Závěrečný účet
Jihočeského kraje
za rok 2021

Červen 2022

OBSAH:
Textová část

strana

I.

Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje ..................................................................... 3

II.

Příjmy, výdaje a financování kraje ..................................................................................................... 5

III.

Výsledek hospodaření a jeho užití.................................................................................................... 11

IV.

Dotace poskytnuté kraji .................................................................................................................... 18

V.

Mimorozpočtové zdroje - účelové fondy kraje ................................................................................ 22

VI.

Provedená rozpočtová opatření ........................................................................................................ 23

VII. Prostředky poskytnuté obcím a DSO z rozpočtu kraje..................................................................... 23
VIII. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací ....................................................................... 25
IX.

Hospodaření založených obchodních společností ............................................................................ 27

X.

Evropské projekty............................................................................................................................. 27

XI.

Majetek Jihočeského kraje ............................................................................................................... 28

XII. Významné vlivy působící na finanční hospodaření kraje ................................................................ 29
XIII. Přezkoumání hospodaření kraje ....................................................................................................... 30
XIV. Seznam použitých zkratek ................................................................................................................ 32

Přílohy

počet stran

Příloha č. 1

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu .................................................................. 14

Příloha č. 2

Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací .................................................. 3

Příloha č. 3

Přehled o fondech kraje ....................................................................................................... 2

Příloha č. 4

Zpráva o majetku kraje........................................................................................................ 2

Příloha č. 5

Prostředky poskytnuté v rámci dotační politiky kraje......................................................... 4

Příloha č. 6

Příloha k účetní závěrce a účetní výkazy včetně přílohy .................................................. 40

Příloha č. 7

Informace o hospodaření nemocnic Jihočeského kraje .................................................. 119

Příloha č. 8

Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje ................................... 29

Příloha č. 9 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2021 .................... 9

Poznámka: Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností
na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování.
STRANA | 2/34

I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje
Rozpočet na rok 2021 byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 25/2020/ZK-3 ze dne
17. 12. 2020 jako schodkový s celkovými příjmy 20 113 963 800 Kč, celkovými výdaji
21 314 944 600 Kč a schodkem ve výši 1 200 980 800 Kč.
Ke krytí schodku bylo spolu s financováním přitom schváleno zapojení finančních prostředků
z minulých let, deponovaných na účtech účelových fondů kraje v úhrnném objemu 1 200 980 800 Kč
(z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 1 125 834 200 Kč).
V průběhu rozpočtového roku byly příjmy a výdaje schváleného rozpočtu průběžně upravovány
rozpočtovými opatřeními, evidovanými v časové posloupnosti. Mezi hlavní důvody provedených
rozpočtových opatření patřily zejména převody nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2020
do rozpočtu roku 2021, realizované počátkem roku, a dále zapojování průběžně přijímaných dotací
ze státního rozpočtu, státních fondů a ostatních veřejných rozpočtů. Kromě toho byly v průběhu roku
prováděny i další změny rozpočtu, např. z důvodu řešení, v době schvalování rozpočtu, neznámých
skutečností. Nezbytné byly také úpravy ve vazbě na financování evropských projektů a v neposlední
řadě rovněž operativní přesuny mezi položkami a paragrafy v rámci schválených závazných ukazatelů.
Ve druhém pololetí roku pak byly schváleny především úpravy parametrů souvisejících se sestavováním
rozpočtu na další období. Povolený schodek rozpočtu schváleného na rok 2021 ve výši
1 200 980,80 tis. Kč byl upraveným rozpočtem snížen na částku 188 097,01 tis. Kč.
Výsledkem rozpočtového hospodaření za rok 2021 je vykázaný přebytek ve výši 691 979,19 tis. Kč.
Rozdíl skutečnosti oproti schodku schváleného rozpočtu tak činí 1 892 959,99 tis. Kč, resp.
880 076,20 tis. Kč proti upravenému rozpočtu.
Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost
31. 12. 2021

Příjmy po konsolidaci

20 113 963,80

21 799 091,16

21 845 247,70

100,21

Výdaje po konsolidaci

21 314 944,60

21 987 188,17

21 153 268,51

96,21

Saldo příjmů a výdajů

- 1 200 980,80

-188 097,01

+ 691 979,19

-367,88

Ukazatel

% plnění UR

Skutečně dosažený přebytek za rok 2021 ve výši 691 979,19 tis. Kč představuje významné zlepšení
oproti parametrům upraveného rozpočtu, a to o 880 076,20 tis. Kč.
Tato skutečnost byla ovlivněna jednak překročením upraveného rozpočtu celkových příjmů
o 46 156,54 tis. Kč (překročení o 0,21 %) při současném nižším čerpání upraveného rozpočtu běžných
i kapitálových výdajů o 833 919,66 tis. Kč (nedočerpání o 3,79 %). Část nedočerpaných výdajů byla
přitom na základě principu převoditelnosti (prostředky potvrzené smluvně či přidělené rozhodnutím
samosprávy) převedena rozpočtovými opatřeními v celkovém objemu 490 473,45 tis. Kč do rozpočtu
roku 2022.
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Tabulka č. 2: Financování k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
Schválený
rozpočet

Ukazatel
Změna stavu na bankovních účtech

Upravený
rozpočet

Skutečnost
31. 12. 2021

Rozdíl
skutečnost
minus UR

+1 000 980,80

+188 097,01

- 691 683,31

- 879 780,32

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity

+200 000,00

+0,00

+3 600 000,00

+3 600 000,00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity

+0,00

+0,00

- 3 600 000,00

- 3 600 000,00

Operace nemající charakter P a V

+0,00

+0,00

- 0,28

- 0,28

Nerealizované kurzové rozdíly

+0,00

+0,00

- 295,59

- 295,59

+ 1 200 980,80

+188 097,01

- 691 979,19

- 880 076,20

Financování celkem

Výsledný přebytek hospodaření má přímý dopad do kategorie Financování, ve které se na položce
„Změna stavu na bankovních účtech“ projevuje snížením potřeby zapojení finančních prostředků kraje
na bankovních účtech v objemu 691 683,31 tis. Kč.
Na položkách „Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity“ a „Aktivní dlouhodobé operace řízení
likvidity“ se vzájemně kompenzují operace při založení a automatické obnově termínovaných vkladů
v případě dočasně volných finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje. Konkrétně se jedná o vklad
u PPF Banky, a. s. ve výši 300 000,00 tis. Kč, vždy na jeden měsíc s možností automatického obnovení
po skončení periody.
Měsíční vývoj plnění příjmů, výdajů a salda přírůstkově v průběhu roku 2021 je zřejmý z následující
tabulky a grafu.
Tabulka č. 3: Příjmy, výdaje a saldo k 31. 12. 2021 (nápočtem, v tis. Kč)
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Příjmy

Výdaje

3 219 772,65
3 883 406,77
6 244 298,06
7 101 658,18
9 395 713,39
12 615 395,61
13 755 970,13
14 757 065,44
17 359 283,52
17 902 836,01
20 537 353,93
21 845 247,70
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420 729,92
2 605 325,67
5 664 434,83
6 468 574,16
9 017 616,04
10 393 583,78
13 211 073,61
13 933 520,97
16 536 935,92
17 248 849,43
18 188 798,02
21 153 268,51

Saldo příjmů a výdajů
+2 799 042,73
+1 278 081,10
+579 863,22
+633 084,02
+378 097,36
+2 221 811,82
+544 896,52
+823 544,47
+822 347,60
+653 986,58
+2 348 555,91
+691 979,19

Graf č. 1: Měsíční vývoj salda příjmů a výdajů v letech 2020 a 2021 (v tis. Kč)

K 31. 12. 2021 byly na peněžních účtech kraje a v pokladně vykázány tyto zůstatky:
• základní běžný účet 801 384 574,77 Kč, z toho účty projektů 186 109 358,95 Kč (snížení stavu
na ZBÚ o 808 871 569,72 Kč oproti stavu 1 610 256 144,49 Kč na konci roku 2020),
• bankovní účty fondů 2 626 370 207,14 Kč (zvýšení o 1 500 540 659,48 Kč oproti
1 125 829 547,66 Kč v roce 2020),
• pokladna 146 272,38 Kč (zvýšení o 14 221,97 Kč oproti 132 050,41 Kč v roce 2020).
Jihočeský kraj tak na konci roku 2021 disponoval celkovým zůstatkem prostředků na účtech,
fondech a pokladně ve výši 3 427 901 054,29 Kč (zvýšení o 691 683 311,73 Kč oproti
2 736 217 742,56 Kč v roce 2020). Ke stejnému datu bylo na termínovaných vkladech deponováno
celkem 300 000 000,00 Kč a na depozitním účtu byla vykazována částka 10 305 618,04 Kč, takže
celkový zůstatek veškerých finančních prostředků na účtech kraje k 31. 12. 2021 činil
3 738 206 672,33 Kč (navýšení o 679 980 505,72 Kč oproti stavu 3 058 226 166,61 Kč na konci roku
2020).

II. Příjmy, výdaje a financování kraje
Údaje o plnění rozpočtu kraje vycházejí z účetních a rozpočtových výkazů k datu 31. 12. 2021.
V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje o meziročním porovnání příjmů a výdajů a dále jejich
vývoj v rámci roku 2021, a to v členění dle jednotlivých rozpočtových tříd a po provedené konsolidaci.
Tabulka č. 4: Struktura a plnění příjmů a výdajů v meziročním porovnání (v tis. Kč)
Ukazatel

Meziroční index
(%)

Skutečnost 2020

Skutečnost 2021

Rozdíl 2021-2020

6 263 808,37

7 059 889,18

+796 080,80

112,71

500 182,20

410 867,82

-89 314,38

82,14

6 217,31

14 305,28

+8 087,97

230,09

Přijaté transfery

12 993 782,70

14 360 185,43

+1 366 402,72

110,52

Příjmy celkem

19 763 990,58

21 845 247,70

+2 081 257,12

110,53

Běžné výdaje

16 854 263,98

18 109 664,03

+1 255 400,05

107,45

2 908 453,89

3 043 604,48

+135 150,58

104,65

19 762 717,88

21 153 268,51

+1 390 550,64

107,04

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
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Tabulka č. 5: Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v roce 2021 (v tis. Kč)
Ukazatel
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost
31. 12. 2021

5 983 790,00
518 024,41
1 000,00
13 611 149,39
20 113 963,80
17 766 111,84
3 548 832,76
21 314 944,60

7 030 845,68
393 882,79
14 177,27
14 360 185,43
21 799 091,16
18 495 069,38
3 492 118,80
21 987 188,17

7 059 889,18
410 867,82
14 305,28
14 360 185,43
21 845 247,70
18 109 664,03
3 043 604,48
21 153 268,51

