Zápis z jednání
Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2020
konaného dne 24. 8. 2020
Přítomni:
1. Petr Vaněk

7. Josef Hnik

2. Karel Borek

8. Tomáš Kučera

3. Stanislava Prokešová

9. Tomáš Havlík

4. Vladimír Malec

10. Helena Novotná

5. Miroslav Prokeš

11. Ladislav Vejmělek

6. Ota Benc (předseda)

12. Jaroslava Kopecká (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Karel Pačiska

3. Josef Březka (místopředseda)

2. Jan Nosek

4. Radek Koten

Hosté:
1. Martin Kukla (náměstek hejtmana)

3. Jan Jež (ORR)

2. Anna Krištofová (OE)
Program:
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
2. Finanční opravy za porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace
3. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
4. Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem za I. pololetí roku 2020
5. DPH kraje za I. pololetí roku 2020
6. Příprava rozpočtu kraje na rok 2021 – zásady, harmonogram
7. Diskuse a různé
8. Závěr
1. Zahájení jednání, schválení programu, schválení zápisu
Ota Benc, předseda Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina,
zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je
komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl 9 hlasy schválen.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl přítomnými členy
schválen.
2. Finanční opravy za porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Jan Jež uvedl, že se jedná o schválení sazebníku finančních oprav, které se použijí v případě
méně závažných porušení povinností stanovených příjemcům dotace Smlouvou o poskytnutí
dotace. V posledních letech je z rozhodovací praxe správních soudů a orgánů, příslušných
k řešení odvolání proti platebním výměrům či řešících spory ze smluv zcela jasný tlak na aplikaci
principu proporcionality v rozhodování o výši finančních oprav, příp. odvodů za porušení

