
Důvodová zpráva: 
 

Navrhované rozpočtové úpravy zapracovávají do rozpočtu usnesení zastupitelstva a rady 

města Havířova mající vazbu na rozpočet města. Také je zde zahrnuto navýšení 

neinvestičního přijatého transferu ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (podle 

skutečnosti) a navýšení příjmů o státní příspěvek na výkon pěstounské péče. V těchto 

rozpočtových úpravách, jsou na základě žádostí některých organizačních jednotek MMH 

zahrnuty i přesuny nevyčerpaných prostředků z roku 2016 (OŠK a OSRM). Jsou zde také 

zahrnuta rozpočtová opatření podle dosažené skutečnosti: skutečně dosažený výsledek 

hospodaření za rok 2016, úprava výdajů OSV podle skutečného zůstatku na účtu pěstounské 

péče, úroky ze zhodnocení prostředků FVPA za rok 2016, přijatá pojistná plnění. V poslední 

skupině rozpočtových úprav jsou 4 rozpočtová opatření, která na základě pravomoci svěřené 

ZMH schvaluje RMH. 

 

 

Navrhované rozpočtové úpravy jsou rozděleny do 8 skupin: 

a) úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření 

krajského úřadu a státních orgánů, 

b) řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem, 

c) řešení požadavků vzniklých v průběhu roku, 

d) přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci), 

e) přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce), 

f) úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje, 

g) úpravy rozpočtu o metodické vlivy, 

h) rozpočtová opatření schválena RMH na základě pravomoci svěřené ZMH dle  

usn. č. 180/6ZM/2011 ze dne 20.6.2011 a usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013. 

 

 

Rozpočtové opatření: 

 

a)  Úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření    

      krajského úřadu a státních orgánů 

 

 

č. 5. RMH usn. č. 2737/57RM/2017 ze dne 11.1.2017 vzala na vědomí změny v plánu akcí 

schváleného rozpočtu OSRM na rok 2017 a uložila EO navýšit rozpočtované výdaje OSRM 

na rok 2017 na krytí akce „Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark“ 

o částku 38 000,00 tis. Kč. Výdaje OSRM budou navýšeny formou zapojení FRR do výdajů.  

Tímto se rozpočtované výdaje OSRM – oddělení investic zvyšují s ÚZ 00010 o částku                                          

                                                                                                                        38 000 000,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                            38 000 000,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                38 000 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                               38 000 000,00 Kč. 

 

 

č. 6. Ve schváleném rozpočtu je na položce 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR – 

souhrnný vztah rozpočtována dotace na výkon státní správy 50 000 000,- Kč. Na základě 
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rozpisu státního rozpočtu na rok 2017, který provedl KÚ MSK, se tato dotace zvyšuje na 

53 269 100,- Kč. Tento příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem 

státní správy v přenesené působnosti obcí a na výdaje spojené s výkonem agendy veřejného 

opatrovnictví.  

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR 

v rámci souhrnného dotačního vztahu zvyšují o částku                               3 269 100,00 Kč 

a rozpočtované výdaje ORG se zvyšují o částku                                             3 269 100,00 Kč. 

Příspěvek na výkon státní správy je účelový, ale nepodléhá finančnímu vypořádání. 

 

 

č. 7. Porada vedení dne 1.2.2017 rozhodla o navýšení rozpočtovaných výdajů OJ 10 – Ostatní 

dotace a dary o částku 3 000,00 tis. Kč. Zvýšení výdajů bude řešeno zapojením FVPA do 

výdajů OJ 10. Z částky 3 000,00 tis. Kč bude částka 1 342,00 tis. Kč přímo rozdělena do 

oblasti sportu a kultury a částka 1 658,00 tis. Kč představuje rezervu pro použití v ostatních 

oblastech, které město Havířov podporuje.   

Výdaje OJ 10 – Ostatní dotace a dary se zvyšují s ÚZ 115 o částku            3 000 000,00 Kč 

a současně se pro EO změna stavu FVPA, položka 8115, zvyšuje o částku   3 000 000,00 Kč. 

Konsolidační příjmová položka 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů se zvyšuje  

o částku                                                                                                              3 000 000,00 Kč     

a výdajová konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům se zvyšuje  

o částku                                                                                                              3 000 000,00 Kč.                                   

