 472 Kč byla proti roku 2002 navýšena
o 17 %. U ústavů sociální péče byla dotace též navýšena o 17 % (tj. celoroční pobyty
ve výši 73 665 Kč, týdenní pobyty ve výši 39 639 Kč). Dále je zde zahrnut příspěvek
na financování provozních výdajů základních, mateřských, speciálních základních
a mateřských škol a pro tzv. nulté ročníky základních škol (jedná se o děti ze sociálně
a kulturně znevýhodněného prostředí). Příspěvek na jednoho žáka je stanoven na
904 Kč a je v úrovni roku 2002. Dotace pro vybraná dětská zdravotnická zařízení je
určena pouze pro vybraná dětská zdravotnická zařízení (kojenecké ústavy, dětské
domovy), která nejsou napojena na soustavu zdravotních pojišťoven a jejichž
zřizovatelem je obec. Dotace na jedno místo ve výši 63 tis. Kč zůstává na úrovni roku
předešlého.
Do tohoto souboru dotací patří příspěvek obcím na výkon státní správy
prováděné obcemi v přenesené působnosti. Tento příspěvek je určen na částečnou
úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy jednotlivými
obcemi v každém kraji. Dotace na dávky sociální péče pro obce s rozšířenou
působností a pro ostatní pověřené obce jsou určeny pro občany zdravotně postižené a
sociálně potřebné a jsou vypláceny podle příslušných zákonů. Dotace na výkon
zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím je určena obcím, které
převzaly od okresních úřadů zřizovatelské funkce k organizacím. Jedná se
o 31 organizací, z nichž 4 zabezpečují sociální služby, 3 zdravotnické služby a 24 jsou
organizace z odvětví kultury, především knihovny a divadla.
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Finanční vztah k rozpočtům obcí s rozšířenou působností je novým titulem
v rozpočtech obcí a úzce souvisí s realizací II. etapy reformy územní veřejné správy.
Jedná se o výkon státní správy do konce roku 2002 prováděný okresními úřady.
Zákonem č. 314/2002 Sb. bylo stanoveno 205 obcí s rozšířenou působností, které
budou tyto správní činnosti zajišťovat v přenesené působnosti. Příspěvek na výkon
státní správy obcím s rozšířenou působností zahrnuje také příspěvek na výplatu dávek
státní sociální podpory.
Obce zaúčtovaly do svých příjmů dotace zahrnuté do finančního vztahu státního
rozpočtu k rozpočtům obcí ve výši 24,6 mld Kč, rozdíl proti upravenému rozpočtu je
způsoben, jak je již komentováno výše u hospodaření krajů, u Magistrátu hl. m.
Prahy, finanční vztah města Praha je definován částečně u krajů a částečně u obcí, ve
výkaznictví je město Praha vedena pouze jako obec.
Druhý blok dotací ze státního rozpočtu jsou dotace investičního i neinvestičního
charakteru, které jsou obcím uvolňovány v průběhu roku. Z kapitoly VPS byly obcím
uvolněny dotace na posílení příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou
působností, na strategii prevence kriminality na místní úrovni, na program
předcházení sociálního vyloučení v romské komunitě a odstraňování jeho důsledků,
na úhradu výdajů na poštovné obcím s rozšířenou působností, na úhradu nákladů
spojených s referendem o přistoupení České republiky k Evropské unii, na volby do
Senátu Parlamentu ČR a na nové, dodatečné a opakované volby do obecních
zastupitelstev, na zabezpečení provozu ochranných systémů podzemních staveb (pro
Magistrát hl. m. Prahy) aj.

Dále byly obcím poskytnuty účelové prostředky na realizaci programu výstavba
a obnova budov a staveb škol a školských zařízení. Hlavnímu městu Praha a městu
Ostrava byly poskytnuty návratné finanční výpomoci na realizaci dopravních staveb a
navazujících investic v městské infrastruktuře, souvisejících s víceúčelovými halami
určenými pro pořádání mistrovství světa v ledním hokeji.
Celkem obce přijaly do svých pokladen účelové finanční prostředky z rozpočtu
kapitoly VPS ve výši 5,5 mld Kč.
Dalšími dotacemi, které plynou do obecních pokladen, jsou dotace poskytované
přímo z rozpočtu jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Prostřednictvím těchto dotací
se realizují významné programy, které nemalou měrou přispívají k rozvoji
municipální infrastruktury.

183

Tabulka č.7

Přehled o přijatých dotacích a půjčkách obcemi a DSO
z rozpočtů jednotlivých kapitol a ze státních fondů v roce 2003
(v mil. Kč)
Kapitola

Celkem

z toho:
Neinvestiční

Poslanecká sněmovna Parlamentu

0,3

Ministerstvo obrany

Investiční

26,2

22,4

3,8

Ministerstvo práce a sociálních věcí

914,6

602,2

312,4

Ministerstvo vnitra

169,8

15,0

154,8

Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Grantová agentura
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo dopravy a spojů

Půjčky

0,3

486,1

92,1

392,6

3 194,7

1 100,7

2 094,0

0,9

0,9

692,2

6,8

13,0

1,4

685,4
13,0

Ministerstvo zemědělství

1 492,7

225,2

1 253,2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

6 722,7

6 692,8

29,9

Ministerstvo kultury

498,9

344,5

154,4

Ministerstvo zdravotnictví

385,6

8,2

377,4

75,6

54,5

21,1

30 978,9

26 788,0

3 325,7

865,2

3 998,9

323,2

3 031,0

644,7

586,1

136,5

449,6

3 912,5

15,2

3 574,8

Operace státních finančních aktiv
Všeobecná pokladní správa
Státní fond životního prostředí
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond rozvoje bydlení
Státní fond pro podporu a rozvoj č.kinematografie

1,0
54 150,7

Celkem

14,3

322,5

1,0
36 428,5

15 874,1

1 848,1

Obce přijaly v roce 2003 z rozpočtů ústředních orgánů státní správy finanční
prostředky v celkové výši 14,6 mld Kč, což představuje pokles o 16,6 mld Kč oproti
předchozímu roku. Nižší objemy poskytnutých dotací od resortů jsou způsobeny
metodickou změnou provedenou na základě usnesení vlády č. 1084/2002, o způsobu
převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí a krajů v roce
2003. Pokud krajům je dána rozhodovací pravomoc rozhodovat o tom, která obec
v kraji bude příjemcem prostředků, potom kraj obdrží finanční prostředky od státního
rozpočtu formou dotace kraji. Kraj potom svým rozhodnutím určí příjemce těchto
prostředků a poskytne je formou své dotace obcím.
Finanční prostředky poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy činily 6,7 mld Kč, část těchto účelových prostředků zahrnuje dotace na
soukromé a církevní školy, projekty romské komunity, podporu odborného vzdělávání
a státní informační politiku, investiční oblast byla zaměřena na výstavbu a obnovu
sportovních zařízení.
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Obce přijaly z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj účelové dotace ve výši
3,2 mld Kč, tj. o 0,7 mld Kč méně. Finanční prostředky byly použity především
v rámci programu Výstavba nájemních bytů a technické infrastruktury ve vlastnictví
obcí a programu Výstavba a technická obnova domů s pečovatelskou službou. Další
prostředky směřovaly na podporu regionálního rozvoje, podporu cestovního ruchu, na
odstranění vad panelové technologie a na Program obnovy venkova. Finanční
prostředky byly rovněž uvolněny obcím na řešení následků povodňové katastrofy
v roce 2002 v celkové výši 0,9 mld Kč.
Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo obcím účelové dotace ve výši
0,9 mld Kč, a to především na aktivní politiku zaměstnanosti a zabezpečení provozu
sociálních služeb obcí dle usnesení vlády č. 402/2002. Do investiční oblasti byly
směrovány prostředky na Program pořízení a technická obnova majetku ve správě
ústavů sociální péče. Prostředky byly určeny na odstranění předhavarijních a
havarijních stavů zařízení sociální péče včetně domovů důchodců v působnosti
územních orgánů formou rekonstrukcí a modernizací a rovněž na financování náhrad
za restituované objekty zařízení sociální péče.
Z rozpočtu Ministerstva zemědělství přijaly obce v roce 2003 finanční
prostředky ve výši cca 1,5 mld Kč. Převážná část dotací směřovala do oblasti investic
(cca 1,3 mld Kč) na výstavbu a technickou obnovu vodovodů a úpraven vod, čistíren
a kanalizací. Neinvestiční přijaté dotace byly určeny pro obce na hospodaření v lesích,
dále v rámci podpůrných programů agrokomplexu na restrukturalizaci zemědělské
výroby zalesněním. Další finanční prostředky byly z Ministerstva zemědělství
uvolněny obcím v rámci programu Státní pomoc při obnově území postiženého
povodní v roce 2002 (0,1 mld Kč).
Finanční prostředky ve výši cca 0,7 mld Kč převedlo obcím ze svého rozpočtu
v roce 2003 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dotace byly směřovány především
na výstavbu a technickou obnovu inženýrských sítí průmyslových zón (vybudování
plynovodu, kanalizace, komunikací, úpravy ploch staveniště apod.). To významným
způsobem přispělo ke zkvalitnění investičního prostředí a zvyšuje
konkurenceschopnost České republiky při získávání zahraničních i domácích přímých
investic.
Obce přijaly z rozpočtu Ministerstva kultury v roce 2003 dotace ve výši
cca 0,5 mld Kč, zejména na Program regenerace městských památkových rezervací,
na Program záchrany architektonického dědictví, na zajištění regionálních funkcí
veřejných knihoven apod.
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Z kapitoly Ministerstva zdravotnictví byly obcím uvolněny dotace v celkovém
objemu cca 0,4 mld Kč. Prakticky celá částka finančních prostředků byla uvolněna
v investiční oblasti v rámci Programu Podpora a optimalizace sítě regionálních
zdravotnických zařízení a dále pak na vybavení nemocnic stroji a zařízeními.