% plnění UR
100,41
104,31
100,90
100,00
100,21
97,92
87,16
96,21

Daňové příjmy, vyplývající ze zákona o rozpočtovém určení daní a ze správní činnosti (tzn. včetně
správních poplatků a licencí), byly původně rozpočtovány na základě predikce MF a rozpočtového
výhledu kraje v objemu 5 983 790,00 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení očekávaných daňových
příjmů o 1 047 055,68 tis. Kč. Hlavním důvodem bylo zreálnění příjmů ze sdílených daní na základě
aktuálního stavu a očekávané skutečnosti jejich plnění v objemu 1 030 000,00 tis. Kč. Další navýšení
o 15 130,00 tis. Kč souviselo se změnou rozpočtové skladby u poplatku za odběr podzemní vody. Dále
došlo k navýšení příjmů ze správních poplatků o 193,75 tis. Kč a upřesnění DPPO za kraj za rok 2020
(navýšení o 1 731,93 tis. Kč). K 31. 12. 2021 byly daňové příjmy naplněny na 100,41 % upraveného
rozpočtu v celkové výši 7 059 889,18 tis. Kč.
Nedaňové příjmy dosáhly objemu 410 867,82 tis. Kč. Jejich výše byla dána zejména:
• splátkami půjčených prostředků 294 010,26 tis. Kč,
• přijatými vratkami transferů a ostatními příjmy z finančního vypořádání 71 461,66 tis. Kč,
• přijatými sankčními platbami 12 926,87 tis. Kč,
• přijatými úroky 8 259,77 tis. Kč,
• přijatými pojistnými náhradami 7 581,59 tis. Kč,
• přijatými nekapitálovými příspěvky a náhradami 6 973,62 tis. Kč,
• příjmy z pronájmu majetku 4 752,57 tis. Kč,
• ostatními nedaňovými příjmy j. n. 2 521,97 tis. Kč,
• odvody příspěvkových organizací 1 967,14 tis. Kč.
K 31. 12. 2021 byly nedaňové příjmy naplněny na 104,31 %. Tato skutečnost byla ovlivněna zejména
vyšším plněním v položkách ostatní přijaté vratky transferů, přijaté úroky, příjmy z finančního
vypořádání mezi krajem a obcemi a ostatní nedaňové příjmy.
Kapitálové příjmy ve výši 14 305,28 tis. Kč tvořily příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí
včetně jejich částí. K 31. 12. 2021 byly kapitálové příjmy naplněny na 100,90 %.
Přijaté transfery (po konsolidaci) v objemu 14 360 185,43 tis. Kč byly k 31. 12. 2021 naplněny
na 100,00 %. Absolutně rozhodující objem představují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu v objemu 12 712 960,73 tis. Kč, tj. 88,53 % z veškerých dotací. Největší podíl z nich
představují dotace MŠMT na přímé náklady na vzdělávání a ostatní dotace v oblasti školství (celkem
10 814 308,77 tis. Kč). K dalším významným neinvestičním dotacím, přijatým v roce 2021, náleží
zejména dotace na sociální služby podle zákona o sociálních službách ve výši 1 393 469,55 tis. Kč,
příspěvek z MD na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 199 865,68 tis. Kč a dotace
od MPSV na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a
provozovaných obcemi 115 331,19 tis. Kč. V loňském roce obdržel kraj z kapitoly VPS státního
rozpočtu také mimořádnou neinvestiční dotaci ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu
pro rok 2021 v objemu 97 084,19 tis. Kč. K objemově významným přijatým neinvestičním transferům
se řadí také dotace se SFDI ve výši 130 000,00 tis. Kč na financování dopravní infrastruktury.
Z přijatých investičních transferů představovaly největší podíl dotace ze SFDI na financování dopravní
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infrastruktury přijatá v objemu 596 485,59 tis. Kč a transfery z MMR na projekty v rámci programu
IROP – Integrovaný regionální operační program, které činily celkem 408 619,88 tis. Kč.
Souhrn daňových, nedaňových a kapitálových příjmů tvoří vlastní příjmy kraje, které k 31. 12. 2021
představují objem 7 485 062,27 tis. Kč. Výrazně převažující částí (93,85 %) těchto vlastních příjmů jsou
příjmy ze sdílených daní (bez správních poplatků), které kraj inkasuje dle zákona č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, a které k uvedenému datu činily
7 025 099,67 tis. Kč.
Přehled o příjmech z jednotlivých daní za rok 2021 je zřejmý z následující tabulky:
Tabulka č. 6: Příjmy z daní k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost
31. 12. 2021

1 530 000,00
20 000,00
150 000,00
920 000,00
10 000,00
3 350 000,00
5 980 000,00

1 190 000,00
60 000,00
190 000,00
1 740 000,00
11 731,93
3 820 000,00
7 011 731,93

1 177 595,32
78 599,74
203 817,44
1 719 754,38
11 731,93
3 845 332,80
7 036 831,60

Ukazatel
DP fyzických osob placená plátci
DP fyzických osob placená poplatníky
DP fyzických osob vybíraná srážkou
DP právnických osob
DP právnických osob za kraj
Daň z přidané hodnoty
Celkem příjmy z daní

Graf č. 2: Podíl jednotlivých daní dle skutečnosti roku 2021

Z výše uvedené tabulky a grafu jsou patrná porovnání rozpočtu se skutečností roku 2021 a podíl
jednotlivých druhů daní na jejich celkovém objemu.
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Meziroční porovnání příjmů ze sdílených daní v období let 2018-2021 dokumentuje vývojová řada.
Oproti vzrůstajícímu trendu z minulých let došlo v roce 2020 k poklesu těchto příjmů, který v součtu
za všechny sdílené daně ve srovnání s předešlým rokem činil cca 6 %. Důvodem poklesu byl nižší
celostátní výběr daní způsobený koronavirovou krizí. V roce 2021 došlo znovu k nárůstu celkového
objemu těchto příjmů, přičemž k mírnému nenaplnění upraveného rozpočtu došlo u DPFO placené plátci
a DP právnických osob. Meziroční nárůst příjmů ze sdílených daní oproti roku 2020 činí téměř 13 %.
Ve vztahu ke schválenému rozpočtu byly tyto příjmy v roce 2021 překročeny celkem o 17,5 %.
Na základě aktuálního vývoje jejich plnění a očekávané skutečnosti došlo v průběhu minulého roku,
formou rozpočtového opatření, k jejich zreálnění, v tomto případě navýšení o 1 030,0 tis. Kč, takže
vcelku byly uvedené příjmy naplněny na 100,4 % upraveného rozpočtu.
Tabulka č. 7: Srovnání příjmů podle jednotlivých sdílených daní v letech 2018 až 2021 (v tis. Kč)
Ukazatel
DP fyzických osob placená plátci
DP fyzických osob placená poplatníky
DP fyzických osob vybíraná srážkou
DP právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Celkem příjmy ze sdílených daní

2018

2019

2020

2021

1 476 094,53
35 201,60
139 081,60
1 277 081,01
3 165 613,90
6 093 072,64

1 661 558,54
46 632,99
157 304,87
1 465 080,39
3 297 837,56
6 628 414,35

1 573 866,17
26 117,83
159 386,52
1 193 105,84
3 271 380,08
6 223 856,44

1 177 595,32
78 599,74
203 817,44
1 719 754,38
3 845 332,80
7 025 099,67

Z následujícího grafického srovnání příjmů ze sdílených daní v minulých obdobích vyplývá, že teprve
v roce 2015, tedy až po 8 letech, byla dosažena úroveň roku 2008. Dále je zřejmý pozitivní dopad
předchozí novely zákona o rozpočtovém určení daní, podle které došlo s účinností od 1. 1. 2016
k navýšení podílu krajů na celostátním inkasu sdílených daní na 8,92 %. V následujících letech tento
pozitivní trend dále pokračoval, a to až do konce roku 2019.
Od roku 2021 je účinná další novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou došlo k dalšímu navýšení
podílu krajů na 9,78 %.
Graf č. 3: Srovnání celkových příjmů ze sdílených daní v letech 2002 až 2021 (v mld. Kč)
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Běžné výdaje (po konsolidaci) v objemu 18 109 664,03 tis. Kč byly k 31. 12. 2021 čerpány na 97,92 %
platného rozpočtu. Nejvýznamnějšími výdajovými položkami byly zejména:
• transfery obcím a jejich zřizovaným organizacím 7 226 737,50 tis. Kč,
• transfery zřízeným příspěvkovým organizacím kraje 7 022 848,00 tis. Kč
• dopravní územní obslužnost 1 575 897,35 tis. Kč,
• transfery soukromoprávním subjektům (právnické osoby, spolky, obecně prospěšné společnosti,
neziskové organizace apod.) 1 347 563,77 tis. Kč,
• platy, odměny a povinné pojistné odvody 369 798,28 tis. Kč,
• nákup služeb 192 943,69 tis. Kč,
• opravy a udržování 155 026,00 tis. Kč,
• transfery veřejným rozpočtům (platby daní, poplatků, finanční vypořádání) 55 958,06 tis. Kč,
• transfery krajům (smlouvy o spolupráci) 54 506,10 tis. Kč,
• poskytnuté náhrady (náhrady škod způsobené zvláště chráněnými živočichy) 34 191,21 tis. Kč
• nákup materiálu 19 144,44 tis. Kč,
• půjčené prostředky (zejména zřízeným PO)18 309,70 tis. Kč,
• dary a transfery obyvatelstvu 14 034,97 tis. Kč,
• nákup vody, paliv a energie 8 681,77 tis. Kč,
• neinvestiční transfery a platby do zahraničí (podíly na projektech EU) 3 058,07 tis. Kč,
• ostatní nákupy j. n. 1 729,28 tis. Kč,
• cestovné 1 483,43 tis. Kč,
• pohoštění 1 480,85 tis. Kč.
Kapitálové výdaje ve výši 3 043 604,48 tis. Kč byly k 31. 12. 2021 čerpány na 87,16 % platného
rozpočtu, přičemž se jednalo o následující výdaje:
• pořízení dlouhodobého hmotného majetku (budovy, haly a stavby) 1 488 292,13 tis. Kč,
• transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 623 226,38 tis. Kč,
• transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 304 655,74 tis. Kč,
• nákup akcií 253 800,00 tis. Kč,
• transfery nepodnikajícím fyzickým osobám (Nová zelená úsporám) 198 557,64 tis. Kč,
• půjčené prostředky 128 731,20 tis. Kč,
• transfery soukromoprávním subjektům (fyzické a právnické osoby, spolky) 18 538,65 tis. Kč,
• nákup programového vybavení a ostatního dlouhodobého majetku 13 240,75 tis. Kč.
Nedočerpané kapitálové výdaje v celkovém objemu 448 514,32 tis. Kč představují 12,84 % platného
rozpočtu. S využitím principu převoditelnosti byla při tom část finančních prostředků z tohoto objemu
převedena do rozpočtu roku 2022, a to ve výši 435 242,35 tis. Kč. Zbývající prostředky v celkovém
objemu 13 271,97 tis. Kč nebyly z různých důvodů v roce 2021 realizovány.
K nejvýznamnější nedočerpaným a nepřevedeným kapitálovým výdajům v uplynulém roce patří
zejména tyto:
• finanční prostředky alokované v rozpočtu na pořízení projektových dokumentací při realizaci
investičních akcí v silniční dopravě,
• úspory při realizaci investičních akcí financovaných v rámci evropských projektů v oblasti
dopravy (Modernizace komunikací II. třídy P 13 A),
• úspora z důvodu nepořízení nových aktualizací Zásad územního rozvoje (nelze s předstihem
stanovit, zda požadavek na takovou aktualizaci bude uplatněn či nikoliv, jedná se o externí
službu),
• úspory výdajů na vyhlašovanou dotační politiku kraje, včetně dotací poskytovaných v rámci
Programu obnovy venkova (vratky v průběhu roku, odstoupení od smluv z objektivních důvodů).
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S využitím druhového a odvětvového třídění podle platné rozpočtové skladby lze výdaje Jihočeského
kraje, realizované v roce 2021, rozčlenit do oblastí podle následujícího přehledu:
Tabulka č. 8: Druhové a odvětvové třídění výdajů k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
Oddíl rozpočtové skladby
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

