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• ČR se zotavuje po ekonomickém propadu z 
přelomu let 2008 a 2009 

• V roce 2011 pozitivní vliv růstu ekonomik 
hlavních obchodních partnerů převáží nad 
restriktivními dopady stabilizačních opatření

• V roce 2012 zpomalení růstu ekonomiky, vývoj 
závislý na řešení krize v eurozóně a velmi nejistý

• Rozpočet postaven na červencové predikci růstu 
HDP v roce 2012  2,5 %

• Predikce říjen: růst 1 %, rizika směrem dolů

Makroekonomický vývojMakroekonomický vývoj
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• Fiskální cíle stanovené vládou pro období
střednědobého výhledu, které lze vyčíslit jako podíl 
deficitu veřejných rozpočtů (tedy i obcí) na HDP, jsou 
následující:
• V roce 2012  3,5 %
K dodržení tohoto cíle bude zřejmě potřeba přijmout 
další opatření na počátku roku 2012.
• V roce 2013  2,9 %
• V roce 2014  1,9 %

• Cíl z programového prohlášení
v roce 2016   0 %

FiskFiskáálnlníí ccíílenleníí vlvláádydy
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• Příjmy  1 084,7 mld. Kč
Oproti roku 2011 růst o 29 mld. Kč (2,7 %)

• Výdaje  1 189,7 mld. Kč
Oproti roku 2011 pokles o 1 mld. Kč (0,1 %)

• Deficit  105 mld. Kč
Oproti roku 2011 se plánuje pokles o 30 mld. Kč

ZZáákladnkladníí ukazatele SR 2012ukazatele SR 2012
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Vývoj deficitu SRVývoj deficitu SR

-93,7

-192,4

-46,1

-66,4

-97,6

-20,0

-109,1

-56,3
-45,7

-67,7

-29,6

-29,3

-135,0

-105,0

-156,0

-200

-160

-120

-80

-40

0

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

rozp
oč

et 
20

11
20

12
 ná

vrh

v 
m

ld
. K

č



6

schválený 
rozpočet

očekávaná 
skutečnost rozdíl

schválený 
výhled

září 2010
návrh

rozdíl 
proti 

výhledu

543,2 533,9 -9,3 554,1 561,5 7,4 18,3

Celkové 
daňové příjmy SR 

v mld. Kč

2011 2012 rozdíl
 návrh 
2012-

SR 2011

DaDaňňovovéé ppřřííjmy SR jmy SR 

• Odhad pro rok 2012 vychází z
• makropredikce MF z července 2011
• aktuálních daňových inkas
• téměř jistě bude inkaso nižší, v tuto chvíli nevíme o kolik



RozpoRozpoččty obcty obcíí v roce 2012v roce 2012
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Daňový příjem Očekávaná skutečnost roku 2011 Predikce na rok 2012
obce* obce***

Daň z přidané hodnoty 59,9 61,5
Daň z příjmů právnických osob celkem 31,6 32,1

Daň z příjmů právnických osob 25,8 26,3

Daň z příjmů právnických osob plac. kraji a obcemi 5,8 5,8

Daň z příjmů fyzických osob celkem 32,4 32,0
Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba 2,7 2,7
Daň z přiznání celkem 2,0 2,3

daň z přiznání - sdílená část výnosů 0,6 0,7
daň z přiznání - 30 % dle místa vzniku 1,4 1,6

Daň ze závislé činnosti celkem 27,7 27,0
daň ze závislé činnosti - sdílená část 25,9 25,2
daň ze závislé činnosti - 1,5 % motivace 1,8 1,8

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM** 123,9 125,6

* Podíl obcí na daňových příjmech podle § 4 odst. 2  a odst. 9 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění.
** Jedná se o propočet vycházející z predikce celostátního inkasa, vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.
*** Podíl obcí na výnosu z DPH činí 19,93 % (zohlednění zvýšené sazby daně od 1. 1. 2012)

Vývoj daVývoj daňňových pových přřííjmjmůů obcobcíí v roce v roce 
2011 a 20122011 a 2012
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Výnos odvodu z hazarduVýnos odvodu z hazardu
• Původní návrh:
 Obce 5,9 mld. Kč
 Stát 2,3 mld. Kč

• Návrh schválený poslaneckou sněmovnou:
 Obce 2,9 mld. Kč
 Stát 2,6 mld. Kč
 Sázkové společnosti 2,7 mld. Kč

Obce byly okradeny o cca 3 mld. Kč
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Dotace pro obce a hl. m. PrahuDotace pro obce a hl. m. Prahu
v roce 2012v roce 2012

v mld. Kč
Obce a hl. m. 