Významný zdroj příjmů některých obcí představují dotace ze státních fondů.
Obce přijaly v minulém roce finanční prostředky ve výši 7,5 mld Kč, což představuje
nárůst oproti předchozímu roku o 0,9 mld Kč. Na této částce se významně podílí
dotace (3,4 mld Kč) a půjčky (0,6 mld Kč) ze Státního fondu životního prostředí.
Největší část prostředků směřovala k ochraně vod a ovzduší, především se jednalo o
realizaci opatření k ochraně zdrojů pitné vody, rozšíření obecních čistíren odpadních
vod, rozšíření kanalizačních systémů, výstavbu veřejných částí přípojek a STL
plynovodů. Ze Státního fondu rozvoje bydlení byly obcím poskytnuty účelové
dotace a půjčky ve výši cca 3,9 mld Kč na výstavbu obecních nájemních bytů a na
výstavbu bytů v domech s pečovatelskou službou. Ze Státního fondu dopravní
infrastruktury získaly obce účelové prostředky ve výši cca 0,6 mld Kč na výstavbu a
obnovu silniční sítě statutárních měst, další prostředky byly určeny na financování
dopravní infrastruktury a vybudování cyklostezek v příslušných oblastech.

V průběhu roku 2003 získaly obce do svých rozpočtů dotace ze strukturálních
fondů EU v objemu 5,7 mld Kč, zatímco v roce předcházejícím to byla částka
0,1 mld Kč. Z Národního fondu byly poskytnuty dotace na obnovu dopravy, na sanaci
povodní postižených oblastí, na ochranu kulturního dědictví, na vzdělávání, na
obnovu vodárenství a odpadních vod apod.

Výdaje
Celkové výdaje obcí ke konci roku 2003 dosáhly výše 248,5 mld Kč, což je o
16,0 % více než v roce 2002. Dosažené celkové výdaje obcí jsou ve srovnání
s minulým rokem vyšší o 34,2 mld Kč. Celkové výdaje obcí se na celkových výdajích
územních samosprávných celků podílejí ve výši 81,5 %.
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Tabulka č.8

Přehled výdajů obcí za rok 2002 a 2003
(v mil. Kč)

Skutečnost
k 31.12.2002

Ukazatel
I. Běžné výdaje ( po konsolidaci )
z toho :
Platy zaměstnanců a ost.platby za proved. práci
Nákup vody,paliv,energie,služeb a ostatní nákupy
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Neinvestiční transfery příspěvkovým a pod. organ.
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
II. Kapitálové výdaje ( po konsolidaci )
Výdaje celkem ( po konsolidaci )
Saldo příjmů a výdajů ( po konsolidaci )

Skutečnost
k 31.12.2003

145 389,3

177 000,7

15 203,3
39 020,3
1 699,3
38 579,3
12 231,9
68 929,7
214 319,0
-6 115,0

18 878,1
39 790,1
1409,1
60 187,5
15 417,2
71 542,8
248 543,5
-4 576,2

Dosažené výdaje byly kryty vlastními příjmy, účelovými dotacemi ze státního
rozpočtu, z rozpočtů státních fondů a z rozpočtů krajů, zapojením prostředků z fondů
rezerv a rozvoje, použitím doplňkových příjmů, úvěrů a půjček a v případě hlavního
města Prahy výnosy komunálních obligací.
Běžné výdaje
Běžné výdaje obcí dosáhly výše 177,0 mld Kč a tvoří 71,2 % jejich celkových
výdajů. Ve srovnání s vývojem v minulém roce se běžné výdaje zvýšily o téměř
31,6 mld Kč. Na běžných výdajích územních samosprávných celků se běžné výdaje
obcí podílejí 78,3 %.
Z porovnání meziročního vývoje běžných výdajů je patrný nárůst skoro u všech
sledovaných položek. Nejvýraznější nárůst je vykázán na položce neinvestiční
transfery příspěvkovým organizacím. Tato položka tvořila 34,0 % běžných výdajů
a promítá se zejména v oblasti školství, jako přímé náklady na vzdělání u základních
škol, které byly prostřednictvím rozpočtů krajů financovány z rozpočtu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci této položky obce čerpaly výdaje na platy a
náhrady platů, popř. mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost a za práci
vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, výdaje na
učební pomůcky, učebnice a školní potřeby, pokud se žákům poskytují bezplatně.
Druhou objemově největší položkou, která tvořila 22,5 % běžných výdajů
nezbytných pro chod obcí a jejich organizací, byl nákup vody, paliv, energie, služeb
a ostatních nákupů. V porovnání se stejným obdobím minulého roku dochází pouze
k mírnému nárůstu. Vzhledem k tomu, že v rámci reformy veřejné správy byly ve
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vztahu k obcím v oblasti převodu zřizovatelských funkcí dokončeny jednotlivé
postupové kroky, neočekávají se v nejbližším období výrazné změny v čerpání této
položky.
Na položce platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo
dosaženo celkem18,9 mld Kč, nárůst proti roku 2002 činí 24,2 %.
Obce rovněž vykázaly vyšší výdaje ve formě dotací podnikatelským
subjektům v odvětví železniční a silniční dopravy, bytového hospodářství, oprav
komunikací a v oblasti sběru a čištění odpadních vod. Obce zaúčtovaly tyto výdaje ve
výši 15,0 mld Kč, tj. téměř o 2,8 mld Kč více než ve stejném období minulého roku.
Výdaje obcí na dopravní územní obslužnost dosáhly výše 1,4 mld Kč a ve
srovnání s minulým rokem byly výdaje obcí nižší o 0,3 mld Kč. Řešení dopravní
obslužnosti se v roce 2003 přeneslo na kraje, které v rámci finančního vztahu
obdržely do svých rozpočtů příspěvky na úhradu ztráty v silniční a drážní dopravě a
jejich čerpání vykázaly ve svých výdajích.
Součástí běžných výdajů jsou i neinvestiční transfery obyvatelstvu, především
sociální dávky, které ke konci sledovaného období dosáhly u obcí částky 14,1 mld
Kč (ve stejném období minulého roku 11,6 mld Kč).
Jedním ze zdrojů čerpání běžných výdajů byla dotace v rámci finančního
vztahu státního rozpočtu k obcím, kdy obce přijaly do svých příjmů v průběhu roku
2003 cca 24,6 mld Kč. Její součástí byly dotace na sociální dávky, na jedno lůžko ve
vybraných zdravotnických zařízeních, která nejsou příjmově napojena na soustavu
zdravotních pojišťoven (kojenecké ústavy, dětské domovy) a na jedno místo v
domovech důchodců a v ústavech sociální péče, příspěvek na výkon státní správy a
příspěvek na jednoho žáka mateřské a základní školy. Kromě čerpání běžných výdajů
na tyto tituly se ve výdajové části obcí promítlo i čerpání dotace na výkon
zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím a ostatních činností
v oblasti sociálních služeb. Jednalo se o výdaje organizací, které při ukončení činnosti
okresních úřadů byly převedeny do samosprávné působnosti obcí a obce se staly
zřizovateli 31 organizací v oblastech kultury, sociálních služeb a zdravotnictví.
Dalším zdrojem financování běžných výdajů byly neinvestiční dotace
poskytnuté ze státního rozpočtu, a to jak z rozpočtů kapitol Všeobecná pokladní
správa a Operace státních finančních aktiv, tak i z rozpočtů ostatních kapitol státního
rozpočtu a ze státních fondů.
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V čerpání běžných výdajů se výrazným způsobem promítly neinvestiční dotace,
které obce získaly na opravy bytového fondu poškozeného povodní v roce 2002, na
provoz soukromých škol, na úhradu poštovného a poukázečného souvislosti
s výplatou dávek státní sociální podpory. V běžných výdajích obcí s rozšířenou
působností se promítlo čerpání finančního příspěvku určeného na úhradu nákladů
spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy. Dále obce čerpaly
výdaje na volby a výdaje na konání referenda v souvislosti s přistoupením České
republiky do Evropské unie.
Kromě toho obce čerpaly běžné výdaje na realizaci akcí v rámci Programu péče
o krajinu převedené do rozpočtů obcí z rozpočtu Ministerstva životního prostředí, na
veřejné informační služby knihoven a na podporu regionálních funkcí knihoven a na
kulturní aktivity z rozpočtu Ministerstva kultury.
Na čerpání běžných výdajů se rovněž podílely dotace z Ministerstva práce a
sociálních věcí na aktivní politiku zaměstnanosti, kdy úřady práce uvolnily dotace na
podporu veřejně prospěšných prací, při nichž obce vytvářejí pracovní místa pro své
občany, příspěvky a náhrady z rozpočtu Ministerstva zemědělství poskytované podle
lesního zákona a na podpůrné programy agrokomplexu na restrukturalizaci
zemědělské výroby zalesněním.
Obce rovněž čerpaly neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtů státních fondů,
zejména ze Státního fondu životního prostředí na akce související s nakládání
s odpady, na ochranu ovzduší a ochranu přírody a ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na akce realizované v oblasti dopravy.
V roce 2003 obce poprvé vykázaly čerpání výdajů na programy financované
z prostředků Národního fondu (např. programy PHARE, Sapard) v úhrnné výši
3,4 mld Kč. Jednalo se zejména o sanaci území postižených povodněmi z minulých
let, o obnovu dopravy, obnovu energetiky, obnovu vodárenství, zajištění kulturního
dědictví a spolupráce příhraničních oblastí České republiky s Německou republikou a
s Rakouskem.
Dalším zdrojem čerpání běžných výdajů obcí, byly neinvestiční dotace, které
kraje poskytly obcím z vlastních zdrojů ve výši cca 0,2 mld Kč. Obce tyto finanční
prostředky použily na provoz záchranných svorů dobrovolných hasičů, na provoz
středisek pečovatelské služby, na provoz domovů důchodců, na opravy kulturních
památek a památkových objektů, na podporu rozvoje venkovských oblastí apod.
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Na základě zákona č.579 ze dne 17. prosince 2002, o státním rozpočtu České
republiky na rok 2003, bylo do roku 2003 prodlouženo čerpání prostředků
poskytnutých v letech 1997 až 2002 na řešení následků povodní. Obcím bylo
v souladu s citovaným zákonem převedeno do roku 2003 už jen 19,1 mil. Kč, a to na
řešení svahových deformací a na inženýrské sítě a zařízení, ostatní účelové prostředky
obce v uplynulém období spotřebovaly. Zároveň obce ve svých výdajích čerpaly další
prostředky, které jim byly v průběhu roku 2002 poskytnuty na sesuvy půdy a na
opravy místních komunikací. Tyto objemy však byly minimální.
Z podkladů k finančnímu vypořádání těchto účelových dotací je patrné, že
finanční prostředky byly téměř celé již vyčerpány, protože akce vyvolané následky
povodní z let 1997 a 1998 jsou již většinou ukončeny.
Lze konstatovat, že se v průběhu let 1997 až 2003 podařilo vyřešit následky
povodní z let 1997 a 1998, které postihly zejména obce a města na Moravě a ve
Slezsku.