Výdaje celkem

7 616,05

0,00

7 616,05

50 618,66

2 507,46

53 126,12

2 841 803,82

1 695 722,50

4 537 526,32

14 959,83

41 208,12

56 167,95

2 000,00

5 000,00

7 000,00

11 432 693,28

296 622,05

11 729 315,33

422 814,34

72 624,57

495 438,90

77 872,46

19 359,90

97 232,35

592 511,55

342 368,85

934 880,40

67 830,25

222 951,04

290 781,29

125 603,21

203 511,83

329 115,04

1 904 682,75

52 146,99

1 956 829,74

33 143,95

0,00

33 143,95

153,00

0,00

153,00

8 083,49

34 286,61

42 370,10

442 629,99

55 294,56

497 924,55

1 008,50

0,00

1 008,50

Finanční operace

57 549,06

0,00

57 549,06

Ostatní činnosti

26 089,85

0,00

26 089,85

18 109 664,03

3 043 604,48

21 153 268,51

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Doprava
Vodní hospodářství
Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní
ekonomické funkce
Vzdělávání a školské služby
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Tělovýchova a zájmová činnost
Zdravotnictví
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Sociální věci a politika zaměstnanosti
Civilní připravenost na krizové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana a integrovaný záchranný
systém
Státní moc, státní správa, územní samospráva
a politické strany
Jiné veřejné služby a činnosti

Výdaje celkem

Dle celkových výdajů jsou nosnými oblastmi vzdělávání a školské služby a doprava, u kterých v případě
běžných výdajů, jde současně o použití dotací ze státního rozpočtu.
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III. Výsledek hospodaření a jeho užití
1. Porovnání účetního výsledku hospodaření se saldem příjmů a výdajů 2021
Účetní výsledek hospodaření za rok 2021 je metodicky odlišný od vykazovaného salda příjmů a výdajů.
Pro jejich vzájemné porovnání byla použita tzv. nepřímá metoda, kdy je účetní výsledek hospodaření
korigován o náklady, výnosy a další položky, které neměly vztah k finančním operacím roku 2021.
Pro rozbor porovnání účetního výsledku byl použit Výkaz zisku a ztráty za 12/2021 a Přehled
o peněžních tocích za 12/2021.
Níže je uveden rozbor porovnání účetního výsledku hospodaření před zdaněním (viz Příloha č. 6
„VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2021 v Kč“) se saldem příjmů a výdajů za rok 2021
(ve vykázané výši 691 979 186,18 Kč – výkaz FIN ř. 4440).
Účetní výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2021
+ 1 838 147 661,00 Kč
Úpravy o nepeněžní operace (odpisy, oprav. položky, rezervy, VH z prodeje DM) + 40 423 587,28 Kč
Peněžní toky ze změny oběž. aktiv (zásob, pohledávek, FM) a krátk. závazků
- 240 142 363,95 Kč
Zaplacená daň z příjmů
- 11 731 930,00 Kč
Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv
- 1 752 507 534,60 Kč
Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
+ 14 236 802,48 Kč
Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv
+ 127 924 637,55 Kč
Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu
+ 816 611 474,46 Kč
Změna stavu dlouhodobých závazků
- 179 462 898,57 Kč
Změna stavu dlouhodobých pohledávek
+ 26 285 417,07 Kč
Nerozpočtované operace - změna depozitního účtu
+ 11 702 806,01 Kč
Nerozpočtované operace - změna účtu a cenin
+ 195 380,00 Kč
Nerealizované kurzové rozdíly - nejde o operaci výdajovou, ale o financování
+ 295 589,69 Kč
Revers charge - DPH - dopad na položku 8901
+ 284,76 Kč
Celkové korekce účetního výsledku hospodaření za rok 2021
- 1 146 168 474,82 Kč
Rozpočtový výsledek hospodaření (VH) po korekcích za rok 2021
+ 691 979 186,18 Kč
Saldo příjmů a výdajů za rok 2021
+ 691 979 186,18 Kč
Rozdíl mezi účetním VH po korekcích a saldem příjmů a výdajů
0,00 Kč
2. Výsledek hospodaření za rozpočtovou činnost za rok 2021
Rozpočtový výsledek hospodaření za rok 2021
+ 691 979 186,18 Kč
Očištění o saldo příjmů a výdajů z poskytnutých půjček a NFV
- 146 969 353,15 Kč
Očištění o nerealizované kurzové rozdíly, revers chargé
- 295 874,45 Kč
Výsledek hospodaření za rok 2021
+ 544 713 958,58 Kč
Kumulovaný výsledek hospodaření za předchozí roky
+ 3 428 539 505,34 Kč
Kumulovaný výsledek hospodaření kraje k 31. 12. 2021
+ 3 973 253 463,92 Kč
Celkem přijaté úvěry
0,00 Kč
Celkem poskytnuté půjčky a návratné finanční výpomoci
- 245 352 409,63 Kč
v tom: Jiné dlouhodobé půjčky ze ZBÚ
- 37 339 837,29 Kč
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ze ZBÚ
- 200 630 162,34 Kč
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé z FRŠ
- 5 362 410,00 Kč
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé z FRŠ
- 2 020 000,00 Kč
Konečný stav peněžních prostředků na účtech kraje k 31. 12. 2021
+ 3 427 901 054,29 Kč
z toho: běžné účty (231)
+ 801 384 574,77 Kč
pokladna (261)
+ 146 272,38 Kč
bankovní účty fondů (236)
+ 2 626 370 207,14 Kč
Termínované vklady (244)
+ 300 000 000,00 Kč
(Dle metodiky vykazování nejsou od roku 2016 termínované vklady zahrnuty v celkovém objemu zůstatku
finančních prostředků na účtu kraje).
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Poznámky k výsledku hospodaření za rozpočtovou činnost:
(1) Při souhrnu všech výsledků hospodaření za roky 2001 až 2010 celkem ve výši +210 745 305,59 Kč
a se zahrnutím výsledků hospodaření za jednotlivé roky:
+ 298 590 201,86 Kč za rok 2011,
- 54 741 322,20 Kč za rok 2012,
- 305 445 090,75 Kč za rok 2013,
+ 455 679 443,34 Kč za rok 2014,
+ 629 598 820,31 Kč za rok 2015,
+ 1 234 211 889,00 Kč za rok 2016,
+ 1 036 526 815,10 Kč za rok 2017,
+ 387 901 918,76 Kč za rok 2018,
- 363 090 083,98 Kč za rok 2019,
- 101 438 391,69 Kč za rok 2020
činil kumulovaný výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 celkem 3 428 539 505,34 Kč.
(2) Konečný zůstatek peněžních prostředků na ZBÚ (231), běžných účtech fondů
(236), termínovaných účtech kraje (244) a v pokladně (261) k 31. 12. 2021 v objemu
3 727 901 054,29 Kč vyplývá z údajů uvedených v účetním výkaze „ROZVAHA BILANCE ÚSC
za období 12/2021 v Kč“ (viz Příloha č. 6).
3. Výsledek hospodaření za účelové fondy kraje
Konečný stav účelových fondů na účtech kraje k 31. 12. 2021
2 626 370 207,14 Kč
v tom: Fond rezerv a rozvoje (dále jen FRR“)
2 304 544 101,52 Kč
Fond sociálních potřeb
519 209,62 Kč
Fond vodního hospodářství
38 283 217,76 Kč
Fond zastupitelů
26 218,81 Kč
Fond rozvoje školství
55 416 745,38 Kč
Fond stavebního řádu
1 544 579,27 Kč
Fond rozvoje sociální oblasti u ČSOB
3 133,93 Kč
Fond rozvoje sociální oblasti u PPF banky
72 570 748,65 Kč
Fond rozvoje dopravní infrastruktury
10 199 980,73 Kč
Krajský investiční fond
143 262 271,47 Kč
Dlouhodobé NFV poskytnuté z FRŠ
5 362 410,00 Kč
Krátkodobé NFV poskytnuté z FRŠ
2 020 000,00 Kč
Termínovaný vklad z FRR
300 000 000,00 Kč
Kumulovaný výsledek hospodaření za účelové fondy k 31. 12. 2021
+ 2 933 752 617,14 Kč
4. Rozdělení výsledku hospodaření kraje
Kumulovaný účetní výsledek hospodaření za předchozí roky
Výsledek hospodaření za rok 2021
Kumulovaný výsledek hospodaření kraje k 31. 12. 2021
Celkem zůstatky krajem přijatých úvěrů k 31. 12. 2021
Poskytnuté půjčky a návratné finanční výpomoci k 31. 12. 2021
Mezisoučet (kryto zůstatky na všech účtech kraje)
z toho: běžné účty (231)
pokladna (261)
termínované vklady (244)
bankovní účty fondů (236)
Zapojené prostředky fondů do schváleného rozpočtu 2022
Nezapojené zůstatky účtů fondů do rozpočtu 2022
Disponibilní zdroje hospodářského výsledku k 31. 12. 2021
Prostředky z roku 2021 zapojené do upraveného rozpočtu 2022
(princip převoditelnosti)
Zůstatek disponibilních prostředků
hospodářského výsledku k rozhodnutí samosprávy
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+ 3 428 539 505,34 Kč
+ 544 713 958,58 Kč
+ 3 973 253 463,92 Kč
+ 0,00 Kč
- 245 352 409,63 Kč
+ 3 727 901 054,29 Kč
+ 801 384 574,77 Kč
+ 146 272,38 Kč
+ 300 000 000,00 Kč
+ 2 626 370 207,14 Kč
- 1 386 157 200,00 Kč
- 1 540 213 007,14 Kč
+ 801 530 847,15 Kč
- 490 473 452,94 Kč
+ 311 057 394,21 Kč

