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Úvod 
 
 

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 243/2000 Sb., o 
rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým 
státním fondům, ve znění pozdějších předpisů. Dále byl vytvořen v souladu se střednědobým 
výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023, který schválilo Zastupitelstvo 
Ústeckého kraje usnesením č. 021/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018. 

Při zpracování rozpočtu byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané 
Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a Prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 
schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 022/13Z/2018 ze dne 25. 6. 
2018. 
 

V souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje splňuje navrhovaný rozpočet následující 
atributy: 

1. Zabezpečuje financování základních činností kraje a organizací jím zřízených, 
zejména 133 příspěvkových organizací. 

2. Umožňuje v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky  
do hlavních priorit kraje pro rok 2019 vycházejících z priorit a opatření Programu 
rozvoje Ústeckého kraje: 

a) vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje, a to i prostřednictvím 
podpory vzdělávání v technických oborech a vytvářením podmínek pro využití 
potenciálu cestovního ruchu, 

b) maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních 
mechanizmů k rozvoji kraje, 

c) investice do vlastního majetku, 
d) podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů 

zejména úspor energií, případně růstem příjmů, 
e) podpora regionálního zdravotnictví, 
f) bezpečnost občanů a majetku, kyberbezpečnost. 

3. Kapitálový rozpočet (2 268 117 tis. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku 
kraje (1 967 107 tis. Kč). 

4. Rozpočet vytváří prostor pro čerpání finančních prostředků  
z dalších zdrojů financování - ze strukturálních fondů EU, dalších evropských 
finančních mechanizmů, státního rozpočtu apod.  

5. Maximální pozornost je věnována rozvojovým investicím (zejména projektům 
spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanizmů) s cílem podporovat akce 
a projekty, které přinesou snižování provozních výdajů případně zvýšení příjmů. 

 
V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodaří 
Ústecký kraj v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k 
rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Návrh rozpočtu 
na rok 2019 je sestaven tak, že výše tohoto ukazatele činí 8%. 
 
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní 
podmínky stanovené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje. 
 


