
Výtah z přednášky V.Novotný 
 
OBDOBÍ 2012 – 2016 

 Poznamenáno doznívající ekonomickou krizí. 

 Snaha dosáhnout na daňové příjmy roku 2008. 

 Podařilo se to až v r. 2015. 
 

 
Pokud se týká samotného roku 2015, tak bilance tohoto roku je velmi dobrá.  
 
ČÍSLA:  
Disponibilní zůstatek téměř 1,2 mld. Kč.  
Vývoj daňových příjmů r. 2015 - 3836mil. Kč, což je o 499 mil. Kč nad plán 
 
Proti roku 2014 je to o 120mil. více. 
 
Navíc -  150mil. Kč do silnic 
           -  48 mil. Kč Fond Vysočiny 
           -  410 mil. FSR fond strategických rezerv 
 
Velký klad - vysoký podíl investic na celkových výdajích 21%  

            bez výdajů na přímé náklady ve školství 34%. 
            Dluhová služba kraje k 31.12.2015 je 2,21% 

 
 
2016 – VÝVOJ 
Nyní velmi dobře na skutečnost loňského roku (116% a to je + 220 337tis. Kč) 
 
Kraj Vysočina připravuje VÝHLED až do r. 2020 => důležité, zda zvládneme celé 
plánovací období (předfinancování, kofinancování, financování)  
 
FSR(fond strategických rezerv) 835 mil Kč, 
diverzifikace 100mil. Kč JT, 150 mil. Kč PPF 
Kontokorent skoro splacen – 250 mil. (1mld. rámec). 
Vše = přes 2 mld. Kč + kontokorent.  
PRO VÝHLED bude nejkritičtější rok 2018  



 
Investice, rekonstrukce a opravy  na 1/obyv. 
 

 2003 - 2008 2009 - 2015 

Jenom kraj 

Sociální věci 94 193 

Školství 254 415 

Doprava 217 297 

Majetek 387 747 

Zdravotnictví  6,2 109,76 

 
EVROPSKÉ PROJEKTY  2003 – 2008  557Kč/obyv. 
       2009 – 2015 2304Kč/obyv.  
   
PLÁN do r. 2020 v OBLASTI DOPRAVY = projektů až za 7,5 mld. Kč 
                    => realizace bude téměř za 3 mld. Kč 
Např. pokr. Rytířsko – Jamné - D1, obchvat 
 Obchvat Nového Veselí, Velkého Beranova, II/602 Jihlava – JV obchvat  
 
OBLAST INFORMATIKY:  přes 200mil. Kč projekty  
MAJETEK: za téměř 2 mld. 300mil. Kč 
 
vše celkem připraveno nebo se připravuje za téměř 13,5 mld. Kč  
 
Podle údajů inženýrské společnosti ÚRS Praha bylo největším zadavatelem 
zakázek v první části roku 2016 z vládního sektoru ŘSD (3, 87 mld. Kč), následují 
SŽDC (2, 9 mld. Kč) a MF ( 469 mil. Kč). Z komunálního sektoru zadal nejvíce 
zakázek Kraj Vysočina (1.29 mld. Kč). 
 
 
 

 2003 - 2008 2009 - 2015 

Kraj + státní 
dotace 

Sociální věci 94 193 

Školství 257 415 
Doprava 466 342 

Majetek 509 748 



RUD – iniciativa Liberec, Pardubice 
Vývoj sdílených daní na obyvatele v Kraji Vysočina 
2012  7533 Kč / obyv. 
2013  9284 Kč / obyv.  
2014  9921 Kč / obyv. 
2015  10 199 Kč / obyv.  
 
Výběr z monitoringu - CRIF - Czech Credit Bureau: 
Přebytek obecních rozpočtů vzrostl v roce 2015 meziročně o tři miliardy a dosáhl 
deseti miliard korun, druhé nejvyšší úrovně od roku 1993. Vyšší byl pouze v roce 
2013, kdy byl 13 miliard Kč. V loňském roce hospodařily s přebytkem téměř tři 
čtvrtiny obcí.  
Největší přebytek na obyvatele vykázaly nejmenší obce do 199 obyvatel (2394 
Kč).  
Celkový dluh obcí se snížil o 1,1 miliardy na 53,8 miliardy korun, což je nejnižší 
hodnota za posledních šest let.  
 
Celkové příjmy obcí se proti roku 2014 zvýšily o šest miliard na 209 miliard korun 
a jsou tak nejvyšší od roku 2011. 
Nejvíce rostly příjmy středně velkým obcím s 500 až 999 obyvateli (o deset 
procent) a malým obcím s 200 až 499 obyvateli (o devět procent). 
Naopak nejmenším obcím se zvýšily pouze o procento, a největším obcím 
dokonce o procento klesly. 
 
 
Nejvyšší meziroční snížení dluhu v přepočtu na obyvatele zaznamenaly obce v 
Jihočeském (minus osm procent) a v Královéhradeckém kraji (minus sedm 
procent). Naopak nejvyšší nárůst dluhu v přepočtu na obyvatele registruje kraj 
Vysočina (devět procent) a Ústecký kraj (čtyři procenta). Přesto má Ústecký kraj 
nejnižší dluh na jednoho obyvatele (4040 Kč). Následují obce v kraji Vysočina 
(4054 Kč) a ve Zlínském kraji (4409 Kč). Naopak nejvyšší dluh na jednoho 
obyvatele vykázaly obce v Libereckém (9376 Kč), v Jihomoravském (7854 Kč) a 
Plzeňském kraji (7164 Kč). 
 

 