Komentář k výše uvedenému dopočtu disponibilních zdrojů k rozhodnutí samosprávy:
(1) Kumulovaný účetní výsledek hospodaření kraje za předchozí roky (2001-2020) činí
3 428 539 505,34 Kč, vykázaným výsledkem hospodaření kraje za rok 2021 je zisk ve výši
544 713 958,58 Kč. Kumulovaný výsledek hospodaření kraje k 31. 12. 2021 tak činí celkem
3 973 253 463,92 Kč.
(2) Na propočet disponibilních zdrojů kraje mají vliv zejména:
• úvěrové zatížení Jihočeského kraje ve výši 0 Kč,
• krajem poskytnuté půjčky a návratné finanční výpomoci, které jsou k 31. 12. 2021 vykázané
v účetnictví v celkovém objemu 245 352 409,63 Kč (z toho dlouhodobé půjčky ze ZBÚ ve výši
37 339 837,29 Kč, poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ze ZBÚ ve výši
200 630 162,34 Kč, poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé z FRŠ ve výši
2 020 000,00 Kč a poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé z FRŠ ve výši
5 362 410,00 Kč),
• celkový objem finančních prostředků na všech účtech kraje k 31. 12. 2021 činí celkem
3 727 901 054,29 Kč, přičemž část prostředků v celkovém objemu 300 000 000,00 Kč je
deponována na termínovaném vkladu (dle změny metodiky vykazování není termínovaný vklad
od roku 2016 zahrnut v celkovém objemu zůstatku finančních prostředků na účtech kraje), z toho
zůstatky na jednotlivých účtech jsou následující:
bankovní účty fondů: 2 626 370 207,14 Kč,
běžné účty: 801 384 574,77 Kč (z toho účty projektů: 186 109 358,95 Kč),
pokladna: 146 272,38 Kč.
Proti upravenému rozpočtu roku 2021 (po konsolidaci) nebyly dočerpány skutečně dosažené
celkové výdaje o 833 919 661,63 Kč (nedočerpání o 3,8 %) při současném překročení celkových
příjmů o 46 156 538,86 Kč (překročení o 0,2 %). Tyto skutečnosti se na úrovni salda celkových
příjmů a výdajů projevily výsledkem o 880 076 200,49 Kč příznivějším, než jaký byl stanoven
upraveným rozpočtem. Část finančních prostředků v roce 2021 byla přitom rozpočtově převedena
do FRR, a to ve výši 1 875 297 416,08 Kč. Rozpočtovými opatřeními na úrovni jednotlivých akcí
tak došlo ke snížení výdajů rozpočtu 2021 při současném finančním zajištění jejich realizace
v budoucích rozpočtových letech prostřednictvím zapojení FRR.
(3) Pro vyčíslení disponibilních prostředků hospodářského výsledku je nutné odečíst veškeré prostředky
účelových fondů vázané jejich statuty. Jedná se o zůstatky fondů, které byly zapojeny v rámci
přípravy rozpočtu 2022 ve výši 1 386 157 200,00 Kč (z toho FRR ve výši 1 194 936 100,00 Kč)
a nezapojené části zůstatků na účtech účelových fondů vykázané k 31. 12. 2021 (včetně TV
založenému k FRR) v celkovém objemu 1 540 213 007,14 Kč.
Poznámka: V rámci schválených rozpočtových opatření došlo v roce 2022 k dílčím úpravám
na straně zdrojů a použití některých fondů, a to včetně zapojení zvýšených zůstatků jejich účtů
z roku 2021. Dopad těchto opatření do celkového salda hospodaření roku 2022 ve vazbě na rok
2021 činí celkem 105 565 708,38 Kč. Konkrétně se jedná o finanční operace v případě následujících
fondů:
• FVH – zapojení zůstatku finančních prostředků ve výši 8 836 063,00 Kč na akce ČOV,
vodovody a kanalizace v obcích, na které byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace
z Ministerstva zemědělství (prostředky nebyly vyplaceny z důvodu zpoždění v realizaci akcí
a nepředložení kompletního vyúčtování),
• FRŠ – zapojení zůstatku finančních prostředků v celkové výši 38 497 645,38 Kč z důvodu
pokrytí schváleného investičního příspěvku pro DD, ZŠ a ŠJ Radenín na akci „Stavební úpravy
nádvoří dětského domova“ (1 429 914,49 Kč) a k naplnění rezervy FRŠ určené k dalšímu
přerozdělení dle aktuálních potřeb škol a školských zařízení (37 067 730,89 Kč),
•

KIF – zapojení zůstatku finančních prostředků na účtu Krajského investičního fondu v celkovém
objemu 50 700 000,00 Kč z důvodu krytí nevyplacených doplatků obcím a městům Přídolí,
Jindřichův Hradec, Mičovice, Katovice a Němětice, dále se jedná o nevyplacené a vrácené

STRANA | 13/34

prostředky z důvodu odstoupení od smlouvy obce Křemže a města Písek, připsané úroky
a nerozdělený zůstatek tohoto fondu,
•

FRSO – zapojení zůstatku finančních prostředků v celkové výši 7 532 000,00 Kč z důvodu
pokrytí financování investičních akcí realizovaných v Domově PETRA Mačkov (Realizace
bazénového komplexu), Domově pro seniory Světlo v Písku (myčka, oprava a zateplení střechy)
a Domově Libníč a Centru sociálních služeb Empatie (rekonstrukce kanalizace celého dvora,
zřízení výfuků pro dieselagregát, LAPOL).

(4) Rovněž byly na základě schválených rozpočtových opatření převedeny z roku 2021 do rozpočtu
roku 2022 finanční prostředky ve výši 490 473 452,94 Kč, které bylo nutné krýt prostředky
hospodářského výsledku. V rámci tohoto objemu se jedná o:
• finanční vypořádání dotací za rok 2021 ve výši 4 810 230,52 Kč,
• nedočerpané výdaje z roku 2021 převáděné do roku 2022 dle principu „převoditelnosti“
prostředků ve výši 485 663 222,42 Kč, v tom:
- zapojení zůstatků na zvláštních účtech projektů ve výši 162 517 438,03 Kč,
- pokračující realizace projektů ze SF EU a použití ostatních přijatých dotačních titulů ve výši
47 792 402,32 Kč s financováním prostřednictvím běžných účtů kraje,
- doplatky dotačních programů a individuálních dotací 2021 ve výši 23 549 852,00 Kč,
- ostatní převody (uzavřené smlouvy a objednávky) ve výši 251 803 530,07 Kč.
(5) S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze konstatovat, že celkový objem disponibilních
prostředků, o jejichž užití bude rozhodovat samospráva při schvalování závěrečného účtu činí
311 057 394,21 Kč.
(6) Použití zůstatku disponibilních prostředků:
Disponibilní prostředky v celkovém objemu 311 057 394,21 Kč předkladatel navrhuje převést
ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje za účelem jeho následného použití
v budoucích rozpočtových obdobích v souladu s jeho statutem.
V následující tabulce je zobrazen stav tvorby a užití Fondu rezerv a rozvoje s předpokladem vložení
prostředků z HV za rok 2021.
Tabulka č. 9: Tvorba a použití Fondu rezerv a rozvoje JčK v letech 2021-2022 (v tis. Kč)
2021
rozpočet

rozpočet

předpoklad

1 276 605,58
599 980,00
1 875 297,42
5 500,60
3 757 383,60

2 527 276,98

2 604 544,10
311 057,39

3 000,00
2 530 276,98

3 000,00
2 918 601,49

1 194 936,10

1 194 936,10

4,00
1 125 838,20

1 125 834,20
27 000,00
5,30
1 152 839,50

6,00
1 194 942,10

6,00
1 194 942,10

152 802,14

2 604 544,10

1 335 334,88

1 723 659,39

Počáteční zůstatek
Z HV předchozího roku
Příděl z rozpočtu v průběhu roku
Příjmy z úroků
Zdroje celkem

1 276 640,34

Krytí schodku schváleného rozpočtu
Příděl do rozpočtu v průběhu roku
Poplatky
Čerpání celkem

1 125 834,20

Zůstatek fondu

2022

2 000,00
1 278 640,34

skutečnost
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Tabulka č. 10: Provedené převody nedočerpaných prostředků z rozpočtu 2021 do rozpočtu 2022
ORJ
18

22

32

Důvod
zapojení zvýšeného zůstatku účtu Fondu vodního hospodářství na akce,
na které byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace z MZE (ČOV,
kanalizace a vodovody v obcích)
zapojení zůstatku FRŠ za účelem pokrytí schváleného investičního
příspěvku pro DD, ZŠ a ŠJ Radenín 1 na akci "Stavební úpravy nádvoří
dětského domova" a k naplnění rezervy FRŠ určené k dalšímu
přerozdělení a užití dle aktuálních potřeb škol a školských zařízení
zapojení zůstatku účtu Krajského investičního fondu z důvodu krytí
nevyplacených doplatků schválených usnesením č. 168/2021/ZK-7 obcím
Přídolí, Jindřichův Hradec, Mičovice, Katovice a Němětice, dále se jedná
o nevyplacené a vrácené prostředky z důvodu odstoupení od smlouvy
obce Křemže a Písek a připsané úroky a nerozdělený zůstatek fondu

č. RO

Částka v Kč

39/R

8 836 063,00

19/Z

38 497 645,38

20/Z

50 700 000,00

25

zapojení části zůstatku FRSO z předchozích let na pokrytí financování
investiční akce "Realizace bazénového komplexu" v Domově PETRA
Mačkov

56/Z

6 000 000,00

25

zapojení části zůstatku FRSO z předchozích let za účelem pokrytí
financování investičních akcí "Myčka nádobí přídavných dopravníků
před a za myčkou - Písek" a "Oprava a zateplení střechy - Písek"
v Domově pro seniory Světlo

45/R

1 500 000,00

25

zapojení části zůstatku FRSO z předchozích let za účelem dokončení
investiční akce "Rekonstrukce kanalizace celého dvora, zřízení výfuků
pro dieselagregát, LAPOL" v Domově Libníč a Centru sociálních služeb

44/R

32 000,00

Zapojení zůstatků fondů nad rámec schváleného rozpočtu pro rok 2022 celkem
5

vratky v rámci finančního vypořádání Ministerstvu práce a sociálních
věcí ČR

5

vratky v rámci finančního vypořádání Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
vratky v rámci finančního vypořádání Ministerstvu kultury ČR

