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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 10.1

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 12/2020/ZÚK

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017

Nárok na rozpočet:
snížení rozpočtu o 304 670 tis. Kč

Projednáno:

Komise Finanční komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 005/43FK/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 019/106R/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 27. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor Finanční výbor

Dne: 31. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

10.1-1 Název: Bod 10.1 priloha 1.pdf RO č. 12/2020/ZÚK - tabulka U

10.1-2 Název: bod 10.1 priloha 2.pdf Příjmy z prodeje - SMT 1 U

10.1-3 Název: bod 10.1 priloha 3.pdf Příjmy z prodeje - SMT 2 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) provádí

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017, rozpočtové opatření - snížení 
rozpočtu o 304 670 tis. Kč zejména z důvodu úspor v rozpočtu Ústeckého kraje na zmírnění 



ekonomických dopadů pandemie COVID-19 na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 24 742 
827 tis. Kč:

1) snížení o částku 394 167 tis. Kč za podmínky naplnění centrální rezervy z rozpočtových opatření 
uvedených níže (body č. 2 a 7.)
Příjmy:
daňové příjmy – snížení o částku 394 167 tis. Kč - sdílené daňové příjmy Ústeckého kraje podle zákona č. 
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým 
státním fondům, ve znění pozdějších předpisů
Běžné výdaje:
odbor ekonomický – snížení o částku 394 167 tis. Kč – centrální rezerva

2) zvýšení o 17 000 tis. Kč za podmínky schválení mimořádného odvodu z fondu investic pro rok 2020 
zastupitelstvem kraje
Příjmy:
odvody příspěvkových organizací – zvýšení o částku 17 000 tis. Kč - mimořádný odvod z fondu investic 
Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Běžné výdaje:
odbor ekonomický – zvýšení o částku 17 000 tis. Kč - centrální rezerva

3) zvýšení o částku 23 011 tis. Kč
Příjmy:
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zvýšení o částku 23 011 tis. Kč, vyúčtování záloh autobusové a 
drážní dopravní obslužnosti za rok 2019
Běžné výdaje:
odbor dopravy a silničního hospodářství – UZ 13 - zvýšení o 23 011 tis. Kč územní dopravní obslužnosti 
autobusové

4) zvýšení o částku 40 300 tis. Kč
Příjmy:
příjmy z pronájmu movitých věcí a ostatní nedaňové příjmy – zvýšení o částku 40 300 tis. Kč - od 
Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Běžné výdaje:
odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 40 300 tis. Kč - pronájem, opravy a údržba a 
poskytování IT služeb zajišťovaných společností OverLine s.r.o.

5) zvýšení o částku 9 186 tis. Kč
Příjmy:
a) příjmy z prodeje staveb a jejich částí – zvýšení o částku 5 821 tis. Kč
b) příjmy z prodeje pozemků – zvýšení o částku 3 365 tis. Kč
Běžné výdaje:
a) odbor ekonomický:
- úhrada daně z přidané hodnoty - zvýšení o částku 146 tis. Kč,
- centrální rezerva - zvýšení o částku 27 tis. Kč,
b) odbor majetkový - zvýšení o 282 tis. Kč – příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou 
organizaci
Kapitálové výdaje:
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - zvýšení o částku 8 731 tis. Kč, rezerva z prodeje nemovitého 
majetku

6) přesun ve výši 35 000 tis. Kč za podmínky schválení úpravy přídělů do fondů zastupitelstvem kraje
Běžné výdaje:
odbor ekonomický – zvýšení o částku 15 000 tis. Kč – centrální rezerva
Kapitálové výdaje:
a) odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – snížení o částku 35 000 tis. Kč – akce 



„Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky – celková rekonstrukce objektu č. p. 122“
b) Fond investic a oprav Ústeckého kraje, odbor investiční, oblast sociálních věcí – zvýšení o částku 20 
000 tis. Kč - „Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky – celková rekonstrukce objektu č. p.122“

7) přesun ve výši 202 560 tis. Kč za podmínky schválení snížení závazných ukazatelů zastupitelstvem 
kraje
Běžné výdaje:
a) odbor zdravotnictví – snížení o částku 5 995 tis. Kč – příspěvek na provoz pro Kojenecké ústavy 
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci
b) odbor dopravy a silničního hospodářství – snížení o částku 156 565 tis. Kč – Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, z toho:
- příspěvek zřizovatele na provoz, snížení o 110 165 tis. Kč
- příspěvek na velkou údržbu, snížení o 46 400 tis. Kč
c) odbor ekonomický – zvýšení o částku 202 560 tis. Kč – centrální rezerva
Kapitálové výdaje:
odbor dopravy a silničního hospodářství – snížení o částku 40 000 tis. Kč – účelový investiční příspěvek 
pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci

B) schvaluje

úpravu přídělů z rozpočtu do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2020:
1) Fond rozvoje Ústeckého kraje – snížení o 35 000 tis. Kč
2) Fond investic a oprav Ústeckého kraje – zvýšení o 20 000 tis. Kč



Důvodová zpráva:
Usnesení A)
Dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a usnesení 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017 jsou prováděna rozpočtová opatření 
Ústeckého kraje č. 12/2020/ZÚK – snížení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 304 670 tis. Kč na celkový 
objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 24 742 827 tis. Kč:

1) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se snižuje o 394 167 tis. Kč – odbor ekonomický (centrální 
rezerva).
Předmětem rozpočtového opatření je další snížení sdílených daňových příjmů Ústeckého kraje pro rok 2020 z 
důvodu dopadů ekonomických opatření přijatých v rámci řešení pandemie COVID-19.
Sdílené daně jsou krajům poskytovány podle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů 
některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení 
daní), ve znění pozdějších předpisů:
• podíl 8,92 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 
odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou 
podle zvláštní sazby)
• podíl 8,92 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého 
o ostatní výnosy,
• podíl 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní 
sazby,
• podíl 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob,
• podíl 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty.
Podíl Ústeckého kraje na daňové výtěžnosti krajů je 8,242502 %. Výše daňových příjmů 6 493 000 tis. Kč ve 
schváleném rozpočtu kraje vycházela z predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR pro rok 2020 a 
reálné ekonomické situace.
Navrhované rozpočtové opatření je reakcí na propad ekonomiky v souvislosti s koronavirovou pandemií.
Snížení vychází z červnové predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR, na základě které se očekává 
meziroční propad daňových příjmů cca 12,8 %.
Odhadovaný propad daňových příjmů pro Ústecký kraj je cca 1 020 000 tis. Kč, přitom skutečný propad v 
přijatých daňových příjmech proti plánovanému finančnímu toku k 31. 8. 2020 je 549 134 tis. Kč. Na základě 
současného vývoje jsou upraveny následující daňové příjmy:
- daň z příjmu právnických osob - snížení o 372 725 tis. Kč
- daň z přidané hodnoty - snížení o 85 062 tis. Kč
- daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky - snížení o 21 000 tis. Kč
- daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou - snížení o 2 635 tis. Kč
- daň z příjmu fyzických osob placená plátci - zvýšení o 87 255 tis. Kč.
Propad daňových příjmů je navrženo krýt snížením centrální rezervy Ústeckého kraje, která je postupně 
naplňována úsporami:
- nařízeným odvodem z fondů investic příspěvkových organizací ve výši 69 557 tis. Kč,
- snížením příspěvků Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, v celkovém objemu 
236 565 tis. Kč (z toho příspěvek na provoz činí 110 165 tis. Kč, příspěvek na velkou údržbu 86 400 tis. Kč a 
účelový investiční příspěvek 40 000 tis. Kč)
- snížením příspěvku na provoz ostatních příspěvkových organizací ve výši 69 945 tis. Kč
- dalšími úsporami z rozpočtů odborů ve výši 18 100 tis. Kč.
Bližší informace k úsporám v hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny v bodě 10.3.
Uvedené snížení rozpočtu je zatím jen částečné ve výši 917 167 tis. Kč (z toho 523 000 tis. Kč bylo 
schváleno v červnu), v úsporách se dál bude pokračovat snižováním rozpočtu jednotlivých odborů včetně 
příspěvkových organizací.
Rozpočtové opatření bude provedeno za podmínky naplnění centrální rezervy z rozpočtových opatřeních níže 
uvedených - bod 2) a 7).

2) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 17 000 tis. Kč – odbor ekonomický (centrální 
rezerva). Finanční prostředky se převádí z důvodu zajištění úspor v rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2020 v 
souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a s očekávaným snížením a časovým posunutím daňových 
výnosů České republiky, což má nepříznivý dopad na daňové příjmy Ústeckého kraje. Úspora finančních 
prostředků v rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2020, bude zajištěna formou mimořádného odvodu z fondu 
investic Správy a údržby silnic Ústeckého kraje příspěvkové organizace v souladu s § 28 odst. 9 písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - 
investiční zdroje jsou větší než jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele. Odvod byl stanoveno ve výši 



volných finančních prostředků ve fondu investic ve stavu k 30. 6. 2020 po odečtení „závazného“ čerpání 
(zasmluvněných prostředků a částečně investičního příspěvku). Vzhledem k tomu, že jde o odvod nad 5 000 
tis. Kč, je předložen k rozhodnutí zastupitelstvu kraje – rozpočtové opatření bude provedeno za podmínky 
schválení odvodu zastupitelstvem kraje.
K rozhodnutí radě kraje bylo na jednání 27. 8. 2020 předloženo uložení odvodu z fondu investic 97mi 
příspěvkových organizací v celkové výši 52 557 tis. Kč.

3) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 23 011 tis. Kč – odbor dopravy a silničního 
hospodářství. Jedná se o vyúčtování ročních záloh poskytnutých v roce 2019 dopravcům. Finanční 
prostředky se převádí na autobusovou dopravní obslužnost UZ 13, na které budou chybět finanční prostředky 
z důvodu snížení tržeb v souvislosti s onemocněním COVID-19. V důsledku nařízení vlády ze dne 10. 3. 2020 
došlo k zákazu hromadných akcí, zákazu osobní účasti na výuce v základních, středních, vysokých a vyšších 
odborných školách a následně nařízení vlády ze dne 16. 3. 2020, kdy vešel v platnost zákaz volného pohybu 
osob, došlo k významnému snížení tržeb u všech dopravců zahrnutých v integrovaném
dopravním systému Doprava Ústeckého kraje na historické minimum.

4) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 40 300 tis. Kč – odbor dopravy a silničního 
hospodářství. Jedná se o příjmy z pronájmu movitých věcí a ostatních nedaňových příjmů, kdy na základě 
smluv 18/SML4483, 18/SML4482 a 18SML5351 z důvodu zajištění dopravní obslužnosti v oblastech Ústecko, 
Děčínsko a Litoměřicko byly vypovězeny smlouvy s dopravcem TD Bus, a.s. a Dopravní společnost 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace od 15. 9. 2018 zabezpečuje v těchto oblastech dopravní obslužnost 
pronajatými vozy. Smlouvy o pronájmu vozidel jsou uzavřeny se společností OverLine s.r.o. Z důvodu stále 
nedokončených a probíhajících výběrových řízení na nákup nových autobusů společnosti Dopravní podnik
Ústeckého kraje, příspěvkové organizace bylo nutno uzavřít dodatky na prodloužení doby trvání pronájmu. 
Finanční prostředky se převádí na úhradu nákladů spojených s pronájmem vozidel, údržbou a opravami a IT 
službami společnosti OverLine s.r.o.

5) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 9 186 tis. Kč – odbor ekonomický (částečně 
centrální rezerva), odbor majetkový a odbor školství mládeže a tělovýchovy (kapitálové výdaje).
Jedná se o příjmy z prodeje staveb a jejích částí (5 821 tis. Kč) a příjmy z prodeje pozemků (3 365 tis. Kč) ve 
správě příspěvkových organizací oblasti školství a Krajské majetkové, příspěvkové organizace dle přílohy č. 2 
a 3 předloženého materiálu. Finanční prostředky ve výši 8 731 tis. Kč (čistý příjem z prodeje) jsou převedeny 
do kapitálového rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy jako rezerva z prodeje nemovitého majetku 
na základě Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, 
zdravotnictví, dopravy, kultury a památkové péče a pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci 
(Pravidla).
Podíl Krajské majetkové, příspěvkové organizace, podle Pravidel ve výši 10% z čistého příjmu tj. 282 tis. Kč, 
bude poskytnut jako příspěvek na provoz, z toho 197 tis. Kč na opravu havarijního stavu střechy na objektu 
zámku v Liběšicích a 85 tis. Kč na platy. Zvýšení závazných ukazatelů bylo schváleno radou kraje usnesením 
č. 219/106R/2020 ze dne 19. 8.2020.
Finanční prostředky ve výši 146 tis. Kč se převádějí na úhradu související daně z přidané hodnoty. Zbývající 
část příjmu ve výši 27 tis. Kč (výdaje na znalecké posudky a geometrické plány) se převádějí na centrální 
rezervu z důvodu, že jsou součástí schváleného rozpočtu odboru majetkového, odkud byly uhrazeny.

6) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 35 
000 tis. Kč v rámci kapitálových výdajů odboru regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje (FR ÚK) a 
Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (FIO ÚK) a běžných výdajů odboru ekonomického (centrální rezerva).
Na realizaci akce „Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky – celková rekonstrukce objektu č. p. 
122“, která byla zahájena v roce 2020, je rozpočtováno ve FR ÚK 35 000 tis. Kč. Původně se uvažovalo o 
financování akce z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva číslo 82 Rozvoj sociálních 
služeb pro sociálně vyloučené lokality II. pod názvem projektu „Demolice a výstavba nového objektu č. p. 122 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky“. Alokace uvedené výzvy byla vyčerpána a projekt byl 
zařazen do náhradních projektů pro případ jejího navýšení. Z důvodu, že akci je nutné realizovat co nejdříve, 
je financována z rozpočtu FIO ÚK, který je určen pro realizaci akcí nad rámec projektů.
Začátkem roku 2020 po dohodě odboru regionálního rozvoje a odboru investičního bylo potřeba akci 
neprodleně zahájit demolicí stávajícího objektu s tím, že se financuje z FIO ÚK. V roce 2020 se odhaduje 
prostavět 20 000 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši rozdílu tj. 15 000 tis. Kč je navrženo přesunout do 



centrální rezervy. Dokončení stavebních prací se dle smlouvy o dílo 19/SML3175/SOD/INV předpokládá v 
dubnu 2021.Celková výše podle smlouvy činí 40 995 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky budou nárokovány 
při sestavování rozpočtu FIO ÚK na rok 2021.
Současně je navrženo schválit úpravu přídělů z rozpočtu do fondů v roce 2020 - příděl do Fondu rozvoje 
Ústeckého kraje snížit o 35 000 tis. Kč na celkový objem 207 775 tis. Kč a příděl do Fondu investic a oprav 
Ústeckého kraje navýšit o 20 000 tis. Kč na celkový objem 384 139 tis. Kč. Jde o podmínku provedení 
rozpočtového opatření viz usnesení B).

7) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 202 
560 tis. Kč v rámci běžných výdajů odboru zdravotnictví, běžných a kapitálových výdajů odboru dopravy a 
silničního hospodářství a odboru ekonomického (centrální rezerva).
Přesun se provádí z důvodu nutnosti zajištění úspor v rozpočtu Ústeckého kraje v souvislosti s výskytem 
onemocnění COVID-19 a s očekávaným snížením a časovým posunutím daňových výnosů ČR, což má 
nepříznivý dopad na daňové příjmy Ústeckého kraje. Úspora je navržena formou:
a) snížení příspěvků zřizovatele pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci pro rok 
2020 takto:
- běžné výdaje - snížení o 156 565 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz bude snížen o 110 165 tis. Kč a 
příspěvek na velkou údržbu o 46 400 tis. Kč,
- v kapitálových výdajích se jedná o snížení investičního účelového příspěvku na rok 2020 ve výši 40 000 tis. 
Kč, který ještě nebyl příspěvkové organizaci odeslán.
b) snížení příspěvku na provoz pro Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci o částku 5 
995 tis. Kč- částka se skládá z volných prostředků rezervního fondu (3 000 tis. Kč) a úspory v nákladech z 
důvodu snížení počtu zaměstnanců (2 995 tis. Kč).
Snížení příspěvku zřizovatele na provoz pokryjí organizace zapojením svých rezervních fondů na financování 
hlavní činnosti. Snížení příspěvku bylo stanoveno ve výši volných finančních prostředků v rezervním fondu ve 
stavu k 30. 6. 2020 po odečtení „závazného“ čerpání (financování/ předfinancování schválených projektů, 
přijatých peněžních darů, schválených výjimek a zasmluvněných prostředků).
Rada kraje rozhodla na jednání 19. 8. 2020 o snížení příspěvku na provoz 96ti příspěvkových organizací v 
celkové výši 60 155 tis. Kč a dne 27. 8. 2020 o snížení příspěvku na provoz pro SPZ Triangle, příspěvkovou 
organizaci o 3 795 tis. Kč (snížení příspěvků jednotlivě pod 5 000 tis. Kč).
Finanční prostředky jsou převáděny do centrální rezervy, která je postupně používána na krytí poklesu 
daňových příjmů viz bod 1) tohoto rozpočtového opatření.
Rozpočtové opatření bude provedeno za podmínky schválení snížení závazných ukazatelů zastupitelstvem 
kraje.

Usnesení B)
Současně s rozpočtovým opatřením č. 6) je předložena změna přídělů z rozpočtu do fondů pro rok 2020,která 
je podmínkou provedení tohoto rozpočtového opatření:
1) Fond rozvoje Ústeckého kraje – snížení o 35 000 tis. Kč na celkový objem 207 775 tis. Kč
2) Fond investic a oprav Ústeckého kraje – zvýšení o 20 000 tis. Kč na celkový objem 384 139 tis. Kč

Rekapitulační tabulka tvoří přílohu č. 1.
V příloze č. 2 a 3 je uveden přehled příjmů z prodeje staveb a jejích částí a z prodeje pozemků ve správě 
příspěvkových organizací oblasti školství a Krajské majetkové, příspěvkové organizace viz bod 5).

Materiál bude dne 31. 8. 2020 projednán na finančním výboru ZÚK.
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