Kapitálové výdaje
Úhrnný objem kapitálových výdajů obcí dosáhl objemu 71,5 mld Kč a byl vyšší
proti roku minulému o 2,6 mld Kč.
Kapitálové výdaje obcí se na jejich celkových výdajích podílejí 28,8 % (v roce
minulém činil tento podíl 32,2 %). Na kapitálových výdajích územních
samosprávných celků se kapitálové výdaje obcí podílejí 91,0 %.
Z porovnání vývoje kapitálových výdajů v minulých letech je patrné, že u obcí
dochází i v roce 2003 ke zpomalení dynamiky růstu v této oblasti.
K většímu nárůstu ve výši 2,1 mld Kč došlo u položky investiční dotace
podnikatelským subjektům, který se promítá u právnických osob provozujících
dopravu na daném území.
Proti stejnému období minulého roku se mírně zvýšily výdaje na investiční
nákupy a související výdaje (výdaje na investiční akce) o 0,2 mld Kč. Jejich zdroji
jsou především účelové dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů.
Položka nákup akcií a majetkových podílů, kterou vykazují obce,
zaznamenala ve srovnání s minulým obdobím rovněž mírný nárůst.
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Na čerpání kapitálových výdajů se také podílely investiční dotace poskytnuté
obcím z rozpočtu kapitoly VPS a kapitoly OSFA, z rozpočtů ostatních kapitol státního
rozpočtu, ze Státního fondu životního prostředí a Státního fondu rozvoje bydlení a
z Národního fondu (celkový objem investičních účelových dotací, které byly zdrojem
čerpání kapitálových výdajů obcí, činil v roce 2003 téměř 18,2 mld Kč).
Kromě investičních akcí zejména v odvětví školství a zdravotnictví a se jednalo
rovněž o čerpání účelových dotací poskytnutých na výstavbu obecních bytů a domů
s pečovatelskou službou, na výstavbu nových ústavů sociální péče dle zákona
č.164/1998 Sb., které budou sloužit jako náhrada za restituované objekty, na opravu a
na výstavbu a technickou obnovu silniční sítě ve správě statutárních měst a obcí.
Dále se jednalo o výdaje čerpané z dotací na podporu rozvoje průmyslových
zón, v rámci kterých byly výdaje čerpány na výstavbu technické infrastruktury s cílem
připravenosti území pro nové investice do průmyslu, na program obnovy venkova, na
revitalizaci říčních systémů, na výstavbu vodovodů, kanalizací a čističek odpadních
vod a na další programy související s ochranou životního prostředí.
V průběhu roku 2003 obce čerpaly kapitálové výdaje na akce financované
z prostředků Národního fondu. Jednalo se o spolufinancování rozvoje průmyslových
zón, řešení následků povodní z minulých let a o obnovu vodárenství. Např. město
Brno čerpalo další finanční prostředky na modernizaci a rozšíření kanalizačního
systému Brna s cílem dosažení kvality odpadních vod, která bude v souladu s českými
předpisy.
Dalším zdrojem čerpání kapitálových výdajů obcí byly dotace z vlastních zdrojů
krajů. Kraje v průběhu roku uvolnily do rozpočtů obcí cca 0,2 mld Kč, které obce
použily na likvidaci povodňových škod, na výstavbu protipovodňových opatření, na
rekonstrukce budov radnic, na stavby víceúčelových sportovních zařízení, na
výstavbu vodovodů, kanalizací, čističek odpadních vod, na rekonstrukce místních
komunikací apod.
I v roce 2003 jednotlivé investiční programy předpokládaly participaci vlastními
zdroji ze strany obcí. To sice vedlo obce na jedné straně k efektivnějšímu vynakládání
finančních prostředků, avšak na druhé straně vytvářelo tlak na zapojení
mimorozpočtových zdrojů, a to především z fondů rezerv a rozvoje.
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4. Vývoj zadluženosti obcí

Obce vykázaly ke konci roku 2003 celkový dluh ve výši 70,4 mld Kč a proti
skutečnosti roku 2002 se jedná o nárůst ve výši 26,2 %.
Tabulka č.9

Souhrnné údaje o zadluženosti obcí ČR
(v mld Kč)

Ukazatel

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Úvěry
2,5
Komunální obligace
Přijaté finanční výpomoci a ostat.
dluhy
0,9

4,9
7,6

8,7
8,5

11,6 13,5 18,0 17,6 18,4 22,6 27,3 35,2
11,9 13,2 11,9 10,9 10,1 13,3 15,9 21,7

1,8

3,1

4,8

Celkem

14,3 20,3 28,3 34,4 39,0 40,0 41,0 48,3 55,8 70,4

3,4

7,7

9,1

11,5 12,5 12,4 12,6 13,5

V celkovém objemu zadluženosti obcí jsou zahrnuty bankovní úvěry od
peněžních ústavů, výnosy emitovaných komunálních dluhopisů a návratné finanční
výpomoci a půjčky ze státního rozpočtu a ze státních fondů (Státní fond životního
prostředí, Státní fond rozvoje bydlení).
Obce vykázaly, že v roce 2003 přijaly půjčky ve výši cca 14,4 mld Kč a
současně uhradily splátky ve výši 5,9 mld Kč. To znamená, že saldo půjček za rok
2003 činilo 8,5 mld Kč (obce si podstatně více půjčovaly než splácely). Na této částce
se města Praha, Brno, Plzeň a Ostrava podílejí zhruba 82,4 % ( z toho hlavní město
Praha 80,0 %). To znamená, že na zvýšení objemu zadluženosti se nejvíce podílejí
tato čtyři velká města ČR.
V roce 1994 vykázalo zadluženost 1 969 obcí z celkového počtu obcí 6 221, tj.
31,7% obcí. V roce 2003 vykázalo zadluženost 3 108 obcí z celkového počtu obcí
6 244, což je téměř polovina obcí z celkového počtu. Počet obcí, které vykázaly
v minulých letech zadluženost, je však od roku 1999 stabilizovaný.
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Z údajů uvedených v tabulce, je patrné, že ve sledovaném roce došlo k nárůstu u
všech sledovaných položek, nejvyšší nárůst byl vykázán na položce úvěry přijaté od
peněžních ústavů. Nárůst objemů emitovaných komunálních obligací se týká pouze
hlavního města Praha.
Úvěry, které obce přijaly od peněžních ústavů, byly tak jako v minulých letech
i nadále směrovány především na akce související s ochranou životního prostředí,
zejména na výstavbu plynofikací, kanalizací, čističek odpadních vod a vodovodů a
skládek, ale také na výstavbu obecních bytů, na půdní bytové vestavby, na
rekonstrukce základních škol, na opravy místních komunikací apod. Termíny
splatnosti úvěrů jsou stanoveny v rozmezí 2 až 20 let, ve většině případů obce ručí
svým majetkem, v menší míře budoucími příjmy.
Pokud jde o emise komunálních obligací z minulých let některá města se zcela
vyrovnala se svými závazky, některá města řešila splátky emise komunálních obligací
přijetím především úvěru od peněžního ústavu. Tento způsob získávání
mimorozpočtových prostředků si v roce 2003 zvolilo pouze hlavní město Praha.
Položka přijaté finanční výpomoci a ostatní dluhy vykázala ve srovnání
s rokem předchozím mírný nárůst ve výši 0,9 mld Kč. Konkrétně se jedná
o bezúročné půjčky, které jsou poskytovány z rozpočtů některých resortů a státních
fondů v rámci finanční politiky státu. Výrazný podíl na tomto nárůstu má hlavní
město Praha v souvislosti s financováním akcí navazujících na výstavbu nové
sportovní haly ve Vysočanech.
Obce vykázaly minimální objemy přijatých půjček z rozpočtu Ministerstva
zemědělství, vyšší objemy přijatých půjček vykázaly od Státního fondu životního
prostředí a Státního fondu rozvoje bydlení. Půjčky jsou směrovány na bytový fond
obcí a na akce související s ochranou životního prostředí (výstavba a technická
obnova vodovodů a úpraven vod, kanalizací a čistíren odpadních vod). Státní fond
životního prostředí i nadále zachovává strategii přijatou v minulých letech, to
znamená, na kombinaci půjčky, dotace a vlastních zdrojů obcí. Tato forma umožňuje
poskytovat většímu počtu obcí finanční prostředky, které slouží ke zlepšení
infrastruktury obcí a především ke zkvalitnění životního prostředí.
Po odpočtu zadluženosti hlavního města Prahy a dalších 3 velkých
statutárních měst Plzeň, Brno, Ostrava ( dále jen „statutární města“) ve výši
42,4 mld Kč, činila celková zadluženost ostatních obcí 28,0 mld Kč.
U ostatních obcí došlo v roce 2003 k nižšímu nárůstu celkové zadluženosti
(v roce 2002 činila zadluženost obcí po odpočtu statutárních měst 26,2 mld Kč).
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Z následující tabulky je patrné, že nárůst se promítá pouze u položky úvěry, které
obce přijaly od peněžních ústavů.
Tabulka č.10

Údaje o zadluženosti obcí ČR bez statutárních měst
(v mld Kč)