5

vratky v rámci finančního vypořádání Ministerstvu financí ČR

5

Finanční vypořádání dotací za rok 2021 celkem
převod nevyčerpaných prostředků na věcné dary (krovy) jako pomoc
1
občanům postiženým tornádem a výdaje realizované v rámci provozu
OČKO Výstaviště České Budějovice
převod části nedočerpaných prostředků určených na platy zaměstnanců
2
v souvislosti s redukcí pracovních míst a časového posunu výplatního
termínu pro odstupné do roku 2022
nedočerpané prostředky OHMS na nedokončené akce v budovách KÚ
4
(malování kanceláří, výroba nábytku, výměna invalidní plošiny, osobní
ochranné pomůcky)
převod nedočerpaných prostředků OHMS na úhradu kupních cen
pozemků v k. ú. Žíšov a Lišov, platba za zřízení věcného břemene na akci
4
"Trubní přivaděč k Tůním u Špačků" a na úhradu díla "Geometrické
oddělení hrází vybraných rybníků ve vlastnictví JčK pro zápis do KN"
nedočerpané prostředky na nákup služeb zpracování posudků v oblasti
životního prostředí, nákup autorských práv pro publikace JčK, nákup
7
služeb technického a odborného dozoru na zakázky JčK, zpracování
inventarizačních průzkumů a plánů, projektová dokumentace apod.
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105 565 708,38
24/R
57/R

3 827 440,00
27 756,00

28/R

10 000,00

25/R
58/R
59/R

27 000,00
893 977,29
24 057,23
4 810 230,52

14/Z

5 817 460,55

23/R

2 000 000,00

1/R

657 030,00

2/R

942 237,00

15/Z

4 943 800,00

ORJ

Důvod

nevyčerpané prostředky na investiční akce OZZL ("Loučovice-rozhledna
Kapličky", "Pozorovací věž v Ptačí oblasti ČB rybníky", "Obnova a
rozšíření návštěvnické infrastruktury v EVL Borkovická blata"), dále
7
nákup speciální techniky (železný kůň, procesor na zpracování dřevní
biomasy) a zpracování dokumentu "Plán pro zvládání sucha a stavu
nedostatku vody"
nedočerpané prostředky u projektu "Implementace soustavy NATURA
7
2000 v Jihočeském kraji II. etapa "
nedočerpané prostředky u projektu "Optimalizace zajišťování
7
managementu lokalit soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji a
na jižním Slovensku " (LIFE)
nevyčerpané prostředky na pokrytí schválených individuálních dotací
z rozpočtu OŠMT - účast dětí na lyžařských kurzech, podpora
8
mládežnického fotbalového klubu, český pohár žen ve volejbale, zimní
česko-rakouské hry handicapované mládeže
nedočerpané finanční prostředky na projekt "Krajský akční plán rozvoje
8
vzdělávání v Jihočeském kraji"
převod OZDR na krytí finančních závazků vyplývajících ze smluv
9
uzavřených v souvislosti s výdaji realizovanými v rámci projektu JčK
"Posílení vybavení ZZS JčK technikou a věcnými prostředky" (IROP)
nedočerpané výdaje v gesci ODSH - jedná se především o výdaje
10
na dopravní stavby (mosty, přeložky silnic, křižovatky, Jižní Tangenta,
cyklostezky apod.)
nedočerpané výdaje v gesci ODSH, zejména stavební práce na akcích JčK
("Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická",
"Severní obchvat Husince", "Rozšíření komunikace v opravnách-areál
10
letiště", "Požární vybavení - Heliport HEMS ČB"), dále zhotovení
různých PD, geometrické plány, výkony autorského dozoru a práce
koordinátora BOZP, smlouvy na TDS apod.
nedočerpané výdaje v gesci ODSH na silniční stavby, které jsou
10
spolufinancované z rozpočtu EU (např. projekty Modernizace
komunikací II. třídy, přeložka Strážkovice, přechod Zadní Zvonková)
nedočerpané prostředky na pokrytí objednávek na služby z roku 2021
11
v oblasti kultury
11
nedočerpané výdaje na projekt "I-CULT: Internationale Kulturplattform"
nedočerpané prostředky u projektu "Digitální technická mapa
12 a 20
Jihočeského kraje"
12
nedočerpané výdaje dle uzavřených smluv s plněním v roce 2022

14

14
14

nedočerpané prostředky v rámci DP vyhlášených pro rok 2021

nedočerpané prostředky na projekt "Implementace Krajského akčního
plánu Jihočeského kraje II, III"
nedočerpané prostředky na projekt "Smart akcelerátor 2 v Jihočeském
kraji"
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č. RO

Částka v Kč

16/Z

9 277 833,39

27/R

5 054 944,50

26/R

1 298 105,36

3/R

758 000,00

29/R

1 989 755,56

4/R

5 816 834,00

17/Z

70 365 207,35

18/Z

133 542 223,09

30/R

24 209 484,79

31/R

309 519,00

32/R

196 933,00

34/R

2 787 895,46

33/R
5/R
6/R
7/R
8/R
9/R
10/R
11/R
35/R
36/R

1 666 896,00
1 492 500,00
89 400,00
4 611 600,00
2 867 790,00
1 185 000,00
9 039 600,00
163 800,00
1 992 100,00
1 350 062,00

38/R

3 166 966,37

37/R

7 103 840,29

ORJ

Důvod

č. RO

20

nedočerpané prostředky u projektu "Kotlíkové dotace v JčK - Nová
zelená úsporám"

40/R

7 406 814,08

20

nedočerpané prostředky v rámci projektu "Jirsíkovo vzdělávací centrum"
(IROP) realizátora Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice

42/R

7 677 414,78

20

nedočerpané prostředky na projekt "Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III"

41/R

72 215 973,71

20

nedočerpané prostředky v souvislosti s realizací projektů Globálních
grantů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

43/R

305 462,11

30

nedočerpané prostředky na projekt "Plánování sociálních služeb v JčK
III"

47/R

2 617 782,98

30

nedočerpané prostředky na projekt "Podpora sociálních služeb v JčK V"

46/R

68 461 633,36

48/R

1 987 825,38

21/Z

20 293 498,31

33
34

nedočerpané prostředky na nákup služeb v rámci realizace veřejných
zakázek
nedočerpané výdaje na investiční akce JčK v oblasti sociální péče (DPS
Horní Stropnice a DS Bobelka v JH) a na letišti (sklad hmotných rezerv a
sklad hygienických potřeb)

Částka v Kč

Nedočerpané výdaje z r. 2021 převedené do r. 2022 dle principu převoditelnosti celkem

485 663 222,42

Převoditelnost prostředků bez dopadu účelových fondů celkem

490 473 452,94
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IV. Dotace poskytnuté kraji
Na účet kraje byly v roce 2021 poukázány dotační prostředky v úhrnné výši 14 360 185,43 tis. Kč,
z toho 13 138 033,92 tis. Kč na neinvestiční účely a 1 222 151,51 tis. Kč na investice. Jednalo se
o následující dotační tituly.
Tabulka č. 11: Přehled dotací poskytnutých kraji k 31. 12. 2021
Kapitola

UZ

VPS

98032

VPS

98038

VPS
VPS
VPS

98071
98074
98278
xxxxx

xxxxx
SFDI

91252
xxxxx

Úřad vlády
MPSV
MPSV

4001
13013
13014

MPSV

13015

MPSV

13019

MPSV

13305

MPSV

13307

MPSV

13351

MV

14032

MŽP

15011

MŽP
MŽP
MMR
MMR

15065
15091
17015
17016

MMR

17017

MMR

17018

MMR
MMR

17039
17051

Označení a účel poskytnuté dotace
Položka 4111:
Krizové situace 2021 (mimo povodní)
Příspěvek krajům ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu
pro rok 2021
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí
Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR celkem
Položka 4112:
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního
vztahu - celkem
Položka 4113:
Financování dopravní infrastruktury - neinvestice
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - celkem
Položka 4116:
Podpora koordinátorů romských poradců
OP Zaměstnanost
OP Potravinové a materiální pomoci
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně právní ochrany
dětí)
Mimořádné odměny pro pracovníky na krajských úřadech
Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách
Transfery na státní příspěvky zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc
Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb
zřízených a provozovaných obcemi
Program prevence kriminality na místní úrovni – program č. 314080 –
neinvestice
Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 prostředky EU - neinvestice
Účelové neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám
Program péče o krajinu
IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV
IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - NIV
OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - SR
- NIV
OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 EU - NIV
COVID-Ubytování – obce – Dotační titul 3170000055 – NIV
Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR
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v Kč
10 000 000,00
97 084 186,06
1 300 000,00
30 000,00
33 349 033,00
141 763 219,06

124 371 600,00
130 000 000,00
130 000 000,00
500 000,00
89 781 137,78
417 209,85
1 123 069,00
302 722,50
1 393 469 550,00
9 000 000,00
115 331 185,00
81 661,00
35 269 564,71
2 143 648,00
73 370,00
939 063,05
18 050 615,92
172 524,64
977 639,57
955 640,00
969 987,22

Kapitola

UZ

Označení a účel poskytnuté dotace
Marketingové aktivity v cestovním ruchu – podprogram č. 117D72200
– NEINV
COVID GASTRO – Uzavřené provozovny
Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy
Vodní hospodářství
Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm. B
pravidel
Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie, podle písm. D
pravidel
Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

MMR

17055

MPO
MD
MZE

22014
27355
29010

MZE

29014

MZE

29015

MZE

29030

MZE

29503 OP Rybářství 2014-2020 – IV

MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT

33035
33062
33063
33082

MŠMT

33083

MŠMT

33084

MŠMT

33085

MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MK
MK

33155
33160
33166
33353
33354
34017
34021

MK

34031

MK
MK

34053
34070

MK

34352

MZ

35018

MZ
MZ

35024
35025

MZ

35026
xxxxx

Kraj
Vysočina
Kraj
Vysočina
Kraj
Vysočina

811
812
107

v Kč
715 549,00
310 800,00
199 865 677,00
4 406 400,00
1 378 460,00
81 180,00
936 746,00
2 782 541,00

Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouzštiny
96 000,00
OP VVV - PO2 neinvestice
5 100 0000,00
OP VVV - PO3 neinvestice
64 506 516,32
Rekreační pobyty dětí a mládeže dětských domovů ČR
164 700,00
Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol –
1 902 045,00
mimořádná opatření)
Spolu po COVIDu
862 751,00
Výdaje spojené s epidemií COVID-19 – Fond solidarity EU (výdaje
432 950,00
spojené s činností škol – mimořádná opatření)
Dotace pro soukromé školy
381 514 144,00
Projekty romské komunity
18 330,00
Soutěže
1 236 737,00
Přímé náklady na vzdělávání
10 356 724 598,00
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia
1 750 000,00
Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií
83 700,00
Podpora expozičních a výstavních projektů
141 000,00
ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 197 000,00
neinvestiční
Veřejné informační služby knihoven - neinvestice
154 000,00
Kulturní aktivity
1 076 359,00
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých
7 880 000,00
profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů
Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí
4 394 760,00
a krizových situací
COVID 19 – peněžní náhrady
253 244,00
COVID 19 - ohodnocení
4 083 952,00
Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem
prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy
352 000,00
psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví
v souvislosti s epidemií COVID-19
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - celkem
12 712 960 727,56
Položka 4122:
Kompenzace od krajů na zajištění dopravní obslužnosti – linková
11 863 319,91
osobní doprava
Kompenzace od krajů na zajištění dopravní obslužnosti – drážní osobní
5 836 251,22
doprava
Příjem dotace z projektu Connecting Region AT-CZ (INTERREG V-A
1 033 716,54
RAKOUSKO)
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Kapitola