Praha
Dotace z VPS 11,3
z toho: Finanční vztahy SR k rozpočtům 

ÚSC
10,0

Ostatní dotace z kapitoly VPS 1,3
Dotace z ostatních kapitol SR 16,8
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FinanFinanččnníí vztahy SR k rozpovztahy SR k rozpoččttůům obcm obcíí
(p(přřííloha loha čč. 6 k n. 6 k náávrhu zvrhu záákona o SR)kona o SR)

Příspěvek na výkon státní správy
 podrobnosti viz dále

7 386 068 tis. Kč

Příspěvek na školství
 příspěvek nebyl pro rok 2012 valorizován

1 359 215 tis. Kč

Dotace na vybraná zdravotnická zařízení
 dotace nebyla pro rok 2012 valorizována

33 504 tis. Kč

Dotace na výkon zřizovatelských funkcí
převedených z OkÚ
 dotace nebyla pro rok 2012 valorizována

231 617 tis. Kč
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FinanFinanččnníí vztahy SR k rozpovztahy SR k rozpoččtu tu 
hl. m. Prahy hl. m. Prahy (p(přřííloha loha čč. 7 k n. 7 k náávrhu zvrhu záákona o SR)kona o SR)

Příspěvek na výkon státní správy
 zohledňuje meziroční nárůst počtu obyvatel dle bilance 

obyvatel ČR k 1.1.2011 
 zohledňuje krácení příspěvku v roce 2011
 u působnosti kraje se příspěvek snižuje z důvodu novelizace 

zákonů v sociální oblasti tzv. Sociální reformy I 

822 871 tis. Kč

Příspěvek na školství
 příspěvek nebyl pro rok 2012 valorizován

145 512 tis. Kč
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1) Příspěvek na výkon státní správy celkem 8 208 939 tis. Kč
z toho: pro obce v jednotlivých krajích 7 386 068 tis. Kč

pro hl. m. Prahu 822 871 tis. Kč
 Zohlednění meziročního nárůstu počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR k 1.1.2011 
 Zohlednění krácení příspěvku ve výši 17,6 % v roce 2011
 Zahrnutí položky v kapitole VPS s názvem „Částečná

kompenzace snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 
2011 pro obce s rozšířenou působností s ekonomickým dopadem 
z tohoto snížení“

+ 220 588 tis. Kč

 Navýšení příspěvku v návaznosti na nabytí účinnosti novely 
zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a s ním souvisejícímu 
převodu kompetencí z obcí POU na obce ORP

POU:  - 92 013 tis. Kč
ORP: + 92 013 tis. Kč

 Snížení v návaznosti na novelizaci zákonů v sociální oblasti tzv. 
Sociální reformu I

- 415 000 tis. Kč

 Praha - u působnosti kraje se příspěvek snižuje o 6,3 mil. Kč z důvodu novelizace 
zákonů v sociální oblasti tzv. Sociální reformy I.

ProstProstřředky na edky na úúhradu výkonu phradu výkonu přřenesenenesenéé ppůůsobnosti sobnosti 
na rok 2012 pro obce a hl. m. Praha   1/2na rok 2012 pro obce a hl. m. Praha   1/2
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2) Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou 
působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Dotace je poskytována na základě § 58 odst. 1 zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů
Dotace je určena pro obce s rozšířenou působností a
hl. m. Prahu
Dotace nebyla pro rok 2012 valorizována

739 447 tis. 
Kč

3) Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti 
sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. 
Prahu
Dotace byla určena na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zejména na činnosti 
související se správou příspěvku na péči (posuzování žádostí, vyplácení
příspěvku a kontrola jeho využití). Protože od roku 2012 v souvislosti 
s připravovanou sociální reformou již nebudou obce s rozšířenou 
činností příslušné činnosti zajišťovat, dotace již není rozpočtována.

Ruší se
(212 180 tis.Kč)

ProstProstřředky na edky na úúhradu výkonu phradu výkonu přřenesenenesenéé ppůůsobnosti sobnosti 
na rok 2012 pro obce a hl. m. Praha   2/2na rok 2012 pro obce a hl. m. Praha   2/2
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RRůůst objemu platst objemu platůů

0,0 %5,1 % 5,6 %6,5 %obce

-5,3 %-2,5 %5,0 %2,4 %stát

2,3 % 2,8 % 6,2 % 8,5 % kraje

1.pol.
2011201020092008meziroční růst



DDěěkuji za pozornost.kuji za pozornost.
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