Ukazatel

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Úvěry

3,8 6,3

9,9

12,7 14,4 12,9 13,4 14,3 16,5 18,4

Komunální obligace
0,3 0,9
Přijaté finanční výpomoci a ostatní
dluhy
1,4 2,7

1,6

1,6

1,4 0,9 0,5 0,0 0,0 0,0

4,2

6,5

7,6 9,8 10,2 9,8 9,7 9,6

Celkem

15,7 20,8 23,4 23,6 24,1 24,1 26,2 28,0

5,5 9,9

Z podkladů, které jsou k dispozici a z hodnocení vývoje v minulých letech je
patrné, že na celkovém nárůstu zadluženosti se výraznou měrou podílejí statutární
města, a to ve výši 87,2 %. Podíl jejich zadluženosti na celkové zadluženosti obcí
dosáhl ve sledovaném roce 60,2 %, v minulém roce činil 53,0 %. Jedná se tedy
o další zvýšení zadluženosti velkých měst, a to především hlavního města Prahy.
Města Plzeň a Ostrava vykazují stabilizaci, město Brno přijalo regulační opatření ke
stabilizaci finanční situace , což potvrzují i závěry ratingu.
Z následující tabulky je patrný vývoj podílu statutárních měst na celkové
zadluženosti v jednotlivých letech.
Tabulka č.11

Vývoj podílu zadluženosti statutárních měst na celkové zadluženosti

(v mld. Kč)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
celková zadluženost ČR

34,4 39,0 40,0 41,0 48,3 55,8 70,4

zadluženost statutárních měst

13,6 15,6 16,4 16,9 24,2 29,6 42,4

% podíl statutárních měst na celkové zadluženosti

39,5 40,0 41,0 41,2 50,1 53,0 60,2
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Celková zadluženost (přijaté úvěry po odpočtu splátek, finanční výpomoci a
vydané komunální dluhopisy) hlavního města Prahy dosáhla ke konci roku 2003
výše 33,5 mld Kč. Ve srovnání se stavem na konci minulého roku to představuje
zvýšení celkem o 12,5 mld Kč. Město čerpalo druhou část úvěru od Evropské
investiční banky na rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury (celková výše
120 mil. EUR), která je značně poškozena povodní v roce 2002. Kromě toho byly tyto
prostředky použity na obnovu městské infrastruktury (bytové, školské atd.) poškozené
rovněž povodněmi v roce 2002.
Z dalších úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou, které byly čerpány
v roce 2003, bylo rovněž financováno pokračování výstavby metra trasy IV.C1, depa
metra Zličín ve výši 2,1 mld Kč a obnova pražského metra po povodních ve výši
2,5 mld Kč. Hlavní město přistoupí k postupnému splácení těchto finančních
prostředků počínaje až rokem 2005.
Pro řešení dopravní situace v hlavním městě bylo zastupitelstvem hlavního
města Prahy schváleno vydání nové emise obligací realizované v rámci EMTN
programu (dluhopisový program), a to v celkové výši 170 mil. EUR (cca 5,3 mld Kč),
emise byla uskutečněna v březnu 2003 se splatností v roce 2013. Z takto získaných
prostředků město použilo v roce 2003 na uvedený účel 2,0 mld Kč (výstavba
jihozápadního městského okruhu, TT Barrandov).
Na splácení přijatých úvěrů a vydaných obligací byla v minulých letech a je
v současnosti i v rozpočtovém výhledu města na příští roky vytvářena rezerva.
Na celkové zadluženosti hlavního města Prahy se rovněž podílejí návratné
finanční výpomoci, které město přijalo v roce 2003 ze státního rozpočtu a státních
fondů. Jedná se zejména o návratnou finanční výpomoc ve výši 740 mil. Kč na
výstavbu dopravních staveb a navazujících investic v městské infrastruktuře
souvisejících s výstavbou nové haly určené k pořádání MS v hokeji v roce 2004.
Hlavní město současně přijalo další návratnou finanční výpomoc od Státního fondu
rozvoje bydlení ve výši 108,0 mil. Kč na obnovu bytů poškozených záplavami v roce
2002. Od Státního fondu životního prostředí přijalo město půjčku výši 3,4 mil. Kč,
celkový závazek města vůči Státnímu fondu životního prostředí činí 63,3 mil. Kč.
Ke konci roku 2003 vykázalo statutární město Brno celkovou zadluženost
včetně kurzových rozdílů ve výši 6,4 mld Kč. Na této částce se podílely zejména dvě
emise obligací z let 2001 a 2002 v celkové výši 4,6 mld Kč. Zbylou část tvořilo
zejména patnáct úvěrů městských částí (258,4 mil. Kč), bezúročné půjčky z rozpočtu
Ministerstva financí a z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj na regeneraci
bytového fondu (97,4 mil. Kč) a úvěr města na vybudování podnikatelského parku
(5,7 mil. Kč). V průběhu roku 2003 byly městskými částmi přijaty a čerpány navíc
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dva nové bankovní úvěry na regenerace bytového fondu v celkové výši 54,4 mil. Kč.
Zůstatek nesplacených jistin úvěrů městských částí byl ke konci roku ve výši
446,5 mil. Kč. Městem byl dočerpán úvěr na vybudování podnikatelského parku
částkou 21,1 mil. Kč. Zůstatek půjčky na poskytování půjček občanům jimž
zaměstnavatelé zadržují mzdu činil 1,2 mil. Kč.
Statutární město Brno vyčerpalo do konce roku 2003 z emisí komunálních
obligací, které byly k 1.1.2003 ve výši 1,5 mld Kč, celkem 275 mil. Kč.
Město Brno přijalo regulační opatření k dalšímu vývoji jeho zadluženost. Po
dobu platnosti desetiletého EMTN Programu města Brna z roku 2001 je zadluženost
městských částí omezena limitem ve výši 600 mil. Kč a město může přijímat úvěry do
výše 20 mil. Kč ročně. Na 20 mil. Kč ročně je také omezeno přijímání záruk města za
třetí osoby. Je pozastaveno přijímání leasingových smluv.
Město Ostrava vykázalo celkovou zadluženost ve výši 1,9 mld Kč, oproti roku
2002 došlo mírnému nárůstu ve výši 53,6 mil.Kč.
Město Ostrava přijalo v roce 2003 jeden úvěr ve výši 20,0 mil. Kč pro městský
obvod Mariánské Hory a Hulváky na opravy panelových domů.
Další úvěry přijaté na rozvoj infrastruktury jsou průběžně spláceny a mají
termíny splatnosti stanoveny na období let 2009 až 2023.
Graf č. 3
Souhrnné údaje o zadluženosti obcí ČR bez velkých měst
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Zadluženost krajů dosáhla ke konci roku 2003 celkové výše 1,3 mld Kč,
z toho je téměř celá částka vykázána u příspěvkových organizací, a to v odvětví
zdravotnictví, které byly převedeny v rámci další etapy reformy veřejné správy
převedeny na kraje. Z hlediska budoucího vývoje lze považovat zadluženost krajů za
potenciální riziko, které je však podmíněno řadou faktorů, v současné době obtížně
predikovaných.

5. Zhodnocení výdajů státního rozpočtu spojených s řešením následků povodní

A) Čerpání výdajů státního rozpočtu na řešení následků povodní v letech 1997 a
1998
V průběhu roku 2003 byly čerpány další finanční prostředky poskytnuté na
řešení následků povodní v letech 1997 a 1998. Celkem bylo poskytnuto územním
rozpočtům na tyto účely za období 1997 až 2003 z rozpočtu kapitoly VPS a kapitoly
OSFA téměř 5,0 mld Kč. Účelové prostředky byly směrovány na záchranné práce, na
sanace sesuvů a na svahové deformace, na opravu místních komunikací, na bydlení,
na dávky sociální péče, na zdravotnická a školská zařízení, pro hasičské záchranné
sbory a další.

Postupné čerpání bylo sledováno v rámci finančního vyúčtování za jednotlivé
rozpočtové roky, nevyčerpané prostředky byly v souladu se zákony o státním
rozpočtu na tato období převáděny do následujícího roku.

Obcím bylo do roku 2003 převedeno už jen 19,1 mil. Kč, a to na řešení
svahových deformací a na inženýrské sítě a zařízení, ostatní účelové prostředky obce
v uplynulém období spotřebovaly.

Lze konstatovat, že se v průběhu let 1997 až 2003 podařilo vyřešit následky
povodní z let 1997 a 1998, které postihly zejména obce a města na Moravě a ve
Slezsku.
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B) Čerpání výdajů státního rozpočtu na řešení následků povodní v roce 2002
V roce 2002 bylo územním rozpočtům poskytnuto na řešení následků povodní v
srpnu 2002 z rozpočtu kapitoly VPS celkem 1,5 mld Kč. Finanční prostředky byly
uvolněny na záchranné a likvidační práce a na výdaje spojené s výplatou
mimořádných sociálních dávek.
Do roku 2003 byly krajům a obcím převedeny v souladu se zákonem o státním
rozpočtu na rok 2003 nevyčerpané prostředky ve výši 49,3 mil. Kč, současně byly
z vládní rozpočtové rezervy uvolněny na stejné účely další finanční prostředky ve výši
73,8 mil. Kč.
V roce 2003 přistoupila vláda k řešení následků povodní z Fondu solidarity
Evropské unie a přijala usnesení č.298 ze dne 26. března 2003 k Závazným
podmínkám udělení dotace z Fondu solidarity a usnesení č.505 ze dne 28. května
2003 k návrhu rozdělení rezervy Fondu solidarity Evropské unie. Vláda těmito
dokumenty schválila strukturu a rozsah financování nákladů na odstranění škod po
povodních ze srpna 2002. Byly stanoveny jednotlivé okruhy s vyčíslením celkových
objemů. Příslušní ministři ve spolupráci s hejtmany krajů a s primátorem hlavního
města připravili a předložili vládě návrh na rozdělení vyčleněných finančních
prostředků.
Do okruhu 1 byly zahrnuty záchranné a likvidační práce. Z Fondu solidarity
bylo na tyto účely do konce roku 2003 poskytnuto do rozpočtu hlavního města Prahy
a do rozpočtů krajů nejvíce postižených povodněmi v roce 2002 (Středočeský,
Jihočeský, Plzeňský, Ústecký a Karlovarský) celkem 1,1 mld Kč.
Hlavní město Praha přijalo v roce 2003 úvěr s dlouhodobou splatností od EIB
na rekonstrukci a na obnovu metra, které bylo poškozené povodní v roce 2002, a to
v celkové výši 80,0 mil. EUR. Kromě toho byla hlavnímu městu poskytnuta dotace ve
výši 80 mil. EUR na řešení následků povodní v roce 2002 z úvěru, který od Fondu
solidarity přijal stát a stát jej bude splácet. Město do konce roku 2003 vyčerpalo
všechny poskytnuté finanční prostředky na stanovený účel.
Z úvěru, který přijal stát z Fondu solidarity, bylo vyčleněno pro místní rozpočty
dalších 0,3 mld Kč na opravy místních komunikací, které byly poškozeny povodněmi.
Tyto prostředky jsou obcím poskytovány prostřednictvím rozpočtu Ministerstva pro
místní rozvoj, do konce roku bylo obcím uvolněno celkem 0,2 mld Kč.
Zároveň byly stanoveny pro kraje a pro resorty další okruhy, a to na obnovu
majetku, jejichž financování bude v následujícím období zabezpečeno rovněž
prostřednictvím Fondu solidarity.
Lze konstatovat, že se podařilo zabezpečit v dostatečné míře řešení následků
povodní a s tím spojenou obnovu majetku.
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III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven
Vedle státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a dalších
složek jsou součástí veřejných financí i prostředky systému veřejného zdravotního
pojištění (dále jen „v.z.p.”). Hodnocení hospodaření systému v.z.p. je již od roku
1999 zpracováváno na principu příjmově-výdajovém, který je dále doplněn především
rozborem stavu pohledávek a závazků. Současně od roku 1999 tato hodnocení
každoročně vycházejí z údajů předběžných statistických výkazů zdravotních
pojišťoven (dále jen „ZP“), neboť v definitivní podobě jsou výroční zprávy za
příslušný rok předávány Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „MZ“) a Ministerstvu
financí (dále jen „MF“) 30. dubna 2004. Následně jsou, v souladu s platnými zákony,
prověřeny, vyhodnoceny a postoupeny vládě a Parlamentu ČR.

