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Komentá ř ke zpráv ě : 
 
Střednědobý výhled rozpočtu je upraven zákonem č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti a podrobně zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – viz: 

§ 3 
Střednědobý výhled rozpo čtu 

 
(1) Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím pro 
střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů 
a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet (§ 4). 
 
(2) Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých 
závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých 
závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou 
dobu trvání závazku. 
 
(3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách 
a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního 
samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být 
návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o 
dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je 
návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění 
musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 
mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo 
ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. 
 
(4) Územní samosprávný celek zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách do 30 dnů 
ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je 
možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení nového 
střednědobého výhledu rozpočtu. 
 
 

Komentá ř ke st řednědobému výhledu rozpo čtu m ěsta Náchoda na roky 2024-2027 
 
Přehled rozd ělení p říjmů: 

 daňové – příjmy plynoucí z daní a poplatků 
 nedaňové – příjmy z prodeje neinvestičního majetku, příjmy z prodeje zboží a služeb, příjmy z nájmů, příjmy 

sankční povahy, splátky půjček 
 kapitálové – příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 
 dotace – běžné a kapitálové dotace ze SR, krajů, obcí, vlastních fondů 

 
V návrhu střednědobého výhledu rozpočtu počítáme oproti vloni sestavenému střednědobému výhledu s výrazným 
růstem daňových příjmů, které rostou o 25 %, dále počítáme s výrazným růstem nedaňových příjmů (vliv instalace 
měřičů rychlosti v roce 2023). Celkově nadále počítáme s takto nastavenými příjmy i ve výhledu na další období.  



Rozpočtované dotace – dotace ze souhrnného dotačního vztahu (SDV) rozpočtujeme pouze s mírným růstem, 
neočekáváme podstatné státní povýšení této dotace . 
 
Přehled rozd ělení výdaj ů: 

 běžné – platby za provedenou práci (mzdy OON), povinné pojistné placené zaměstnavatelem, nákup 
materiálu, drobného hmotného a nehmotného majetku, zboží a služeb, výdaje na energie, opravy a údržbu, 
úroky, poskytnuté neinvestiční dotace a příspěvky, platby daní a poplatků 

 kapitálové – výdaje na projektovou dokumentaci a rekonstrukci dlouhodobého majetku města, výkup 
pozemků, poskytnuté investiční dotace, nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

 
Výdaje rostou především z důvodu růstu energetických vstupů, které město obtížně eliminuje i přes četná úsporná 
opatření. Tím v rozpočtu logicky dochází k růstu provozních výdajů. Ve střednědobém výhledu ale počítáme s určitým 
uklidněním cenového růstu a jeho mírného poklesu (rozpočtujeme od roku 2024 cca 20 mil.Kč pokles na tento 
segment výdajů města, jako výsledek budoucího soutěžení cen dodávek energií). 
Současně v provozních výdajích očekáváme zastropování současných výdajů ve střednědobém výhledu, pokud 
město se nechce dostat do platebních problémů. 
Střednědobý výhled očekává útlum investiční činnosti, každá nová investice, pokud se pro ni zastupitelstvo rozhodne, 
musí být kryta cizími zdroji. 
 
Financování – třetí okruh peněžních operací, který zahrnuje tyto kategorie: 

 když si půjčujeme peníze 
 když sami půjčujeme peníze 
 jakoukoliv změnu stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (příjmem zvyšujeme stav na účtu, 

výdajem naopak) 
 

  Splátky Čerpání 

Typ úvěru 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027 

SRÚ KB 2021-2022 6000 6000 6000 6000 6000           

KÚ Lázně 10800 10800 10800 2200             

SRÚ ČSOB 2022-
2023 0 12000 12000 12000 12000 25000         

SIÚ 2020 6250 6250                 

KRÚ KB 0 30000       30000         

Kont.Ú ČSOB 0 40000       40000         

Celkem splátky 23050 105050 28800 20200 18000 95000 0 0 0 0 
 
V současné době máme otevřeno 6 úvěrů, z toho jeden přechází v čerpání do roku 2023, kdy bude dočerpán (SRÚ 
ČSOB 2022-2023). Dále máme otevřeny dva krátkodobé úvěry od ČSOB a KB na dobu neurčitou, jejich plná výše 
je zapojena do financování rozpočtu 2023 a plánujeme je uhradit v roce 2024.  
V dalším období bude pokračovat splácení střednědobých a dlouhodobých úvěrů dle splátkových kalendářů. 
Celkově v rozpočtovém výhledu se počítá s postupným rychlým snižováním úvěrového zatížení. 
 
Rozpočtujeme také určité vlastní zdroje, které se budou skládat především z rezervovaných finančních prostředků 
na bytovou výstavbu a běžných zůstatků zdrojových účtů ke konci roku. Jejich výši ale rozpočtujeme postupně 
snižovat. 
 
Celkově je střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2027 sestaven jako stabilizační s důrazem na snižování 
úvěrového zatížení a stabilizaci provozních výdajů. 
 
 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2027 
 
 
NÁVRH NA USNESENÍ :  
 
Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2027 
 
Příloha: 
Tabulky střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2027. 


