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Krize – bod obratu
Všichni o ní mluví, všichni o ní vědí. O kom, o hospodářské krizi. Slovo krize má původ v řeckém slovo krísis, což
v původním významu znamenalo bod zlomu. Kam tento bod zlomu směřuje obce a města, najdete v odpovědích
starostů a primátorů obci a měst, kterým jsme za vás položili otázku:
„V poslední době se ukazuje v plné nahotě, že pojem hospodářské krize není jen vzdáleným virtuálním
pojmem a výkonnost ekonomiky se ve svých projevech projevuje i v rozpočtech měst. Můžete nám říci,
zda má a jaké má dopady do rozpočtů vašeho města pokles výkonnosti ekonomiky a co bychom měli
společně v regionu dělat nebo nedělat?“
Vývoj příjmů ze sdílených daní Statutárního
města Teplice
Níže uvádím zjednodušeným výpočtem odhad
očekávaného propadu příjmů ze sdílených daní:
Navržený a schválený rozpočet Statutárního města
Teplice na rok 2009 počítal s mírným poklesem
příjmů ze sdílených daní proti roku 2008 a to ve výši
o cca 4 mil. Kč, tj. o 0,73% oproti schválenému a o
6,25 mil. Kč, tj. o 1,18% oproti skutečnosti. Tímto
nebyla z opatrnosti a z očekávané počínající
krize nastavena tak optimisticky příjmová strana
rozpočtu jako při tvorbě státního rozpočtu (stání
rozpočet očekával růst ve výši 4,2%).
Pro názornost uvádím níže publikované údaje, které
byly porovnávány se skutečnými příjmy města
v roce 2009.
Dle predikce daňového vývoje uveřejněné
v časopisu Obec a finance 2-2009 byl při poklesu
HDP o 2 % (dle prognózy Evropské komise 2,7 %,
dle Ministerstva financí 2,3 %) očekáván propad
příjmů pro obce v absolutní hodnotě ve výši 5,7 mld.
Kč, tj. cca 3,7 % oproti skutečnosti roku 2008.
Velmi zjednodušeně lze při očekávaném propadu
HDP o cca 4,3 % očekávat propad příjmů ze sdílených daní o cca 7,96 %, pro jistotu počítejme
s hodnotou propadu ve výši 10 %.
Absolutní hodnota příjmů ze sdílených daní Statutárního města Teplice v roce 2008 činila
527 286 tis. Kč, z toho 10% činí 52,73 tis. Kč.
Tento výpočet je nutné považovat za velmi zjednodušený, skutečnost se může lišit s ohledem na
dělení příjmů ze sdílených daní, ale lze jej brát jako
orientační.
Celkové schválené očekávané příjmy ze sdílených
daní na rok 2009 činí: 521 036 tis. Kč
očekávané snížení:
52 730 – 6 250 tis. = 46 480 tis. Kč
Toto snížení představuje cca 8,92 % očekávaných příjmů ze sdílených daní.
Prognóza Ministerstva financí ze dne 22. 7. 2009
počítá s propadem příjmů ve srovnání se skutečností roku 2008 o minimálně 12 %, což představuje snížení příjmů města o cca 57 mil. Kč.

Ing. Roman Jodas
Finanční odbor, Statutární město Teplice

Některé prognózy očekávají pokles výběru až na
úroveň roku 2007, tj. v našem případě až
o cca 73 mil. Kč.
Na základě současných údajů lze i nadále těžko
předpokládat další vývoj. Určitou jistotu však dávají
výše uvedené údaje, které dokládají možný propad
příjmů ze sdílených daní v roce 2009 v intervalu
od 46,5 mil. do cca 73 mil. Kč.
Vyhlídky na rok 2010 nejsou nadále příliš optimistické a Statutární město Teplice bude při tvorbě rozpočtu vycházet ze snížení příjmové strany rozpočtu
ze sdílených daní ve výše uvedeném intervalu
s přikloněním k výraznějšímu snížení v případě
prokazatelného negativního vývoje výběru
v posledních měsících roku 2009. Jako výchozí údaj
bude brána hodnota skutečně dosažených příjmů
ze sdílených daní v roce 2008, tj. 527,28 mil. Kč.
K určitým úpravám může dojít v případě změn některých daňových sazeb, při tvorbě rozpočtu však
bude přihlíženo k současně platné legislativě.
Propad příjmů je tedy s ohledem na nutné běžné
výdaje zajišťující veřejnou službu poměrně značný a
může v případě nezapojení jiných zdrojů a rezerv
znamenat určité omezení investic města.
Na závěr bych odpověděl na Vaši otázku, co
bychom měli společně dělat.
S ohledem na poměrně značné investice do komunikací (chodníky, silnice, veřejné osvětlení) spatřuji
jako možnou spolupráci kontrolu navržených rozpočtů jednotlivých staveb, která by mohla znamenat
dosažení úspor ve výdajích města, následně možnost realizace více akcí a tím zajištění práce pro
více stavebních firem z tohoto oboru. Toto by samozřejmě znamenalo určité snížení zisků firem, na
druhé straně by řadě dalších umožnilo přežít nejtěžší období.
I při dodržování zákona o veřejných zakázkách se
domníváme, že jsou i v této oblasti šance
k dosažení úspor. Tyto šance jsou však na straně
dodavatelů.
Dále se domníváme, že jsme a nadále budeme
velmi solidním partnerem, s bezproblémovou platební morálkou, což jistě není u všech investorů
samozřejmostí a i z tohoto důvodu bychom mohli
dosáhnout na určité slevy v rámci stavebních zakázek.