Fungování systému v.z.p. zajišťovalo na území ČR devět ZP pro 10 308 tis.
pojištěnců registrovaných k 31. 12. 2003. Vlivem demografických změn, ale
i v důsledku měnícího se počtu cizinců zde pracujících a dalších vlivů, poklesl
tento stav ve srovnání s předchozím rokem cca o 10 tis. pojištěnců. Všeobecná
zdravotní pojišťovna ČR (dále jen „VZP ČR”), zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, zajišťovala veřejné zdravotní pojištění pro 66 % všech
pojištěnců. Především v důsledku přetrvávajících finančních potíží ztratila v průběhu
roku 2003 cca 148 tis. pojištěnců a na konci období její portfolio dosáhlo 6 808 tis.
pojištěnců. Osm zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven (dále jen „ZZP”),
zřízených podle zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zvýšilo svůj
podíl na 3 499 tis. pojištěnců, tj. na 34 % z celkového počtu osob, na které se
vztahuje v.z.p. Nevýznamný vliv na hospodaření systému v.z.p. mělo i sedm
likvidovaných ZZP, jejichž likvidace nebo konkurz probíhá postupně již od roku
1996. V roce 2003 byla ukončena existence Zdravotní pojišťovny Škodováků (výmaz
z OR 14. 7. 2003), Zemědělsko-potravinářské ZP (výmaz z OR 20. 5. 2003)
a likvidace nebo konkurz pokračuje v roce 2004 ještě u pěti subjektů.

Zákon č. 138/2001 Sb. zmocnil vládu k prověření hospodaření systému v.z.p. a
ke zvýšení platby státu, která byla pro rok 2003 upravena nařízením vlády č.
327/2002 Sb. Měsíční platba za jednoho pojištěnce se zvýšila z 439 Kč na 467 Kč
a příjmy systému v.z.p. ze státního rozpočtu se v celkovém ročním objemu posílily
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z tohoto titulu o cca 1,9 mld. Kč. Pozitivní vliv na výběr pojistného měl růst mezd a
platů v hospodářství, jakož i zvýšení minimální mzdy pro rok 2003 z 5 700 Kč
měsíčně na 6 200 Kč (nařízením vlády č. 559/2002 Sb.), které se automaticky
promítlo i do zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro platbu osob bez
zdanitelných příjmů a osob samostatně výdělečně činných. Všechna výše uvedená
opatření vlády na straně příjmové se však projevila jako málo účinná, neboť regulace
nákladů a výdajů na zdravotní péči nedoznala v roce 2003 zásadních změn a
optimalizace sítě zdravotnických zařízení postupovala velmi pomalu. Z pohledu
zdravotních pojišťoven se nákladová a úhradová strana systému v.z.p. jevila
nedostatečně regulovaná, avšak z pohledu smluvních poskytovatelů zdravotní péče
jako finančně poddimenzovaná. To se v praxi nejvíce projevilo v hospodaření VZP
ČR, kde zvyšující se závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotnickým zařízením
hrozily ke konci roku 2003 dosáhnout hranice 7 mld Kč. Možnost tohoto vývoje
signalizovala již výroční zpráva VZP ČR za rok 2002 i její zdravotně pojistný plán na
rok 2003. Kritická situace zdravotnictví byla předmětem několika jednání vlády,
která vyústila v následující opatření:

1. Usnesením č. 1184/2003 vláda schválila projekt postoupení části pohledávek
zdravotních pojišťoven za plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění po lhůtě
splatnosti na Českou konsolidační agenturu nad 300 tis. Kč (od všech ZP)
v maximálním objemu 2 946 mil. Kč (z toho VZP ČR 2 356 mil. Kč). Posílení
finančních zdrojů proběhlo v souladu s projektem ještě v roce 2003, a to zálohově,
v objemu 70 % jmenovitě stanovených podílů na postoupení pohledávek
u jednotlivých ZP. Na rozdíl od projektu v roce 2001 (celkem 4 221 mil Kč – pouze
VZP ČR + 4 ZZP) byl dodržen princip rovného přístupu všech ZP. Obdobně jako
v roce 2001 je i v roce 2003 tímto mimořádným opatřením vlády ovlivněno
statistické srovnání příjmů a výdajů systému v.z.p. s předchozím obdobím.

2. Usneseními vlády č. 750/2003 a č. 1153/2003 schválila vláda finanční pomoc
pro zdravotnická zařízení zřízená bývalými okresními úřady v objemu 2,7 mld
Kč pro rok 2003 a 767 mil. Kč na rok 2004.
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Je zřejmé, že ani posílení mimořádnými finančními zdroji nebyl systém v.z.p.
v roce 2003 schopen nastolit rovnováhu, byť i krátkodobou, ani vytvářet zákonné
rezervy. Jeho hospodaření lze hodnotit následovně:
Vývoj hospodaření veřejného zdravotního pojištění
Vybrané ukazatele

Skutečnost
Předb.skut.
v mil. Kč
v mil. Kč
2 002
2 003
136 288
147 912
134 318
143 480
30 491
32 112
1 551
3 942
419
487

Příjmy v systému zdravotního pojištění celkem
v tom: inkaso pojistného po přerozdělení
z toho: ze SR na nevýdělečné pojištěnce
ostatní příjmy a výnosy v.z.p.
výnosy z komerční č., smluvního poj. a připoj.
platby od zahr.pojišťoven na základě mezin.smluv
Výdaje v systému zdravotního pojištění celkem
v tom: výdaje na zdravotní péči
provozní režie
výdaje za cizince uhrazené zdrav. zařízením
náklady na celkovou komerční činnost
Saldo všech příjmů a výdajů
Saldo příjmů a výdajů bez celkové komerční činnosti
Saldo příjmů a výdajů bez smluvního pojištění a připojištění

Rozdíl
Změna
v mil. Kč
v%
2003/2002
2003/2002
11 624
108,5
9 162
106,8
1 621
105,3
2 391
254,2
68
116,2

0

3

3

137 487
132 533
4 654
3
297
-1 199
-1 321
-1 240

147 768
142 203
5 237
23
305
144
-38
106

10 281
9 670
583
20
8
1 343
1 283
1 346

107,5
107,3
112,5
766,7
102,7
x
x
x

Celkové příjmy systému v.z.p. v roce 2003 dosáhly 147 912 mil. Kč a
meziročně vzrostly o 11,6 mld Kč, tj. o 8,5 % (bez vlivu zálohy od ČKA pouze o
7 %).

Příjmy z vlastního výběru pojistného (bez příslušenství) od ekonomicky
činných plátců všech kategorií dosáhly celkem 111 368 mil. Kč, s meziročním
nárůstem 7,3 %.

Platby do systému v.z.p. ze státního rozpočtu (příspěvky státu na zvláštní
účet přerozdělování) za kategorie pojištěnců podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, dosáhly za rok 2003 celkem 32 493 mil. Kč. Vlivem časového
skluzu procesem přerozdělování byly zúčtovány v saldu celkem roční příjmy ZP ze
zvláštního účtu přerozdělování ve výši 32 112 mil. Kč. V porovnání s předchozím
obdobím vzrostl příjem za tyto kategorie o 5,3 %. Z celkového počtu pojištěnců, za
které platí pojistné stát, bylo pojištěno k 31. 12. 2003 u VZP ČR celkem 3 920
tis.osob, tj. 68 % (meziroční úbytek cca 98 tis. pojištěnců) z 5 778 tis. osob
zařazených v zákonem daných kategoriích (tj. 56 % z celkového počtu pojištěnců
v systému v.z.p).
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Celkové příjmy z pojistného od všech typů plátců, včetně platby ze státního
rozpočtu, dosáhly 143 480 mil. Kč a meziročně se zvýšily o 9 162 mil. Kč, tj.
o 6,8 %.