UZ

Označení a účel poskytnuté dotace

xxxxx

Neinvestiční přijaté transfery od krajů - celkem
Položka 4152:
Neinvestiční dotace na projekty kraje přijaté z Evropského fondu
pro regionální rozvoj (ERDF) – jedná se o podíly EU
Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí - celkem
Položka 4211:
Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterým stanovuje prioritu
vláda ČR – program č. 29824 – IV
Investiční transfery z všeobecné pokladní správy - celkem
Položka 4213:
Financování dopravní infrastruktury - investice
Investiční přijaté transfery ze státních fondů - celkem
Položka 4216:
Vodní hospodářství
Centra odborné přípravy - program č. 129710
Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření
při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami – program č. 133 350
OP VVV – PO3 investice
ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu investiční
ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí investiční
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení
krizových situací – program č. 135 08 - investice
Nová zelená úsporám – program č. 115280 - investice
Operační program životní prostředí 2014-2020 - program č. 115 310 prostředky EU - investice (tzv. kotlíkové dotace)
IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV
IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV
Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - celkem
Položka 4232:
Dotace z ERDF (podíl EU) na projekt Modernizace přístupu
k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben
Dotace z EFRR (podíl EU) na projekt "I-CULT: Internationale
Kulturplattform"
Investiční transfery přijaté od Evropské unie - celkem

107
xxxxx
VPS

98052
xxxxx

SFDI

91628

MZE
MZE

29010
29501

MŠMT

33504

MŠMT

33982

MK

34505

MK

34506

MZ

35500

MŽP

15972

MŽP

15974

MMR
MMR
MMR

17968
17969
17988
xxxxx

xxxxx

Dotace poskytnuté kraji v roce 2021 - celkem

v Kč
18 733 287,67
10 205 084,10
10 205 084,10
2 218 064,80
2 218 064,80
596 485 587,64
596 485 587,64
5 619 175,70
8 231 801,00
96 800,00
7 723 444,90
67 000,00
44 000,00
3 105 949,00
59 869 591,00
88 092 019,14
15 705 103,05
392 914 774,27
2 204 281,35
583 673 939,41
36 651 962,39
638 813,53
37 290 775,92
14 360 185 425,55
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Při finančním vypořádání za rok 2021 vrátil kraj z účelově určených prostředků pro vlastní kraj i obce
státnímu rozpočtu nevyužité prostředky v objemu celkem 21 878 177,17 Kč.
Tabulka č. 12: Přehled nevyužitých dotací vrácených do státního rozpočtu
Kapitola

UZ

Označení a účel poskytnuté dotace

Vratka v Kč

MPSV

13005 Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny

MPSV

13011 Dotace na výkon činnosti ORP v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

MPSV

13015

MPSV

13305

MPSV

13307

MPSV

13351

MV

14004

MV

14007 Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců

29 430,90

MŽP

15065 Účelové neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám

10 288,71

MD

27355 Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy

MŠMT

33160 Projekty romské komunity

MŠMT

33166 Soutěže

MŠMT

33353 Přímé náklady na vzdělávání

MK

34001 Program podpory pro památky UNESCO - NIV

20 530,00

MK

34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

36 900,00

MK

34070 Kulturní aktivity

30 000,00

MZ

Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem
prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy
35026
psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti
s epidemií COVID-19

SFDI

91628 Financování dopravní infrastruktury - investice

VPS

98033 Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021

VPS

98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

VPS

98074 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí

Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany
dětí)
Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc
Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb
zřízených a provozovaných obcemi
Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně

749,30
534 288,83
61 849,37
2 061 804,83
3 827 440,00
499 019,08
13 552,52

165 657,17
15 032,00
206 460,35

Celkem v roce 2021 nepoužito a vráceno při finančním vypořádání
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4 353 417,92

216 056,00
6 046 078,23
69 000,00
3 635 283,73
45 338,23
21 878 177,17

V. Mimorozpočtové zdroje - účelové fondy kraje
Kraj zřizuje 9 peněžních fondů pro konkrétní účely. Jejich celkový konečný zůstatek k 31. 12. 2021
činil celkem 2 626 370 207,14 Kč, přičemž část finančních prostředků FRR v celkovém objemu
300 000 000,00 Kč byla deponována na termínovaném vkladu (dle metodiky vykazování není tento
vklad zahrnut v celkovém objemu zůstatku na účtech fondů). Při jeho zahrnutí by k uvedenému datu
činil objem finančních prostředků na účtech fondů kraje celkem 2 926 370 207,14 Kč.
Příjmy a výdaje jednotlivých fondů jsou uváděny včetně konsolidace.
Fond sociálních potřeb (FSP) je vytvářen 3,4 % přídělem ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců
KÚ – počáteční stav 1 224 028,61 Kč, příjmy 8 712 731,05 Kč, výdaje 9 417 550,04 Kč, konečný
zůstatek 519 209,62 Kč.
Fond vodního hospodářství (FVH) – počáteční stav 35 900 670,60 Kč, příjmy 19 803 901,16 Kč,
výdaje 17 421 354,00 Kč, konečný zůstatek 38 283 217,76 Kč (10 000 000,00 Kč je zákonem stanovená
částka pro minimální zůstatek na účtu).
Fond rozvoje školství Jihočeského kraje (FRŠ) – počáteční stav 69 669 820,05 Kč, příjmy
140 166 460,38 Kč, výdaje 154 419 535,05 Kč, konečný zůstatek 55 416 745,38 Kč.
Fond zastupitelů Jihočeského kraje (FZ) – počáteční stav 33 875,91 Kč, příjmy 120 050,90 Kč,
výdaje 127 708,00 Kč, konečný zůstatek 26 218,81 Kč.
Fond stavebního řádu (FSŘ) – počáteční stav 1 543 470,63 Kč, příjmy 1 108,64 Kč, výdaje 0,00 Kč,
konečný zůstatek 1 544 579,27 Kč.
Fond rozvoje sociální oblasti (FRSO) – počáteční stav 30 659 439,23 Kč, příjmy 60 545 170,52 Kč,
výdaje 18 630 727,17 Kč, konečný zůstatek 72 573 882,58 Kč.
Fond rezerv a rozvoje Jihočeského kraje (FRR) – počáteční stav 976 605 583,07 Kč, příjmy
2 480 778 016,45 Kč, výdaje 1 152 839 498,00 Kč, konečný zůstatek 2 304 544 101,52 Kč.
Fond rozvoje dopravní infrastruktury Jihočeského kraje (FRDI) – počáteční stav 10 192 659,56 Kč,
příjmy 7 321,17 Kč, výdaje 0,00 Kč, konečný zůstatek 10 199 980,73 Kč.
Krajský investiční fond (KIF) – počáteční stav 0,00 Kč, příjmy 293 062 271,47 Kč, výdaje
149 800 000,00 Kč, konečný zůstatek 143 262 271,47 Kč.
V následující tabulce je uvedená rekapitulace hospodaření fondů kraje v průběhu roku 2021
a zapojení jejich prostředků do rozpočtu roku 2022.
Tabulka č. 13: Hospodaření fondů kraje v roce 2021 (v Kč)
Název fondu

Stav
k 1. 1. 2021

Výsledek
hospodaření
za rok 2021

Konečný stav
k 31. 12. 2021

Zapojeno
do schváleného
rozpočtu 2022

Nezapojeno
do schváleného
rozpočtu 2022

FSP

1 224 028,61

-704 818,99

519 209,62

0,00

519 209,62

FVH

35 900 670,60

2 382 547,16

38 283 217,76

16 802 000,00

21 481 217,76

FRŠ
FZ
FSŘ
FRSO
FRR*)
FRDI
KIF
Celkem

69 669 820,05
-14 253 074,67
55 416 745,38
16 919 100,00
38 497 645,38
33 875,91
-7 657,10
26 218,81
0,00
26 218,81
1 543 470,63
1 108,64
1 544 579,27
0,00
1 544 579,27
30 659 439,23
41 914 443,35
72 573 882,58
65 000 000,00
7 573 882,58
976 605 583,07 1 327 938 518,45 2 304 544 101,52 1 194 936 100,00 1 409 608 001,52
10 192 659,56

7 321,17

10 199 980,73

0,00

10 199 980,73

0,00

143 262 271,47

143 262 271,47

92 500 000,00

50 762 271,47

1 125 829 547,66 1 500 540 659,48 2 626 370 207,14 1 386 157 200,00 1 540 213 007,14

*)

Při zahrnutí zůstatku termínovaného vkladu u FRR ve výši 300 000 000,00 Kč by výsledek
hospodaření za rok 2021 u tohoto fondu činil 1 627 938 518,45 Kč a konečný stav k 31. 12. 2021 by
dosáhl úrovně 2 604 544 101,52 Kč.
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VI. Provedená rozpočtová opatření
Rozpočet kraje byl upraven 433 rozpočtovými opatřeními, jimiž došlo (po konsolidaci) ke zvýšení
schváleného rozpočtu výdajů o 672 243,57 tis. Kč a schváleného rozpočtu příjmů
o 1 685 127,36 tis. Kč. Mezi nejpodstatnější důvody patřilo zejména zapojení v roce 2020
nespotřebovaných prostředků, které byly převedeny do rozpočtu roku 2021 na základě principu
meziroční převoditelnosti výdajů. Jednalo se zejména o nedočerpané výdaje na rekonstrukce
a modernizace krajských silnic a mostů, včetně těch, které jsou spolufinancovány z prostředků Evropské
unie, nedočerpané prostředky na projekty Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihočeském
kraji III a Kotlíkové dotace v JčK - Nová zelená úsporám a dále na Podporu sociálních služeb
v Jihočeském kraji. Velký objem představovala také převedená část krizové rezervy kraje na úhradu
nákladů očkovacích center. Dále se jedná o nedočerpané prostředky v rámci dotačních programů kraje
vyhlášených pro rok 2020. Kromě toho byly v průběhu roku upravovány příjmy a návazně i výdaje
o celou řadu dotací poskytovaných do rozpočtu kraje z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních
fondů (zejména dotace ze SFDI na opravy a modernizace komunikací, dotace přijaté v souvislosti
s pandemií COVID-19 a dotace přijaté ze SF EU). Významný dopad do rozpočtu kraje v roce 2021 měly
také zvýšené výdaje v souvislosti s výstavbou a provozem očkovacích center a povinným testováním
včetně nákupu ochranných pomůcek pro zaměstnance a členy vedení kraje. Z krizové rezervy byla také
poskytnuta pomoc obcím postiženým tornádem na jižní Moravě. Nutnost změn rovněž vyvolaly
i potřebné operativní přesuny mezi jednotlivými závaznými ukazateli schváleného rozpočtu, dále
například čerpání rozpočtové rezervy a vlivy finančního vypořádání za předcházející rok. Ve druhém
pololetí roku pak byly provedeny také úpravy související se sestavováním rozpočtu na další období.