 

 

č. 8. Na základě přijatého rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajská pobočka 

v Ostravě v souladu s § 47d zákona č. 359/1999 Sb., byl městu přiznán státní příspěvek na 

výkon pěstounské péče ve výši 152 000,- Kč (z této částky se 8 000,00 Kč vztahuje k roku 

2016  

a 144 000,00 Kč k roku 2017). 

Tímto se rozpočtované příjmy EO s ÚZ 13010 na položce 4116 – Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze státního rozpočtu zvyšují o částku                                                

152 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje OSV se s ÚZ 13010 zvyšují o částku                             152 000,00 Kč. 

 

 

č. 9. RMH usn. č. 2845/59RM/2017 ze dne 15. 2. 2017 doporučila ZMH schválit čerpání 

„Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve 

městě Havířově“ Městskou policií Havířov ve výši 344 300,00 Kč na financování projektu 

„Protidrogový vlak - Revolution Train“. 

Rozpočtované výdaje MP se zvyšují s ÚZ 113 o částku                                    344 300,00 Kč. 

Pro EO se v části rozpočtu Financování změna stavu účtu FB zvyšuje o částku  

                                                                                                                              344 300,00 Kč. 

Také dochází ke zvýšení konsolidační položky 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů  

o částku                              344 300,00 Kč 

a ke zvýšení konsolidační položky 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům  o částku  

                                                                                                                              344 300,00 Kč.                                                                                                                       

 

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

 

   0 
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c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 

 

   0 

 

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 

  

č. 10. V RÚ I. pro rok 2017 byly rozpočtovým opatřením č. 2 zvýšeny výdaje MP na pořízení 

2 ks navigačního a komunikačního systému – RescuelNavigator pro Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Havířov-Město a Havířov-Životice. Částka 35 000,00 Kč patří odboru 

KP a tímto rozpočtovým opatřením se sníží výdaje MP a zvýší se výdaje KP. 

Rozpočtované výdaje MP se snižují s ÚZ 113 o částku                                       35 000,00 Kč 

a současně se zvyšují výdaje KP s ÚZ 113 o částku                                            35 000,00 Kč. 

 

 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

 

   0 

 

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

 

č. 11. Na účet města bylo ještě koncem roku 2016 připsáno pojistné plnění ve výši  

78 607,00 Kč. Toto pojistné plnění je určeno MKS (36 573,00 Kč), SSRZ (11 877,00 Kč)  

a DSH (30 157,00 Kč) k úhradě vzniklých škod. V roce 2016 už tyto částky nebyly uvedeným 

příspěvkovým organizacím poslány a staly se součástí výsledku hospodaření (který se převádí 

do FRR), proto budou tyto platby zaslány v roce 2017 s ÚZ 010. 

Příspěvek na provoz se zvyšuje s ÚZ 00010 následujícím příspěvkovým organizacím: 

MKS o částku                                                                                                        36 573,00 Kč, 

SSRZ o částku                                                                                                       11 877,00 Kč, 

DSH o částku                                                                                                         30 157,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                   78 607,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                       78 607,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                      78 607,00 Kč. 

 

 

č. 12. V lednu 2017 město získalo pojistná plnění v celkové výši 33 929,00 Kč. Tato pojistná 

plnění jsou určena MKS ve výši 3 821,00 Kč a SSRZ ve výši 30 108,00 Kč k úhradě 

vzniklých škod.  

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 2322 – Přijaté pojistné náhrady  zvyšují o 

částku                                                                                                                     44 870,00 Kč 

a současně se zvyšuje příspěvek na provoz:  

MKS s ÚZ 00000 o částku                                                                                      3 821,00 Kč,  

SSRZ s ÚZ 00000 o částku                                                                                   41 049,00 Kč.  

 

 

č. 13. Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 se předpokládal výsledek hospodaření za rok 

2016 ve výši 132 583,00 tis. Kč a z této částky převod 100 041,00 tis. Kč na účet FRR. 
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Skutečný výsledek hospodaření za rok 2016 je 177 651 213,92 Kč a na účet FRR bude 

převedena částka 144 840 924,26 Kč. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným převodem je 

44 799 924,26 Kč.  

Z tohoto důvodu se v části rozpočtu Financování pro EO změna stavu účtu ZBÚ, položka 

8115, zvyšuje o částku                                                                                     44 799 925,00 Kč 

a změna stavu účtu FRR, položka 8115, se snižuje o částku                         44 799 925,00 Kč. 