Průměrný roční příjem z pojistného po přerozdělení na 1 pojištěnce v roce
2003 dosáhl 13 912 Kč a meziročně vzrostl o 914 Kč, tj. o 7 %. U VZP ČR dosáhl
tento průměrný příjem 14 387 Kč, s meziročním nárůstem o 917 Kč, tj. o 6,8 %.
Oproti průměrnému příjmu v systému v.z.p. jako celku v přepočtu na celkový počet
pojištěnců, vykazovala VZP ČR v roce 2003 sice vyšší příjem o cca 3 256 mil Kč,
avšak ani tyto nadprůměrné příjmy ji neumožnily pokrýt vykazované vyšší výdaje na
zdravotní péči oproti průměru výdajů v systému v.z.p.
Ostatní příjmy a výnosy související s v.z.p., jejichž běžnou složkou jsou
příjmy z pokut, penále, přirážek a úroků, dosáhly v roce 2003 celkem
3 942 mil. Kč, s vykázaným prudkým meziročním nárůstem ve výši 254,2 %, který je
však způsoben u všech ZP mimořádným příjmem záloh od ČKA. Po vyloučení tohoto
mimořádného vlivu dosahuje meziroční nárůst 21 %, což je především odrazem
zvyšujícího se tlaku zdravotních pojišťoven v oblasti kontroly výběru pojistného.
Příjmy z činností nad rámec v.z.p. (příjmy ze smluvního pojištění
a připojištění u VZP ČR a ostatní příjmy podléhající zdanění u všech ZP), které tvoří
nevýznamnou složku celkových příjmů, dosáhly 487 mil. Kč. Jejich meziroční
zvýšení o 16 % je způsobeno především mimořádnými příjmy za prodej akcií
z majetku Hutnické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny v objemu cca 109 mil. Kč.
Jednalo se o akcie zakladatelů, které nebyly nakoupeny z prostředků veřejného
zdravotního pojištění a z rozhodnutí Správní rady této pojišťovny mají být použity na
zajištění provozování komerčního pojištění. Tradičně nejvyšší podíl 61 %, z této
skupiny příjmů tvořily příjmy ze smluvního pojištění a komerčního pojištění u VZP
ČR, provozovaného se ziskem ve výši 38 mil. Kč. Se vstupem do EU je možnost
provozování komerčního pojištění zdravotními pojišťovnami podle stávajících
právních předpisů ukončena. Nadále mohou toto pojištění provozovat zdravotní
pojišťovny jen např. formou dceřinné společnost, k jejímuž založení nesmí být
použity prostředky veřejného zdravotního pojištění.
Celkové výdaje systému v.z.p. v roce 2003 dosáhly 147 768 mil. Kč
a meziročně vzrostly o 10,2 mld Kč, tj. o 7,5 %. Po vyloučení vlivu použití
mimořádných záloh od ČKA však činil meziroční nárůst výdajů krytých ze zdrojů
v.z.p. 6 %. Výdaje na zdravotní péči celkem ve výši 142 203 mil. Kč představují
96,2 % z celkových výdajů systému v.z.p. Jejich meziroční nárůst ve výši 7,3 % se
po vyloučení objemu úhrad hrazených ze záloh od ČKA snižuje na 5,7 %.
202

Dohodovací jednání a konkrétní cenové dohody mezi ZP a zdravotnickými
zařízeními (ZZ) v roce 2003 končily především v segmentu lůžkové péče bezvýsledně
a musely být nahrazovány závazným postupem propočtu paušálních úhrad
stanoveným vyhláškou MZ č. 532/2002 Sb. Při sledování vývoje jak fakturovaných
nákladů od ZZ, tak i skutečných úhrad na zdravotní péči všemi ZP lze velmi těžko
vyhodnotit finanční dopady takto stanovených úhrad, a úhrad u ostatních segmentů
zdravotní péče dohodnutých, neboť splývají s ostatními vlivy (zvýšení nemocnosti,
převody pacientů z ambulantní péče do lůžkové a pod). Některé ZP hradily vyšší
úhrady, než umožňovala vyrovnaná bilance příjmů a výdajů běžného roku, což si
vyžádalo u pěti ZP využití finančních rezerv bankovních účtů základního fondu na
krytí záporného salda příjmů a výdajů běžného roku. Prohlubovaly se problémy
především u VZP ČR která, na rozdíl od některých ZZP, měla jen minimální
rezervy na bankovních účtech svých fondů, a po celý rok se potýkala s nárůstem
závazků po lhůtě splatnosti vůči ZZ, jejichž výše i po použití mimořádných
prostředků od ČKA ve výši 1 649 mil. Kč dosáhla ke konci roku 2003 stavu
5 578 mil. Kč, což je nejvíce od roku 2000.

Průměrné výdaje na zdravotní péči na jednoho pojištěnce v roce 2003 činily
13 788 Kč, tj. meziroční nárůst o 962 Kč. Z toho u VZP ČR 14 289 Kč, s nárůstem
1 038 Kč. I přes tuto výraznou dynamiku růstu (včetně využití prostředků zálohy od
ČKA) VZP ČR uhradila pouze cca 25 % objemu závazků po lhůtě splatnosti. Po
odpočtu poskytnuté zálohy ČKA, ze které v průměru pokryla 241 Kč na jednoho
pojištěnce, by tyto výdaje u VZP ČR dosáhly 14 048 Kč. U ZZP (které neevidují
žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči ZZ) se roční průměrné výdaje pohybovaly
v rozmezí od 10 996 Kč do 13 830 Kč, což je proti VZP ČR v průměru nižší výdaj
o 218 – 3 052 Kč ročně na jednoho pojištěnce. Informační systémy jednotlivých ZP
jsou již tedy schopny poskytovat údaje pro zavedení nového systému přerozdělování
příjmů z pojistného, které by mělo zajistit větší míru zohlednění existujících rozdílů
ve výdajích na zdravotní péči. Jako nejdůležitější se jeví stanovení jednotného
datového rozhraní sběru dat v potřebné struktuře u všech ZP.

Výdaje na vlastní činnost zdravotních pojišťoven byly od 1. 1. 1999 do
31. 12. 2003 každoročně regulovány limitem maximálního přídělu ze základního
fondu do provozního fondu podle vyhlášky č. 227/1998 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Stávající maximální limit ve výši 4,0 %, propočtený z jednotně
definovaných příjmů, byl v platnosti 4 roky. Maximální procentní příděly ze
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základního do provozního fondu v roce 2003 nebyly překročeny a dosáhly
v souhrnu 5 352 mil. Kč. Limitem nebyly přímo regulovány běžné a kapitálové
výdaje na zabezpečení provozní činnosti, ale byla limitována přípustná výše roční
tvorby zdrojů provozního fondu z prostředků v.z.p. Bylo tedy plně na rozhodnutí
každé ZP a jejích samosprávných orgánů, zda příděl do provozního fondu vyčerpá
v daném roce v rámci platných předpisů, nebo zda využije možnosti převodu zůstatku
provozního fondu do následujícího období. Ve smyslu výše uvedené vyhlášky bylo
navíc možné provádět se souhlasem Správní rady převody mezi jednotlivými fondy
v.z.p. tak, aby bylo dosaženo optimálního výsledku plnění závazků dané ZP. Při
respektování těchto pravidel dosáhly v roce 2003 skutečné výdaje na zabezpečení
činnosti všech zdravotních pojišťoven v systému v.z.p. výše 5 237 mil. Kč,
s meziročním nárůstem o 12,5 %, a to i přes pokles podílu investičních výdajů.
Zvýšení ostatních provozních výdajů souvisí se zvýšenou pracností téměř všech
agend a nutností úprav informačních systémů především v souvislosti se systémem
úhrad zdravotní péče a se vstupem do EU. Ve snaze zbrzdit nárůst provozních
výdajů bylo vládou rozhodnuto snížit maximální limit ze 4 na 3,8 %, což bylo
realizováno vydáním vyhlášky č. 418/2003 Sb., s účinnosti od 1. 1. 2004. Ostatní
prvky používané limitace zůstaly v platnosti nadále. Snížení maximálního limitu se
lineárně promítlo do snížení všech maximálních limitů činných ZP.

Z celkového průměrného počtu pojištěnců 10 313 624 v roce 2003 tvořila
skupina pojištěnců, za které hradil pojistné stát, 5 796 664 osob; z toho bylo
u VZP ČR pojištěno 68 %. Do skupiny mladších 60-ti let patřilo celkem 3 889 157
pojištěnců; z toho bylo pojištěno u VZP ČR 63 %. Z celkového průměrného počtu
pojištěnců starších 60-ti let v počtu 1 907 507 osob bylo u VZP ČR pojištěno
79 %. Vlivem přetrvávajících pravidel přerozdělování pojistného přijala VZP ČR ze
zvláštního účtu přerozdělování podíl ve výši 31 176 mil. Kč, což představovalo
97 % z celkového ročního salda přerozdělovaných prostředků. V souladu se
zákonem stanovenými pravidly přerozdělování tvořilo zbývajících 936 mil. Kč roční
saldo měsíčních příjmů a odvodů na zvláštní účet přerozdělování pro soubor ZZP.
Z toho nejvyšší celkový příjem z účtu přerozdělování za rok 2003 obdržela Hutnická
zdravotní pojišťovna ve výši 1 203 mil. Kč a naopak nejvyšší odvod ve výši
1 427 mil. Kč za rok realizovala Oborová zdravotní pojišťovna bank a stavebnictví.
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Příjmy v systému zdravotního pojištění celkem
rok 2002
rok 2003
index 2003/2002 v %
meziroční nárůst (pokles) v letech 2003-2002 v mil. Kč

celkem
mil. Kč
136 288
147 912
109
11 624

VZP ČR
mil. Kč
96 212
101 788
106
5 576

Výdaje v systému zdravotního pojištění celkem
rok 2002
rok 2003
index 2003/2002 v %
meziroční nárůst (pokles) v letech 2003-2002 v mil. Kč

celkem
137 487
147 768
107
10 281

VZP ČR
96 826
101 852
105
5 026

ostatní ZZP

Saldo celkových příjmů a výdajů systému v.z.p.
rok 2002
rok 2003
meziroční nárůst (pokles) v letech 2003-2002 v mil. Kč

celkem
-1 199
144
1 343

VZP ČR
-614
-64
550

ostatní ZZP

ostatní ZZP vč. likv.
mil. Kč
40 076
46 124
115
6 048

40 661
45 916
113
5 255

-585
208
793

Nad rámec dané bilance příjmů a výdajů vykázal systém v.z.p. k 31.12. 2002 a v předběžné bilanci roku 2003 :
ost. ZZP (pouze likvidované)
Vybrané položky závazků a pohledávek
celkem
VZP ČR
rok 2002
závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotnickým zařízením
3 288
2 546
742
pohledávky vůči zdravotnickým zařízením
1 430
1 151
279
předběžné výsledky roku 2003
závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotnickým zařízením
5 899
5 578
321
pohledávky vůči zdravotnickým zařízením
1 193
896
297
Poznámka: Závazky po lhůtě splatnosti z roku 2000 byly v r. 2001 uhrazeny z mimořádných prostředků postoupení pohledávek
celkem 4,22 mld Kč, z toho VZP ČR získala 3,76 mld Kč. Zbývající závazky byly převedeny na závazky ve lhůtě splatnosti vlivem
prodloužení lhůt splatnosti. Závazky po lhůtě splatnosti v r. 2003 představují zůstatek stavu závazků po využití mimořádných
zálohových příjmů od ČKA ve výši 2 062 mil. Kč poskytnutých zálohově na základě usnesení vlády 1184/03 všem zdravotním
pojišťovnám (z toho VZP ČR čerpala 1 649 mil. Kč). Doplatek, který bude po uzavření projektu postoupen z ČKA na ZP v roce 2004,
bude představovat maximálně 884 mil. Kč celkem. Usnesením vlády 1184/03 bylo umožněno postoupení cca 11,5 % z celkového
stavu pohledávek za plátci pojistného po lhůtě splatnosti evidovaného v účetnictví ZP v celkové výši 25 651 mil. Kč.