VII. Prostředky poskytnuté obcím a DSO z rozpočtu kraje
Z vlastních prostředků kraje byly městům, obcím a DSO poskytnuty účelové prostředky v celkovém
objemu 435 447,93 tis. Kč, z toho neinvestiční 131 148,89 tis. Kč a investiční 304 299,05 tis. Kč.
O konkrétních objemech poskytnutých dotací v členění dle jednotlivých dotačních programů podává
podrobnou informaci následující tabulka.
Tabulka č. 14: Přehled dotací poskytnutých obcím a DSO v roce 2021 (v tis. Kč)
skutečně poskytnuté transfery
celkem
neinvestiční
investiční

Název dotačního programu
Krajský dotační program na podporu sociálních služeb (UZ 389)
Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách (UZ 405)
Podpora zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné,
včetně podpory rodin těchto nemocných (UZ 413)
Podpora školství (UZ 414)

6 100,00

5 900,00

200,00

407,72

407,72

0,00

17,00

17,00

0,00

4 964,99

811,51

4 153,47

Podpora práce s dětmi a mládeží (UZ 415)

1 094,00

1 094,00

0,00

10 851,16

4 710,27

6 140,89

2 174,40

0,00

2 174,40

3 056,30

3 056,30

0,00

739,15

659,15

80,00

1 249,67

1 099,67

150,00

32 668,67

14 889,83

17 778,84

5 594,61
27 286,61
6 625,49

869,05
0,00
6 625,49

4 725,56
27 286,61
0,00

300,10

300,10

0,00

Podpora sportu (UZ 416)
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
(UZ 425)
Podpora kultury (UZ 428)
Podpora muzeí a galerií (UZ 429)
Podpora cestovního ruchu (UZ 433)
Rozvoj venkova a krajiny – Opatření: Podpora výstavby
a obnovy vodohospodářské infrastruktury (UZ 434)
Rozvoj hospodářsky slabých oblastí JčK (UZ 439)
Investiční dotace pro JSDHO JčK (UZ 452)
Neinvestiční dotace pro JSDHO v JčK (UZ 453)
Podpora prevence kriminality v JčK (UZ 454)
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skutečně poskytnuté transfery

Název dotačního programu

celkem

Reprezentace JčK v oblasti kultury (UZ 456)

neinvestiční

investiční

366,96

366,96

0,00

4 086,52

4 086,52

0,00

Podpora oprav místních komunikací (UZ 459)

23 086,65

15 291,42

7 795,22

Podpora venkovských prodejen v JčK (UZ 465)

1 775,20

501,70

1 273,50

232,51

232,51

0,00

2 626,11

1 288,01

1 338,10

1 175,32

1 175,32

0,00

1 785,00

1 785,00

0,00

2 845,78

0,00

2 845,78

6 051,76

0,00

6 051,76

96 556,78

43 122,59

53 434,19

149 800,00

0,00

149 800,00

850,00

850,00

0,00

12 149,00

12 149,00

0,00

Podpora českých divadel (UZ 746)

2 000,00

2 000,00

0,00

Příspěvky v souvislosti s památkami UNESCO (UZ 749)
Spolufinancování akcí v rámci dotačního programu MZE - ČOV
(UZ 753)
Kompenzace provozu letiště (UZ 757)

1 500,00

1 500,00

0,00

17 420,70

0,00

17 420,70

850,00

0,00

850,00

428 288,17

124 789,12

303 499,05

6 420,00

5 620,00

800,00

739,77

739,77

0,00

7 159,77

6 359,77

800,00

435 447,93

131 149,89

304 299,05

Kulturní dědictví (UZ 457)

Podpora rekreační dopravy (UZ 470)
Podpora zpracování studií pro zmírnění dopadů klimatických
změn (UZ 472)
Oplocenky (UZ 474)
Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území JčK
mimo území základní sítě pohotovostních služeb (UZ 475)
Podpora výstavby a obnovy malých vodních nádrží (UZ 476)
DP projektová dokumentace na výstavbu obecních bytů (UZ 477)
Program obnovy venkova (UZ 710 a UZ 711)
Krajský investiční fond (UZ 725)
Lékařská služba první pomoci (UZ 732)
Regionální funkce knihoven v JčK (UZ 744)

Celkem dotační politika kraje obcím a DSO
Ostatní: příspěvky, záštity, dary, výpomoci, mimořádné, ostatní
nevyhlašované příspěvky KHEJ (UZ: 92,93,94,768)
Dotaci obci Nová Ves u Č. Budějovic na realizaci Modernizace
silnice II/156 a Most přes Zborovský potok
Celkem ostatní transfery kraje obcím a DSO
CELKEM DOTACE OBCÍM A DSO V ROCE 2021
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VIII. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací
Kraj byl k 31. 12. 2021 zřizovatelem 157 příspěvkových organizací. Jejich výsledky hospodaření
za rok 2021 byly předmětem jednání Rady Jihočeského kraje dne 4. 5. 2022. V souladu s ustanovením
§ 59 odst. 1 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje
vyhrazeno schvalovat účetní závěrku krajem zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému
dni. Usnesením č. 496/2022/RK-41 ze dne 4. 5. 2022 schválila rada kraje jako zřizovatel roční účetní
závěrky sestavené k 31. 12. 2021 u celkem 157 příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským
krajem, včetně rozdělení hospodářských výsledků, přídělů do fondů a způsobu řešení ztráty za rok 2021.
Souhrnné výsledky za jednotlivé oblasti jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 15: Přehled výsledků hospodaření PO za rok 2021 dle odvětví (v Kč)
Odvětví PO
Školství
Kultura
Zdravotnictví
Sociální věci
Cestovní ruch
Doprava
Celkem

Počet PO
ziskových

Zisk

Počet PO
ztrátových

117
12
2
15
1
1
148

35 938 456,22
7 107 901,53
1 181 264,97
3 321 766,16
225 411,32
9 598 330,96
57 373 131,16

1
0
0
0
0
0
1

Ztráta
7 369,67
7 369,67

PO s nulovým
výsledkem
7
0
0
1
0
0
8

Ve školství byl k 31. 12. 2021 kraj zřizovatelem 125 organizací (škol a školských zařízení), přičemž
zlepšený výsledek hospodaření za rok 2021 vykázalo 117 organizací, a to v celkové výši
35 938 456,22 Kč. U 7 organizací byl vykázán nulový výsledek hospodaření a 1 organizace vykázala
ztrátu v celkové výši 7 369,67 Kč.
Záporný výsledek hospodaření – ztrátu za rok 2021 vykázala 1 organizace, a to Konzervatoř, České
Budějovice, Kanovnická 22. Důvodem byla pandemická situace a uzavření domova mládeže. Tím došlo
k propadu tržeb v této doplňkové činnosti a celkově byl vykázán záporný výsledek hospodaření ve výši
7 369,67 Kč. Ztráta bude hrazena z rezervního fondu školy.
Oproti roku 2020 došlo v rámci celkového zlepšeného výsledku hospodaření v oblasti školství k nárůstu
o více než 1,8 mil. Kč. Důvodem bylo uzavření škol a školských zařízení od ledna do května 2021 kvůli
pandemii covid-19. Došlo tak k úsporám financí, zejména na účelové aktivity, které se nemohly
v té době realizovat, a také díky uzavření v topné sezoně došlo i k úsporám v nákladech na energie.
Celkově bylo vykázáno v nákladech na energie oproti předchozímu roku o 6,4 mil. Kč méně. Na druhou
stranu se školy a školská zařízení v době uzavření zaměřily na opravy a údržbu, což se projevilo
v meziročním navýšení u těchto nákladů o téměř 18 mil. Kč.
Celkový výsledek hospodaření je tvořen v rámci hlavní a doplňkové činnosti příspěvkové organizace.
Školy a školská zařízení mají příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů nebo mají příjmy od daně
osvobozené (např. příspěvky, transfery, granty, dary).
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti po zdanění ve výši 23 189 336,10 Kč byl v roce 2021 tvořen
zejména výnosy z nespotřebovaných transferů, výnosy z prodeje služeb, (tj. výnosy z úplat, např.
za vzdělávání, ubytování a stravování a výnosy z produktivní práce žáků), výnosy z prodeje vlastních
výrobků a výnosy z pronájmů.
Školy a školská zařízení provozují na základě živnostenských oprávnění různorodé druhy doplňkových
činností, které mají povoleny v rámci zřizovacích listin, aby mohly lépe využívat všechny své
hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců, tedy veškerého prostorového, materiálního
a personálního zázemí ve prospěch hlavního účelu organizace.
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Výsledek hospodaření po zdanění z doplňkové činnosti k 31. 12. 2021 byl vykázán ve výši
12 741 750,45 Kč, což představuje 35 % celkového výsledku hospodaření po zdanění organizací
v oblasti školství. Jedná zejména o hostinskou činnost ve školních jídelnách pro cizí
strávníky, ubytování na domovech mládeže v období letních prázdnin, pořádání odborných kurzů
a lektorské činnosti v prostorách škol mimo vyučovací proces, a dále prodej vlastních služeb a výrobků např. prodej cukrářských, truhlářských výrobků, gastronomické služby, autoškola, opravy silničních
vozidel, kadeřnictví atd. To jsou hlavní okruhy povolených doplňkových činností v oblasti školství.
OŠMT v rámci kontrol hospodaření s veřejnými prostředky u svých organizací sleduje, aby doplňková
činnost byla v účetnictví oddělena od činnosti hlavní, byla zisková a nenarušovala hlavní účel
organizace, ale doplňovala jej.
Příděly z výsledku hospodaření po zdanění u jednotlivých příspěvkových organizací činí do rezervních
fondů celkem 30 108 633,87 Kč (84 % z celkového VH) a do fondů odměn celkem 5 829 822,35 Kč
(16 % z celkového VH). Rozdělení zlepšených výsledků hospodaření bylo dne 4. 5. 2022 schváleno
radou kraje usnesením č. 522/2022/RK-41.
V oblasti kultury byl k 31. 12. 2021 kraj zřizovatelem 12 organizací, které dosáhly zlepšeného
hospodářského výsledku v celkovém objemu 7 107 901,53 Kč. Z výsledků hospodaření bylo
do rezervních fondů organizací přiděleno celkem 6 888 986,08 Kč a do fondů odměn 218 915,45 Kč.
Rozdělení výsledků hospodaření a příděly do fondů byly provedeny v souladu s usnesením
č. 548/2022/RK-41 ze dne 4. 5. 2022.
V oblasti zdravotnictví byl k 31. 12. 2021 kraj zřizovatelem 2 organizací - Zdravotnické záchranné
služby Jihočeského kraje hospodařící se ziskem 274 268,54 Kč a Psychiatrické léčebny Lnáře
hospodařící se ziskem 906 996,43 Kč. Po schválení výsledků hospodaření radou kraje dne 4. 5. 2022
a v souladu s usnesením č. 475/2022/RK-41 byl u těchto organizací schválen příděl ze zisku do jejich
rezervních fondů v souhrnné výši 1 181 264,97 Kč.
V sociální oblasti byl k 31. 12. 2021 kraj zřizovatelem 16 organizací (domovy pro seniory, pro osoby
se zdravotním postižením, denní a týdenní stacionář a centra sociálních služeb). Z toho 15
příspěvkových organizací skončilo hospodaření za rok 2021 se zlepšeným výsledkem hospodaření
v celkovém objemu 3 321 766,16 Kč a 1 příspěvková organizace hospodařila s vyrovnaným výsledkem
hospodaření. Návazně na projednání v radě kraje dne 4. 5. 2022 byl podle usnesení č. 491/2022/RK-41
schválen příděl ze zisku do rezervních fondů těchto organizací v celkovém objemu 3 321 766,16 Kč.
V odvětví cestovního ruchu byl k 31. 12. 2021 kraj zřizovatelem 1 organizace - Jihočeské centrály
cestovního ruchu, která vykázala zisk ve výši 225 411,32 Kč. Návazně na projednání v radě kraje dne
4. 5. 2022 byl podle usnesení č. 480/2022/RK-41 schválen příděl tohoto zisku do rezervního fondu
organizace.
V odvětví dopravy byl k 31. 12. 2021 kraj zřizovatelem 1 organizace - Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje, která vykázala zisk ve výši 9 598 330,96 Kč. Návazně na projednání v radě kraje dne
4. 5. 2022 byl podle usnesení č. 527/2022/RK-41 schválen příděl tohoto zisku do rezervního fondu
organizace.
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IX. Hospodaření založených obchodních společností
K 31. 12. 2021 byl Jihočeský kraj jediným zakladatelem níže uvedených obchodních společností, které
byly založeny jako akciové společnosti (12 subjektů) a společnost s ručením omezeným (1 subjekt).
Všechny uvedené společnosti předložily požadované účetní podklady, kterými jsou Rozvaha a Výkaz
zisku a ztrát k datu 31. 12. 2021, ze kterých jsou čerpány údaje o jejich hospodaření v minulém roce.
Tyto údaje jsou uvedeny v celých tisících Kč a případné rozdíly tak mohou být způsobeny
zaokrouhlením. Za sestavení účetních závěrek odpovídají představenstva akciových společností
a za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídají příslušné dozorčí rady.
Tabulka č. 16: Přehled výsledků hospodaření nemocnic za rok 2021 (v tis. Kč)
Název
Jihočeské nemocnice, a. s. - holding