Pro EO se příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů zvyšuje                

o částku                                                                                                            44 799 925,00 Kč 

a výdajová konsolidační položka 5344 – Převody vlastním rezervním fondům se zvyšuje              

o částku                                                                                                            44 799 925,00 Kč. 

 

 

č. 14. Finanční prostředky určené na výkon pěstounské péče jsou vedeny na samostatném účtu 

a ten je podúčtem ZBÚ. K 1.1.2017 se ve schváleném rozpočtu předpokládal zůstatek  

na tomto podúčtu 1 292,00 tis. Kč. Skutečný stav na tomto podúčtu k 1.1.2017 je 

1 478 033,22 Kč.  

Tímto se rozpočtované výdaje OSV s ÚZ 13010 zvyšují o částku                     186 034,00 Kč. 

K zachování vyrovnanosti rozpočtu se v části rozpočtu Financování pro EO změna stavu 

účtu ZBÚ, položka 8115, zvyšuje o částku                                                                  

186 034,00 Kč. 

 

 

č. 15. ZMH usn. č. 405/10ZM/2016 ze dne 22.2.2016 schválilo zhodnocení částky  

30 000,00 tis. Kč z FVPA (Fond veřejně prospěšných aktivit) formou vkladového účtu 

vedeného u J&T Banky, a.s. Finanční prostředky jsou zhodnocovány na vkladovém účtu  

od března 2016 do března roku 2017. Úroky ze zhodnocení jsou za rok 2016 ve výši  

82 256,44 Kč. 

Pro EO se v části rozpočtu Financování změna stavu FVPA, položka 8115, snižuje o částku          

                                                                                                                               82 257,00 Kč 
a současně se v části rozpočtu Financování pro EO změna stavu účtu ZBÚ, položka 8115, 

zvyšuje o částku                                                                                                     82 257,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka EO 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje                                 

o částku                                                                                                                  82 257,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje výdajová konsolidační položka EO 5349 – Ostatní převody vlastním 

fondům o částku                                                                                                    82 257,00 Kč.                                                                 

 

 

č. 16. V roce 2016 získalo město Havířov na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

v ORP Havířov“ finanční prostředky ve výši 833 431,20 Kč. OSRM tyto prostředky vyčerpal 

ve výši 713 861,70 Kč a požádal převod zbývajících prostředků (119 570,00 Kč) z rozpočtu 

roku 2016 do rozpočtu roku 2017. 

Tímto se rozpočtované výdaje OSRM zvyšují s ÚZ 00010 o částku              119 570,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                               119 570,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                   119 570,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                  119 570,00 Kč. 
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č. 17. OIV v roce 2016 nevyčerpal všechny rozpočtované prostředky ze zdrojů města. Tyto 

nevyčerpané prostředky budou OSRM poskytnuty z FRR, FVPA a FNB. Požadovaná částka 

OSRM představuje 39 220,00 tis. Kč. 

Přehled akcí podle zdroje financování: 

FRR: 

Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada 2. etapa (3 040,00 tis. Kč) 

Odkanalizování částí města Havířova IV. etapa (1 130,00 tis. Kč) 

Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku (6 500,00 tis. Kč) 

Oprava opěrné zdi na ul. Na Bartošůvce (4 030,00 tis. Kč) 

Chodník MK ul. Petřvaldská (90,00 tis. Kč) 

Chodník MK Selská 2. etapa (110,00 tis. Kč) 

FVPA: 

Multifunkční hřiště, Havířov – Životice (2 270,00 tis. Kč) 

Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti v Havířova (2 540,00 tis. Kč) 

Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál Prostřední Suchá (2 580,00 tis. Kč) 

Modernizace Městské sportovní haly Havířov 2. etapa (350,00 tis. Kč) 

VÚH – šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 (210,00 tis. Kč) 

FNB: 

Sanace ob.domu ul. Jílová 6/1582, Havířov-Podlesí (3 450,00 tis. Kč) 

Sanace ob.domu ul. Jarošova 4a-4c, Havířov-Šumbarku (3 850,00 tis. Kč) 

Sanace ob.domu ul. Na Nábřeží 123-127, Havířov-Město (2 400,00 tis. Kč) 

Regenerace ob.domu ul. 17.listopadu 15, 17, 19, Havířov-Město (6 670,00 tis. Kč).  