rozpočtové kázně. Tento princip je spatřován v tom, že by vždy měla být zohledněna závažnost
porušení podmínky smlouvy o poskytnutí dotace ve vztahy k naplnění účelu dotace, a na
základě tohoto posouzení stanoven adekvátní finanční postih příjemce dotace.
Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina v této souvislosti dne 6. 2. 2020 jmenoval pracovní tým,
jehož úkolem bylo připravit ucelený dokument pro aplikaci přiměřených finančních postihů
příjemců dotace za konkrétní typová porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace. Tento
dokument je obsahem materiálu RK-24-2020-xx, př. 1.
V průběhu jednání se dostavila členka komise Helena Novotná a člen komise Ladislav
Vejmělek.
Usnesení 014/03/2020/Krzp
Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o stanovení finančních oprav za porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Aktuální informace na úseku rozpočtu a financí
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 19. 8. 2020
Martin Kukla uvedl, že podkladový materiál zobrazuje vývoj daňových příjmů za měsíce leden až
srpen 2020. Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 66,7 %, tj.
3 326 653 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 242 497 tis. Kč nižší (oproti
upravenému rozpočtu). Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit
66,7 %, tj. 3 486 667 tis. Kč., ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 402 511 tis. Kč nižší
(oproti původně schválenému rozpočtu). Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období
činí 3 084 156 tis. Kč, což je o 575 987 tis. Kč méně než za období leden až srpen minulého
roku (obě tranše), tj. 84,3 %.
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje
Vysočina v roce 2020 za období 28. 5. 2020 – 12. 8. 2020 (bez kapitoly Evropské projekty
a kapitola Evropské projekty)
Martin Kukla k přehledu rozpočtových opatření sdělil, že obsahuje rozpočtová opatření
schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje. Okomentoval některá vybraná rozpočtová
opatření.
Martin Kukla na základě dotazů členů komise zrekapituloval úsporná opatření kraje.
Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden až červenec 2020
Anna Krištofová zhodnotila hospodaření Kraje Vysočina za období leden až červenec 2020.
Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře
schváleného rozpočtu kraje na rok 2020 a obsahuje 8 částí.
Usnesení 015/03/2020/Krzp
Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace na úseku rozpočtu a financí.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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4. Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem za I. pololetí roku 2020
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Anna Krištofová sdělila, že výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou děleny podle
odvětví (doprava, sociální péče, kultura, cestovní ruch, zdravotnictví, územní rozvoj a školství).
Výsledek hospodaření je předkládán v porovnání s rokem 2019 a je rozdělen na hlavní
a doplňkovou činnost. K zápornému výsledku hospodaření vykázanému k 30. 6. 2020 byl
připojen komentář příspěvkových organizací.
Usnesení 016/03/2020/Krzp
Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem za I. pololetí roku 2020.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. DPH kraje za I. pololetí roku 2020
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Anna Krištofová uvedla, že Kraj Vysočina měl za I. pololetí roku 2020 povinnost k dani z přidané
hodnoty ve výši 5 536 206 Kč. Z této částky bylo 1 922 562 Kč daní plynoucí z režimu
přenesené daňové povinnosti (PDP). Daň z přidané hodnoty z vlastních ekonomických činností
Kraje Vysočina za I. pololetí 2020 je řádově srovnatelná s loňskou daní. K datu 30. 6. 2019 činila
3 182 370 Kč a k datu 30. 6. 2020 činila 3 613 644 Kč. Během sledovaného období neproběhly
žádné obchodní aktivity Kraje Vysočina, které by výrazně ovlivnily odvodovou povinnost DPH.
Výše daně v režimu PDP je závislá především na výši investic do budov nemocnic.
Během I. pololetí byly zahájeny velké investiční akce na budovách nemocnic, které jsou
realizovány v režimu PDP, a je u nich uplatňován odpočet DPH. Tyto objekty budou následně
pronajímány ve zdaňovaném nájmu. Jsou to tyto akce:
- Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu a energocentra;
- Nemocnice Třebíč - přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů.
V I. pololetí dále probíhaly investice na majetku nemocnic bez nároku na uplatnění odpočtu
DPH. Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 3,7 a 11) – zateplování budov v rámci
projektu Úspory energií.
Usnesení 017/03/2020/Krzp
Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o DPH kraje za I. pololetí roku 2020.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Příprava rozpočtu kraje na rok 2021 – zásady, harmonogram
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Kraj Vysočina jako územní samosprávný celek hospodaří podle rozpočtu. Základní zákonný
rámec pro sestavování rozpočtu a pro celý rozpočtový proces je dán zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon mimo
jiné stanoví, že rozpočet na následující kalendářní rok je třeba schválit před 1. lednem
příslušného rozpočtového roku (v opačném případě se do doby schválení rozpočtu řídí
hospodaření kraje pravidly rozpočtového provizoria).
Rada kraje na svém zasedání dne 14. 7. 2020 schválila zásady pro sestavování rozpočtu Kraje
Vysočina na rok 2021 (podkladový materiál Kzrp-03-2020-06, př. 1) a zároveň vzala na vědomí
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harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 (podkladový materiál
Kzrp-03-2020-06, př. 2).
Martin Kukla se vyjádřil k sestavování rozpočtu na rok 2021. Vzhledem k očekávanému propadu
daňových příjmů v roce 2021 oproti letům předcházejícím jsou stanoveny závazné výdajové
rámce jednotlivých kapitol rozpočtu pro rok 2021 ve výši 90 % objemu výdajů jednotlivých kapitol
schváleného rozpočtu roku 2020. Snahou je pokračovat v důležitých investičních akcích. Pokud
bude třeba, bude využito Fondu strategických rezerv.
Usnesení 018/03/2020/Krzp
Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
 zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu Krzp-032020-06, př. 1;
 harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu
Krzp-03-2020-06, př. 2.
Usnesení bylo přijato11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Diskuse a různé
Martin Kukla se v rámci diskuse vyjádřil k dotazům členů komise týkajícím se informací
o plánované přístavbě krajského úřadu (připravena projektová dokumentace, vyhlášeno
výběrové řízení), plánovaných investičních akcí a plánované podpoře lesů.
Ota Benc zhodnotil činnost komise v celém volebním období a poděkoval členům a hostům za
odvedenou práci.
8. Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.
Mgr. Ota Benc
předseda Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
Ing. Jaroslava Kopecká
tajemnice Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 31. 8. 2020.
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