Saldo celkových příjmů a celkových výdajů systému v.z.p. dosáhlo
144 mil. Kč; z toho VZP ČR vykázala ztrátu -64 mil. Kč (včetně zahrnutí zálohy
od ČKA ve výši 1 649 mil. Kč v příjmech i výdajích). K 31. 12. 2003 vykázala
VZP ČR vůči souboru smluvních zdravotnických zařízení „dluh“ 4 682 mil. Kč
(v tom činí navzájem nezapočitatelné závazky po lhůtě splatnosti 5 578 mil. Kč
a poskytnuté zálohy 896 mil. Kč). Proti stavu na konci roku 2002 vzrostl tento
„dluh“ (i po zohlednění zálohy od ČKA) téměř třikrát. Otevřenou otázkou
v hospodaření VZP ČR zůstává uplatnění regulačních mechanizmů podle zákona
č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které představuje jen za rok 2002
propočtovou hodnotu pohledávek vůči smluvním ZZ v celkové výši 3 048 mil. Kč (tj.
celkový zpětně stanovený nárok VZP ČR na vrácení finančních prostředků od 11 407
smluvních ZZ). S ohledem na to, že VZP ČR do konce roku 2003 nároky z tohoto
titulu se smluvními ZZ neprojednala, nezahrnula je ani do vykazovaného stavu
pohledávek k 31. 12. 2003.
Celkové saldo příjmů a výdajů za činné ZZP bylo kladné ve výši 242 mil.
Kč (v příjmech jsou zahrnuty zálohy od ČKA ve výši 413 mil. Kč, které jsou
pravděpodobně i součástí vykázaných výdajů celkem). V rámci souhrnného kladného
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výsledku u ZZP je nutno uvést, že přesto hospodaření čtyř ZZP skončilo v roce
2003 záporným saldem příjmů a výdajů, profinancovaným ze zůstatků fondů v.z.p.
z minulých let.
Celkový stav závazků k 31. 12. 2003 dosáhl 21 911 mil. Kč, s meziročním
nárůstem o 16,0 %. Činné ZZP nevykázaly závazky po lhůtě splatnosti vůči ZZ
(situace VZP ČR již byla předmětem rozboru u hodnocení výdajů na zdravotní péči).
Výrazného meziročního snížení stavu celkových závazků, a tím snížení meziročního
tempa jejich růstu, bylo dosaženo u závazků ve lhůtě splatnosti, které stagnovaly na
objemu cca 14,2 mld Kč (jejich podíl na celkovém objemu meziročně poklesl ze 77 na
65 %). Rozhodující příčinou tohoto vývoje je však využití zálohy ČKA na snížení
závazků vůči ZZ.
Na hospodaření systému v.z.p. měl negativní vliv trvale narůstající stav
pohledávek celkem, jejichž stav k 31. 12. 2003 dosáhl 39 208 mil. Kč s meziročním
zvýšením o 16,0 % (vliv zahájeného projektu postoupení pohledávek na ČKA se do
jejich snížení v roce 2003 nepromítl). Z celkového stavu tvořily významnou složku
především pohledávky za plátci pojistného po lhůtě splatnosti celkem, tj.
nedoplatky na pojistném a jeho příslušenství (penále, pokuty) ve výši 25 651 mil.
Kč (nárůst o 19,0 %), z toho u VZP ČR evidováno 21 212 mil. Kč (nárůst o 20,1 %).
VZP ČR již dlouhodobě vykazuje relativně vyšší stav nedoplatků na pojistném
v porovnání s většinou ZZP (dle podílu na výběru pojistného nebo počtu ekonomicky
činných plátců ZZP). To svědčí o tom, že se u VZP ČR ve větší míře kumulují
problémové skupiny plátců pojistného, ale i o tom, že disponuje propracovanějším
systémem správy výběru pojistného, včetně důsledné identifikace neplatičů a výše
jejich dluhů.
Z pohledu neukončených likvidací a konkurzů bývalých ZZP lze
konstatovat, že celkové saldo jimi vykázaných příjmů a výdajů skončilo zápornou
hodnotou ve výši cca –33 mil. Kč. V účetnictví pěti subjektů (Hornická ZP, ZP
Garant-Hospital, Mendlova ZP, ZP Sport a ZP chemie, zdravotnictví a farmacie) je
evidováno cca 509 mil. Kč závazků, 447 mil. Kč pohledávek a 67 mil. Kč
hmotného a nehmotného majetku. I když jsou tyto objemy z pohledu hospodaření
systému v.z.p. zanedbatelné, je nutno věnovat ukončení existence těchto subjektů
pozornost, neboť jejich komunikace a povinnost výkaznictví je nedostatečná, a to
především u ZP Sport.
Vnitřní finanční rezervy systému v.z.p. jsou nadále nerovnoměrně rozloženy,
navíc v průběhu roku 2003 došlo k jejich dalšímu snížení:
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1. VZP ČR, tak jako v minulosti, neměla ani v roce 2003 prostředky na
doplňování zákonem stanovených přídělů na bankovní účet rezervního fondu, a
tento její „vnitřní dluh“ dosahuje cca 3 mld Kč. Finanční zůstatky na ostatních
běžných účtech VZP ČR a pokladnách fondů v.z.p (bez fondu prevence) dosahovaly
celkem k 31. 12. 2003 hodnoty 99 mil. Kč; z toho zůstatek na jejím základním fondu
pokrýval pouze 0,58 % měsíční spotřeby výdajů na zdravotní péči.
2. U ostatních činných ZZP bylo v souhrnu vytvořeno v roce 2003 dostatek
finančních prostředků na doplnění rezervních fondů i odvodů do zajišťovacího
fondu. Souhrn jejich finančních zůstatků bankovních účtů, včetně hodnoty cenných
papírů, dosáhl 5 918 mil. Kč. Z tohoto objemu je 70,3 % prostředků určeno pro
pojištěnce daných ZZP a 29,8 % tvoří nerovnoměrně rozložené zůstatky na
bankovních účtech fondů provozního charakteru. Žádná z činných ZZP nepřekročila
doporučený maximální limit zůstatku na bankovním účtu ZFZP (ve výši průměrné
dvouměsíční rezervy na úhrady zdravotní péče), což svědčí o tom, že maximální
možný objem finančních prostředků v roce 2003 věnovaly i ZZP na pokrytí výdajů na
zdravotní péči. Stav zůstatků na bankovních účtech ZFZP u jednotlivých ZZP
však svědčí o výrazné diferenciaci mezi nimi; v přepočtu se pohyboval od 3 % do
191 % v poměru k průměrným měsíčním výdajům na zdravotní péči. Výrazný rozdíl
ve finančních rezervách VZP ČR i uvnitř souboru ZZP je nejen odrazem dnes již
překonaného systému přerozdělování finančních prostředků z výběru
pojistného, rozdílného portfolia pojištěnců čerpajících zdravotní péči, rozdílné
kvality smluvních vztahů, ale i regionálních vlivů (detailně tyto informace
poskytují výroční zprávy a souhrnná hodnocení MZ a MF).
3. Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech fondů prevence
(čerpání, rozsah a kvalitu preventivních programů schvalují samosprávné orgány dané
ZP svým rozhodnutí) činily v souhrnu za systém v.z.p. 558 mil. Kč. Celkový objem
výdajů na preventivní péči v roce 2003, který se zahrnuje do výdajů na zdravotní péči
celkem, dosáhl 712 mil. Kč, z toho u VZP ČR 386 mil. Kč. Prostředky tohoto fondu
jsou tvořeny u VZP ČR a ZZP odlišnými zákonnými postupy. Z celkového objemu
evidovaného zůstatku na účtech fondů prevence tvoří prostředky VZP ČR cca
75 mil. Kč, tj. 14 %. Rozdíl mezi účetním stavem souhrnu fondů prevence všech
ZZP a finančního zůstatku na příslušných bankovních účtech je téměř 1 mld Kč
(vyjádřený pohledávkami ZZP za plátci pojistného za oblast dluhů na příslušenství
k dlužnému pojistnému). U VZP ČR se příděl do tohoto fondu provádí podle zákona
č. 69/2000 Sb., tj. přímým převodem limitovaných finančních prostředků ze
základního fondu na bankovní účet fondu prevence. Problémy s „nedovýběrem“
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příslušenství k pojistnému se tedy u VZP ČR kumulují pouze v zůstatku základního
fondu.