Rozpočtované výdaje OSRM se zvyšují s ÚZ 00010 o částku                    14 900 000,00 Kč, 

a s ÚZ 00115 o částku                                                                                      7 950 000,00 Kč 

a s ÚZ 00114 o částku                                                                                    16 370 000,00 Kč. 

Zapojením fondů do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu 

účtu: 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                            14 900 000,00 Kč, 

FVPA (položka 8115) zvyšuje o částku                                                           7 950 000,00 Kč, 

FNB (položka 8115) zvyšuje o částku                                                            16 370 000,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                14 900 000,00 Kč. 

Konsolidační příjmová položka 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů se pro EO 

zvyšuje o částku                                                                                                            24 

320 000,00 Kč     
a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                               39 220 000,00 Kč. 

 

 

č. 18. OŠK požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši  

4 900 000,- Kč. Jedná se o prostředky na následující projekty: 

MŠ Sadová – oprava hydroizolace a okras. zídky, kanalizace 1 000,00 tis. Kč, 

MŠ Lípová – výměna elektroinstalace, včetně osvětlovacích těles 1 600,00 tis. Kč, 

SVČ Asterix–M.Kudeříkové – výměna elektroinstalace, včetně osvětlovacích těles 2 300,00 tis. Kč.  

Tímto se rozpočtované výdaje OŠK zvyšují s ÚZ 00010 o částku                4 900 000,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                             4 900 000,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                 4 900 000,00 Kč 
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a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                4 900 000,00 Kč. 

 

 

g) Úpravy rozpočtu o metodické vlivy 

 

   0 

 

h) rozpočtová opatření schválena RMH na základě pravomoci svěřené ZMH dle  

      usn. č. 180/6ZM/2011 ze dne 20.6.2011 a usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 

 

 

č. 19. Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje získá 

Městská knihovna Havířov neinvestiční dotaci na zajištění výkonu regionálních funkcí 

knihoven v Moravskoslezském kraji. Celková výše této dotace činí 975 000,- Kč a bude 

v průběhu roku poskytnuta ve dvou částkách (2 x 487 500,- Kč).  

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od 

krajů s ÚZ 345 zvyšují o částku                                                                                    

975 000,00 Kč.  

Dále pak se zvyšuje neinvestiční dotace pro MK na položce 5336 – Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 345 o částku                                975 000,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 20. Na základě žádosti o poskytnutí podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních 

a zpevňujících dřevin při obnově porostu podle vyhlášky č. 80/1996 Sb., získá město Havířov 

od Ministerstva zemědělství neinvestiční dotaci na výsadbu melioračních a zpevňujících 

dřevin za II. pololetí roku 2016 ve výši 2 085,00 Kč. 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze SR zvyšují s ÚZ 29004 o částku                                                                        2 085,00 Kč, 

a rozpočtované výdaje OŽP s ÚZ 29004 se zvyšují o částku                        2 085,00 Kč.  

Dotace podléhá vyúčtování. 

č. 21.  Na základě žádosti o poskytnutí finančních prostředků v souladu s § 37, odst. 6 a 7 zák. 

č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) získá město Havířov od Ministerstva zemědělství 

neinvestiční dotaci na úhradu nákladů na činnost lesního hospodáře za IV. čtvrtletí roku 2016 

ve výši 34 499,00 Kč. 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze SR zvyšují s ÚZ 29008 o částku                                                                       34 

499,00 Kč  
a rozpočtované výdaje OŽP se zvyšují s ÚZ 29008 o částku                              34 499,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 22. Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-

34145/2016-3 ze dne 25.1.2017 byly městu poukázány finanční prostředky ve výši 

210 868,80 Kč. Jedná se o 1. zálohovou platbu pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu 

„U kamarádů“, Havířov – Podlesí, Čelakovského 4/1240, na projekt v oblasti prioritní osy 3 

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  
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Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu s ÚZ 103533063 o částku                                179 239,00 Kč, 

s ÚZ 103133063 o částku                                                                                      31 631,00 Kč. 

Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro MŠ „U kamarádů“ (org 1033) na položce  

5336 – Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím:  
s ÚZ 103533063 o částku                                                                                    179 239,00 Kč, 

s ÚZ 103133063 o částku                                                                                      31 631,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

Závěr 
 

Po navrhovaných rozpočtových úpravách budou celkové příjmy, včetně konsolidačních 

položek, ve výši 1 897 454,76 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 

1 207 057,12 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) vzrostly oproti schválenému rozpočtu  

o 4 688,42 tis. Kč.  

