
 Zhodnocení plnění rozpočtu města 
Dvůr Králové nad Labem za rok 2019 

 
Příjmová oblast: 
 
Schválený rozpočet na rok 2019 činil celkem 425,643.713,88 Kč, během roku byl upraven celkem šesti 
rozpočtovými opatřeními na výslednou částku 436,704.040,85 Kč. Skutečné příjmy za rok 2019 činily celkem 
436,824.620,46 Kč, což je 100,03 % upraveného rozpočtu města. V hodnotovém vyjádření pak skutečné 
plnění bylo vyšší oproti rozpočtovaným hodnotám celkem o 120.579,61 Kč. 
 
Zdůvodnění rozhodujících výkyvů oproti rozpočtu: 
 
Daňové příjmy: 
 

 U rozhodujících druhů daní zasílaných městu z FÚ se plnění oproti uvažovaným hodnotám pohybovalo 
v rozmezí od cca  100,27% /daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky/ přes 100,03% /daň 
z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou/ do 100,01% /daň z příjmu právnických osob/. Ostatní 
objemově významné daňové příjmy pak byly plněny v rozmezí od 100,48% /poplatek ze psů/ do 
100,02% /daň z nemovitých věcí/.  

        Celkem skutečné daňové příjmy dosáhly v podstatě 100,01% své rozpočtované souhrnné hodnoty, což   
        znamenalo příznivější plnění oproti upravenému rozpočtu celkem o 22.100,07 Kč.  
 
Nedaňové příjmy: 
 

 Všechny druhy příjmů u této třídy byly naplněny více jak na 100%. Plnění se oproti rozpočtovaným 
hodnotám pohybovalo u rozhodujících druhů příjmů této třídy v rozmezí od 100,71% /příjmy 
z pronájmu pozemků/ do 100,02% /příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí/.     

Celkem nedaňové příjmy byly naplněny na 100,08%, což znamenalo příznivější plnění oproti upravenému 
rozpočtu celkem o 86.588,54 Kč. 

 
Kapitálové příjmy: 
 

 I zde byly jednotlivé druhy příjmů této třídy naplněny na více jak na 100%.        
Celkem kapitálové příjmy byly naplněny na 100,14% což znamenalo příznivější plnění oproti upravenému 
rozpočtu celkem o 11.891,00 Kč. 

 
Přijaté dotace (transfery): 
 

 V roce 2019 byly poskytnuté dotační prostředky čerpány v souladu s jejich postupným zasíláním od 
jednotlivých poskytovatelů.  V souhrnu město získalo na dotacích a přijatých transferech, včetně dotací 
z KÚ Královéhradeckého kraje celkem 59,958.121,58 Kč. 

 
Výdajová oblast: 
 
Schválený rozpočet na rok 2019 činil celkem 478,974.574,00 Kč, během roku byl upraven celkem šesti 
rozpočtovými opatřeními na výslednou částku 533,035.778,58 Kč. Skutečné výdaje za rok 2019 činily celkem 
530,745.988,26 Kč což je 99,57% upraveného rozpočtu města. V hodnotovém vyjádření pak nenaplnění činilo 
celkem 2,289.790,32 Kč. 
 
Zdůvodnění rozhodujících výkyvů oproti rozpočtu: 
 
Běžné výdaje:  

 U většiny položek došlo téměř k faktickému naplnění rozpočtovaných hodnot. U jednotlivých 
segmentů tvořících souhrn celého neinvestičního příspěvku vůči Technickým službám města došlo 



k nenaplnění rozpočtovaných hodnot téměř o 2,05 mil. Kč vlivem předložení vyúčtování období konce 
roku 2019 až v lednu 2020 (což znamenalo současně i nárok na vyplacení prostředků tohoto 
vyúčtování až v roce 2020 a také ovlivnilo nutnost úpravy hodnot rozpočtovaných prostředků v rámci 
rozpočtového opatření již pro rok 2020). Ve svém důsledku výše uvedená vyúčtování nejvíce ovlivnila 
celkové plnění této skupiny výdajů.      

Celkem běžné výdaje byly naplněny na 99,42, %, což znamenalo nedočerpání oproti rozpočtu, především 
z důvodů již výše uvedených, celkem o 2,233.600,70 Kč. 

 
Kapitálové výdaje: 
 

 Plnění této třídy výdajů ovlivnily zejména investiční výdaje na budovy a stavby, které nebyly naplněny 
cca o 52 tis. Kč.   

Celkem kapitálové výdaje byly plněny na 99,96% což znamenalo nenaplnění oproti rozpočtu celkem o 
56.189,62 Kč. 

 
Financování:  
 
Schválený rozpočet na rok 2019 počítal původně s deficitem ve výši 53,330.860,12 Kč, během roku byl upraven 
celkem šesti rozpočtovými opatřeními na výslednou částku rozpočtového deficitu ve výši 96,331.737,73 Kč, 
vždy ve vyjádření doplňujícím rozpočtovou rovnici na vyrovnanou.    

 Financování zahrnovalo v sobě i možnost rámce kontokorentního úvěru do výše 55 mil Kč, který byl na 
základě předchozí poptávky a zrealizovaného dodatku ke stávajícím smluvním ujednáním navýšen až 
na celkový rozsah 100 mil. Kč. Vše v návaznosti na předpokládané potřeby peněžních toků v souvislosti 
s možným rozsáhlejším výdejem prostředků zejména v důsledku možných výdajů města, souvisejících s 
narovnáním soudních sporů ohledně čištění odpadních vod a s pokrytím výpadku v předpokládaných 
příjmech města v důsledku časově oddáleného poskytnutí dotačních prostředků na akci rekonstrukce a 
modernizace ZŠ Schulzovy sady v návaznosti na pozdější celkovou realizaci této investiční akce. Ke 
konci roku 2019 byl tento úvěrový rámec čerpán na 59,2 mil. Kč.   

 Splátky všech již dříve přijatých střednědobých úvěrů a návratných finančních výpomocí činily v roce 
2019 celkem 7,035.429,70 Kč.  

 

Rozpočtované příjmy města byly v roce 2019 mírně překročeny. Nenaplněny, rovněž mírně, naopak zůstaly 
výdaje města, a to vlivem všech již výše uvedených faktorů. Rok 2019 skončil celkovým deficitem v hospodaření 
města (výsledná částka 93,921.367,80 Kč) pokrytým ze zůstatků prostředků rozpočtového hospodaření 
z minulých let v celkové výši 41,226.179,25 Kč a v částce 52,695.188,55 Kč pak zdroji cizími (úvěrovými). Zpráva 
o přezkumu hospodaření města konstatovala ve svém závěru, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 
3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b), 
odstraněných v průběhu přezkoumání. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučujeme zastupitelstvu 
města projednat závěrečný účet města za rok 2019 a uzavřít tento účet vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením bez výhrad.  
 
 
Ing. Martin Plecháč v.r. 