Závěr:
Hospodaření s veřejnými finančními zdroji v systému v.z.p. v roce 2003 se
řídilo stejnými pravidly stanovenými v příslušných právních předpisech, včetně
nakládání s prostředky vybranými na pojistném v.z.p.a jeho přerozdělování, jako
v letech minulých. Ve výsledcích dohodovacího řízení mezi smluvními partnery
v systému v.z.p., tj. mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče se
opakovaně projevovaly i v roce 2003 tendence k nedohodě o výši úhrad, zejména
v segmentu lůžkových zdravotnických zařízení, s následným vstupem MZ, které je
v takovém případě zmocněno ze zákona stanovit úhrady vyhláškou. V oblasti
výdajů na zdravotní péči pokračovalo nerovnoměrné rozdělování finančních
prostředků mezi jednotlivé segmenty zdravotní péče a zvyšování nákladů
zdravotní péče vykazované smluvními zdravotnickými zařízeními předbíhalo růst
disponibilních příjmů v systému v.z.p. Těmto tendencím nezabránil ani vcelku
příznivý růst příjmů z pojistného na zdravotní pojištění jak v důsledku vývoje mezd,
tak i v důsledku zvýšení platby ze státního rozpočtu za tzv. státní pojištěnce a zvýšení
minimální mzdy.
Na výdajové straně systému v.z.p. negativně působil vyhláškami MZ
nastavený úhradový mechanismus, zejména pokračující uplatňování úhrad paušální
částkou v lůžkových zdravotnických zařízeních a jejich časově zpožděné vyúčtování.
To se projevovalo trvalou tendencí k finanční nerovnováze ve VZP ČR, která
iv roce 2003 zajišťovala svou činnost bez rezervního fondu a s minimálními zůstatky
na bankovních účtech. Zpožďování v úhradách zdravotní péče se ve VZP ČR
promítalo plně do zvyšování stavu závazků po lhůtě splatnosti, zatímco ostatní ZZP
byly ještě schopny dostát smluvním závazkům, hradit péči ve lhůtách splatnosti,
ovšem za cenu zapojení peněžních zůstatků shromážděných v minulých letech.
Kritická situace v úhradách zdravotní péče z v.z.p. akcelerovala v závěru roku
2003, promítala se mimo jiné i do druhotné zadluženosti ZZ, takže vyústila ještě na
konci roku do projednání a schválení dvou projektů vládou: postoupení
pohledávek vůči plátcům pojistného po lhůtě splatnosti nad 300 tis. Kč od všech
ZP v celkovém objemu téměř 3 mld Kč na ČKA a.s. s tím, že ještě v roce 2003
byla poskytnuta ZP záloha ve výši 70 % z této částky, a dále finanční pomoci pro
ZZ zřízená bývalými okresními úřady v objemu 2,7 mld Kč v roce 2003 a
cca0,7 mld Kč v roce 2004.
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Je však zřejmé, že v roce 2004 a v letech následujících se jeví jako nezbytné
především urychlení ekonomizace a restrukturalizace sítě zdravotnických zařízení.
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IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek
státu
V souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech fondů
organizačních složek státu (dále jen OSS).
Fondy OSS představují majetkové fondy, finanční a peněžní fondy a zvláštní
fondy. Vývoj zůstatků těchto fondů ilustruje následující tabulka:

Organizační složky
státu
1/ Majetkové fondy celkem
- z toho:
Fond dlouhodobého majetku
Fond oběžných aktiv

v mil. Kč
Změna
Změna
Stav ke konci roku
2001
2002
2003
2002-2001 2003-2002
468 520
483 240
518 100
14 720
34 860
404 157
64 322

420 688
62 513

458 318
59 750

16 531
-1 809

37 630
-2 763

2/ Finanční a peněž. fondy celkem
- z toho:
FKSP
Fond rezervní
Fond odměn

5 761

8 741

11 818

2 980

3 077

1 309
3 760
75

1 069
4 290
55

1 115
7 134
27

-240
530
-20

46
2 844
-28

3/ Zvláštní fondy*)

1 539

14 599

11 786

13 060

-2 813

475 820

506 580

541 704

30 760

35 124

Fondy OSS úhrnem

*) jde převážně o prostředky Národního fondu spravovaného kapitolou MF

Podle § 48 zákona o rozpočtových pravidlech organizační složky státu tvoří tyto
peněžní fondy: rezervní fond a fond kulturních a sociálních potřeb.
Způsob tvorby a možnosti použiti peněžních fondů organizačních složek státu
jsou stanoveny zákonem o rozpočtových pravidlech (§ 48) a vyhláškou Ministerstva
financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
V souladu s tímto zákonem mohou organizační složky státu do konce běžného
roku převádět do rezervních fondů prostředky nevyčerpané na plnění úkolů v
běžném rozpočtovém roce k jejich použití v letech následujících. Způsob a výše
převáděných úspor rozpočtových prostředků je stanovena v § 47 zákona. S platností
do konce roku 2003 se prostředky převáděly do výše 2 % objemu rozpočtu výdajů,
s výjimkou prostředků nevyčerpaných na výplatu mezd, ostatních odměn za práci,
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náhrad mezd a výdajů s nimi souvisejících. Nevyčerpané prostředky rozpočtované
na systémově určené výdaje a dotace se převáděly do výše 5 %; nevyčerpané
prostředky na individuálně posuzované výdaje a dotace se převáděly ve výši
příslušného závazného ukazatele po celou dobu financování konkrétní akce (od
1. ledna 2004 je v platnosti nová úprava § 47).
Stav fondu kulturních a sociálních potřeb všech organizačních složek státu se
v průběhu roku 2003 snížil z 1 161 mil. Kč ke konci roku 2002 na 1 115 mil. Kč ke
konci roku 2003, tj. o 46 mil. Kč.
Zůstatek rezervního fondu organizačních složek státu ke konci roku 2003
dosáhl 7 134 mil. Kč a proti stavu na ke konci roku 2002 se zvýšil o 2 844 mil. Kč.
Změna stavu je saldem převodů prostředků tohoto fondu do příjmů státního
rozpočtu v průběhu roku 2003 ve výši 2 753 mil. Kč a jeho posílením o převody
úspor ve výdajích státního rozpočtu téhož roku v částce 5 241 mil. Kč a ostatní
příděly (ve výši 356 mil. Kč).
Zatímco fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen a naplňován povinně
v závislosti na vyplacených mzdách, převod úspor do rezervního fondu má
fakultativní povahu. Největší příděly do obou fondů byly ze zřejmých důvodů
vykázány především u "velkých" (co do počtu zaměstnanců a objemu rozpočtovaných
prostředků) kapitol, zejména ministerstev.
Nejvíce prostředků nevyčerpaných na plnění úkolů v běžném rozpočtovém
roce převedlo do rezervního fondu Ministerstvo obrany (953 mil. Kč),
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (855 mil. Kč), Ministerstvo práce a
sociálních věcí (778 mil. Kč), Ministerstvo vnitra (645 mil. Kč), Ministerstvo
průmyslu a obchodu (498 mil. Kč) a Ministerstvo spravedlnosti (402 mil. Kč).
Výše uvedené kapitoly státního rozpočtu se na celkových prostředcích,
nevyčerpaných v běžném roce a převedených do rezervních fondů k jejich použití
v dalších letech, podílely téměř 80 %. Ostatní ministerstva a ústřední úřady se na
převodech do rezervního fondu podílely podstatně menšími částkami, sedm kapitol
nepřevedlo do rezervního fondu žádné prostředky.
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Přehled o stavech peněžních fondů organizačních složek státu

v tis. Kč

FKSP
Kapitola
301
302
303
304
305
306
307
308
309
312
313
314
315
317
321
322
327
328
329
333
334
335
336
338
343
344
345
346
347
348
349
353
358
361
372
374
375
381

Kancelář prezidenta republiky
Poslanecká sněmovna Parlamentu
Senát Parlamentu
Úřad vlády
Bezpečnostní informační služba
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo obrany
Národní bezpečnostní úřad
Kancelář Veřejného ochránce práv
Ministerstvo financí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Grantová agentura
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo dopravy
Český telekomunikační úřad
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo kultury
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo informatiky
Úřad na ochranu osobních údajů
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Komise pro cenné papíry
Český báňský úřad
Energetický regulační úřad
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Ústavní soud
Akademie věd
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Správa státních hmotných rezerv
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Nejvyšší kontrolní úřad

Úhrn

Rezervní fond

Stav
k 1.1.2003

Stav
k 31.12.2003

Změna
stavu

Stav
k 1.1.2003

Stav
k 31.12.2003

Změna
stavu

Z toho převod úspor
(§47 z.č. 218/2000 Sb.)

1

2

3=2-1

4

5

6=5-4

položky 5346 a 6361

1 560
2 957
712
2 104
11 708
5 851
352 739
936
176
97 124
24 536
362 636
5 846
518
77
6 498
2 812
250
19 309
3 391
1 320
4 413
132 020
309
424
331
8 550
14 555
155
1 242
264
268
82
543
15
1 165
1 348
652

1 686
2 107
636
1 925
15 401
6 686
346 789
1 001
296
102 230
29 270
379 809
7 050
662
134
7 843
3 580
553
21 189
4 052
1 563
8 749
142 934
547
594
341
8 676
12 167
251
1 407
443
241
10
684
24
1 443
1 677
839

126
-850
-76
-179
3 694
834
-5 950
65
120
5 107
4 734
17 173
1 203
143
56
1 345
768
303
1 880
661
243
4 336
10 914
238
170
10
125
-2 388
96
165
179
-27
-71
141
9
278
329
187

1 069 400

1 115 490

46 090
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4 810
17 083
112 104

10 543
377
130 780
5 500
9 536
154 220
1 105 547

5 733
-16 707
18 677
5 500
3 275
66 000
308 040
-854

117 416
281 458
610 171
91 781
243 399
16 599
164 455
3 076
1 881
140 551
441 717
117 598
132 046
770 887
800
990
20
44 184
6 470
309

282 944
910 628
769 659
106 600
309 399
27 003
541 229
66 690
3 780
322 817
915 865
200 222
242 668
824 380
3 425
3 990
80
36 660
16 755
1 047

165 528
629 170
159 488
14 819
66 000
10 404
376 773
63 614
1 899
182 266
474 148
82 624
110 622
53 493
2 625
3 000
59
-7 524
10 285
738

213 752
777 531
645 129
57 384
165 000
10 802
497 965
66 200
3 780
187 826
854 717
124 338
90 949
401 559
3 425
3 000

4 442
125
1 583
5 193

6 793
26 454
2 388
11 675

2 351
26 329
805
6 482

2 351
26 329
805
112

44 742
8 178
13 300

62 008
9 095
13 519

17 266
917
219

22 215
917
7 800

4 290 211

7 134 274

2 844 063

5 240 700

6 261
88 220
797 507
854

5 733
18 677
5 500
7 335
66 000
953 209

10 212
9 411
738