 

V následující tabulce je vliv rozpočtových úprav na podíl jednotlivých příjmových tříd po 

konsolidaci na celkových příjmech (v %):    

 

Příjmová třída 

Schválený 

rozpočet            

r. 2017 

Upravený 

rozpočet I.  

r. 2017 

Upravený 

rozpočet II.  

r. 2017 

tř. 1 - daňové příjmy 79,17 78,90 78,60 

tř. 2 - nedaňové příjmy 1,93 2,26 2,26 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,86 0,86 0,85 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 81,96 82,02 81,71 

tř. 4 - přijaté transfery 18,04 17,98 18,29 

tř. 1 až 4 - příjmy celkem 100,00 100,00 100,00 

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 2 233 610,25 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 130 544,66 tis. Kč a jejich upravený 

rozpočet je 690 397,64 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky).  

Výdaje po konsolidaci jsou oproti upravenému rozpočtu I. vyšší o 90 536,93 tis. Kč   

a dosáhly hodnoty 1 543 212,61 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou 

ve výši 1 253 868,26 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti 

upravenému rozpočtu I. i schválenému rozpočtu zvýšily o 4 309,35 tis. Kč.  

 

Po úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 250 306,98 tis. Kč na částku  

- 336 155,49 tis. Kč (opačné hodnoty pak platí pro část rozpočtu Financování). 
 

 

V následující tabulce je přehled počátečních a konečných stavů na účtech účelových fondů  

(v tis. Kč):   

 

Účet 

Počáteční stav k 1.1.2017 Konečný stav k 31.12.2017 

Schválený 

rozpočet 
Skutečnost 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet I. 

Upravený 

rozpočet II. 

FRR 63 595,00 68 460,15 85 989,00 85 989,00 77 655,89 

FRHA 21 239,00 21 755,66 17 131,00 17 131,00 17 647,66 
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FŽP 460,00 546,61 240,00 240,00 326,61 

FNB 75 879,00 110 015,65 55 019,00 19 637,02 37 403,67 

FB 1 472,00 1 731,02 612,00 577,00 491,72 

FVPA 31 159,00 39 808,66 18 262,00 18 262,00 16 043,92 

Celkem účelové fondy 193 804,00 242 317,75 177 253,00 141 836,02 149 569,47 

SF 3 053,00 3 704,41 2 962,00 2 962,00 3 613,41 

ZBÚ 132 583,00 177 651,21 0,00 0,00 0,00 

Celkem 329 440,00 423 673,37 180 215,00 144 798,02 153 182,88 

Pozn.: ve sloupci „Konečný stav – Upravený rozpočet II.“ je uveden konečný stav, který 

zohledňuje skutečný počáteční stav na daném účtu. Výpočet je následující: „Konečný stav – 

Upravený rozpočet I.“ – „Počáteční stav – Schválený rozpočet“ + „Počáteční stav – 

Skutečnost“ + nebo – rozpočtové úpravy II. 

 

 

 

Tok a tvorba peněžních prostředků na ZBÚ po konsolidaci (tis. Kč) 

 

Počáteční stav k 1.1.2017 177 651,21 

Převod výsledku hospodaření r. 2016 na FRR -144 840,92 

Převod ze spořícího účtu na FVPA -30 000,00 

Příjmy celkem +1 207 057,12 

Výdaje celkem -1 543 212,61 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +160 000,00 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -94 335,00 

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů 

vládního sektoru 0,00 

Zapojení fondů do výdajů a financujících operací +394 089,46 

z toho: FRR 135 649,18 

 

 

FRHA 4 110,00 

 

 

FŽP 220,00 

 

 

FNB 185 991,98 

 

 

FB 1 239,30 

 

 

FVPA 61 950,00 

 

 

SF 4 929,00 

 Příjmy fondů -126 409,26 

z toho: FRR 4,00 

 

 

FRHA 2,00 

 

 

FŽP 0,00 

 

 

FNB 113 380,00 

 

 

FB 0,00 

 

 

FVPA 8 185,26 

 

 

SF 4 838,00 

 Konečný stav k 31.12.2017 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ +177 651,21 

 

 


