Návod k „rozklikávacímu“ rozpočtu města Litomyšle
Město Litomyšl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, provozuje hlavní činnost a vedlejší hospodářskou činnost. Takto jsou
členěna i data zpřístupněná prostřednictvím rozklikávacího rozpočtu na webu města Litomyšle.
Hlavní (rozpočtová) činnost města zahrnuje veškerou státní správu a většinu samosprávných činností
města. Město zde hospodaří podle schváleného rozpočtu, proto se také používá pojem rozpočtová
činnost města.
Vedlejší hospodářskou činností je např. hospodaření v městských lesích, hospodaření
s městským bytovým fondem, pronajímání nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví města,
pronájmy energetických sítí a další činnosti, z nichž má město výnosy, avšak i související náklady.
Město zde hospodaří podle schváleného hospodářského plánu, používá se pojem hospodářská
činnost města.

Hlavní rozdíl mezi rozpočtem a hospodářským plánem:
Rozpočet je finančním plánem na kalendářní rok. Tvoří jej očekávané příjmy peněz a předpokládané
výdaje peněz, jde tedy o toky peněz v rámci hospodaření města.
Hospodářský plán sestává z očekávaných výnosů a předpokládaných nákladů. Z čistého zisku z
hospodářské činnosti města se financují některé investice a splátky některých úvěrů. Zůstatek zisku
pak může být převeden do rozpočtu města a posílit jeho příjmovou stránku.
Upozornění: K datu vyhotovení tohoto návodu jsou na webu v části hospodářský plán zveřejněny
výnosy a náklady, ale prozatím zde nejsou vidět částky, které se hradí ze zisku po zdanění, tedy
investice, splátky úvěrů a převody mezi hospodářskou a rozpočtovou činností. Tato čísla mají totiž
v účetním systému města jiný režim a na jejich převodu na web se ještě pracuje. Zveřejněna budou
následující aktualizací rozklikávacího rozpočtu po 10. květnu.
Základní členění rozklikávacího rozpočtu je:
a) Rozpočet města (Investiční výdaje, Příjmy a Výdaje)
b) Hospodářský plán města (Náklady, Výnosy)
V pravé horní části obrazovky je červený proklik, kterým se mezi těmito dvěma volbami přechází.

VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ:
Ad a)
Na příjmy a výdaje rozpočtu lze nahlížet z různých úhlů pohledu – můžeme je třídit podle jejich
druhů, podle toho, ze které činnosti plynou nebo na kterou činnost se vynakládají, případně podle
toho, kdo je za ně zodpovědný, ale také jsou možné různé kombinace těchto pohledů.

Členění rozpočtu města se řídí Vyhláškou číslo 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě (dále jen
„vyhláška“). Rozpočtová skladba pracuje s pojmy:
Druh příjmu – všechny příjmy města lze rozčlenit do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, kapitálové
příjmy, nedaňové příjmy a přijaté dotace.
Druh výdaje – výdaje města lze rozdělit na dvě třídy, a to na běžné výdaje a kapitálové výdaje.
S druhovým tříděním souvisí pojem položka, což je nejnižší jednotka třídění podle druhu.
Odvětví – příjmy i výdaje města souvisejí s některým z 6 odvětví (bezpečnost státu a právní ochrana,
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika
zaměstnanosti, všeobecná veřejná správa a služby, zemědělství a lesní hospodářství)
Paragraf 0 – některé příjmy nejsou, dle vyhlášky, přiřazeny k odvětví. Pojem paragraf označuje
nejnižší jednotku třídění podle odvětví.

Rovněž pracujeme s pojmy, které nám vyhláška přímo nestanoví:
Kapitoly – tímto pojmem označujeme jednotlivé odbory městského úřadu. Každá kapitola (odbor
městského úřadu) zodpovídá za svou oblast, své příjmy a výdaje. Jedná se o členění rozpočtu podle
odpovědnosti.
Ad b)
Hospodářská činnost města je svým členěním bližší podnikatelské sféře. Pracujeme zde s náklady a
výnosy, které v rámci města členíme podle kapitol, organizací a účtů. Předpokládané hospodaření
vyjadřuje hospodářský plán.
Organizace – zakázka (aktivita, místo, věc, subjekt…), na niž se vynakládají náklady nebo z níž plynou
výnosy.
Účet – syntetický a analytický účet dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

UPŘESNĚNÍ OBSAHU NĚKTERÝCH ZOBRAZOVANÝCH ÚDAJŮ:
Rozpočet města – Investiční výdaje
Jedná se o zaplacené investiční faktury, avšak bez vazby na rozpočet, proto není patrná výše
schváleného (resp. upraveného) rozpočtu.
Rozpočet města – Investiční výdaje – Podle dodavatele – 00000111
Jsou zde evidovány platby fyzickým osobám, které nemají přiděleno IČ.
Rozpočet města – Výdaje – Podle druhů – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Jedná se o zaplacené investiční faktury včetně případných úprav účtování, a to s vazbou na rozpočet.

Zpracováno 7. 4. 2016
Pozn.: Tento návod bude průběžně doplňován podle potřeb praxe.