Výnosy
celkem

Náklady
celkem

Zisk/ztráta
po zdanění

Objem majetku
k 31. 12. 2021

11 203

9 680

1 523

30 617

6 712 350

6 572 783

139 567

4 765 162

730 517

718 284

12 233

941 005

Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.

1 117 984

1 096 183

21 801

1 314 388

Nemocnice Písek, a. s.

1 271 318

1 222 647

48 671

1 109 010

Nemocnice Prachatice, a. s.

561 322

558 823

2 499

608 879

Nemocnice Strakonice, a. s.

1 062 857

1 008 723

54 134

872 197

Nemocnice Tábor, a. s.

1 628 660

1 560 670

67 990

1 176 433

68 223

66 963

1 260

88 340

13 164 434

12 814 756

349 678

10 906 031

Nemocnice České Budějovice, a. s.
Nemocnice Český Krumlov, a. s.

Nemocnice Dačice, a. s.
Celkem nemocnice

Tabulka č. 17: Přehled výsledků hospodaření ostatních subjektů za rok 2021 (v tis. Kč)
Název
RERA, a. s.

Výnosy
celkem

Náklady
celkem

Zisk/ztráta
po zdanění

Objem majetku
k 31. 12. 2021

6 577

6 565

12

30 238

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.

83 242

80 291

2 951

37 926

Jihočeský vědeckotechnický park, a. s.

22 939

22 925

14

48 976

JIKORD, s. r. o.

15 972

15 972

0

8 188

128 730

125 753

2 977

125 328

Celkem ostatní subjekty

X. Evropské projekty
V roce 2021 pokračoval Jihočeský kraj v realizaci řady projektů již končícího programovacího období
2014-2020 (financování dle pravidla n+3), u těchto projektů působí kraj jako příjemce, zprostředkující
subjekt či partner. V rámci příslušných operačních programů se v daném roce podílel na 130 projektech
s celkovým objemem čerpaných prostředků ze zdrojů Jihočeského kraje, státního rozpočtu
a strukturálních fondů EU ve výši 1 711 479 tis. Kč.
Nejvýznamnějšími probíhajícími projekty z hlediska objemu čerpaných finančních prostředků v daném
roce byly z projektů realizovaných přímo JčK tyto projekty v rámci OP Zaměstnanost a OP VVV:
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V. ve výši 83 707 tis. Kč a Implementace Krajského
akčního plánu Jihočeského kraje II. s čerpáním ve výši 23 797 tis. Kč a a Implementace Krajského
akčního plánu Jihočeského kraje III. s čerpáním ve výši 39 975 tis. Kč.
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V OP Životní prostředí (OP ŽP) Jihočeský kraj administroval projekt Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. ve výši 106 479 tis. Kč a Kotlíkové dotace
v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám ve výši 98 727 tis. Kč. Dalším významným projektem
v oblasti ochrany přírody je projekt Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní
rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina s čerpáním ve výši 26 816 tis. Kč.
Z dalších významných projektů lze uvést projekty dopravních staveb, z nichž nejvýznamnější byl Jižní
tangenta České Budějovice – 1. etapa, dále Modernizace komunikací II. třídy (P11 C, P12 B-3, P12 A-3,
P12 B-1, P12 A-1, P12 A-2, P12 B-2, P13A), Přeložka II/128 Číměř, Přeložka silnice II/156 v obci
Strážkovice, Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa v rámci Integrovaného operačního programu
(IROP) s celkovým čerpáním v roce 2021 ve výši 913 560 tis. Kč. V rámci Programu Přeshraniční
spolupráce 2014+, OP Interreg V-A Rakousko – ČR v roce 2021 pokračoval projekt Modernizace
přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková – Schöneben s čerpáním ve výši 1 076 tis. Kč.
Dále byla zrealizována či probíhala řada investičních a neinvestičních akcí krajem zřízených
příspěvkových organizací (zejména škol, muzeí a ZZS JčK) v rámci IROP v celkové výši
235 470 tis. Kč (nejvýznamnější projekt byl Muzea středního Pootaví Strakonice Obnova vybraných
objektů v areálu Národní kulturní památky Hrad Strakonice), dále v rámci OP ŽP v celkové výši
60 178 tis. Kč (nejvýznamnější projekt byl SŠ technické a obchodní Dačice Instalace systému
pro technickou úpravu prostředí) a dalších OP. Dále v rámci OP ŽP byly realizovány projekty
nemocnic v celkové výši 23 923 tis. Kč a to projekty Snížení energetické náročnosti Nemocnice Dačice,
a.s. - energetický zdroj a Modernizace systému VZT a chlazení včetně instalace FV v Nemocnici
Strakonice, a.s.
Současně Jihočeský kraj pokračoval v realizaci jednotlivých projektů v OP Přeshraniční spolupráce
Rakousko a Bavorsko, nejvýznamnější neinvestiční přeshraniční projekt byl v roce 2021 I_CULT:
Internationale Kulturplattform.

XI. Majetek Jihočeského kraje
Podrobný přehled o celkovém stavu majetku kraje je uveden v Příloze č. 4 - Zpráva o majetku kraje
k 31. 12. 2021.
Přehled o stavu finančního majetku kraje je součástí Přílohy č. 5 (Příloha k účetní závěrce Jihočeského
kraje za rok 2021). Součástí této přílohy jsou rovněž výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha,
Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. V účetnictví kraje byl
k 31. 12. 2021 vykázán tento stav finančního majetku:
• Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:
K 31. 12. 2021 činil stav na účtu 061 celkem 9 900 189 655,90 Kč. V průběhu roku 2021 došlo
k navyšování základního kapitálu formou peněžitých vkladů Jihočeského kraje na základě uzavřených
smluv o upsání akcií Jihočeského kraje jako jediného akcionáře s jednotlivými akciovými společnostmi
a dle usnesení valných hromad. Tyto skutečnosti měly vliv na navýšení účtu 061 - Majetkové účasti
v osobách s rozhodujícím vlivem z částky 9 646 389 655,90 Kč na částku 9 900 189 655,90 Kč,
tj. navýšení o 253 800 000,00 Kč.
• Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:
K 31. 12. 2021 činil stav účtu 062 celkem 633 600,00 Kč. Účetní hodnota vkladu – RERA, a. s.
633 600,00 Kč. Podíl na základním kapitálu – RERA, a. s. 30 %.
Podrobný konkrétní přehled o hospodaření krajem založených subjektů v roce 2021 je uveden
v předcházející části IX. Hospodaření založených obchodních společností (na str. 27) a dále v Příloze
č. 7 za nemocnice a v Příloze č. 8 za další osoby s majetkovou účastí kraje.
• Dlouhodobé půjčky:
K 31. 12. 2021 činil stav účtu 067 celkem 37 339 837,29 Kč. Na tomto účtu jsou evidovány dlouhodobé
půjčky vůči založeným společnostem s rozhodujícím či podstatným vlivem kraje v případech, kdy jsou
tyto společnosti současně realizátory projektů EU. Položkami účtu jsou pohledávky z dlouhodobých
půjček za těmito založenými společnostmi:
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Tabulka č. 18: Dlouhodobé půjčky založeným společnostem k 31. 12. 2021
IČO
subjektu

Subjekt / projekt

Částka v Kč

Jikord, s. r. o. / projekt "RegiaMobil"

28117018

2 045 037,29

RERA, a. s. / projekt „LINDANET-European Network of Lindane waste
affected regions working together towards a greener enviroment"

25187937

1 365 091,00

RERA, a. s. / projekt „MOMA-Models of Management for Singular
Rural Heritage"

25187937

1 301 897,00

RERA, a. s. / projekt „Erasmus for Young Enterpreneurs"

25187937

1 444 752,00

26095181

7 260 000,00

26095181

8 823 060,00

28113195

15 100 000,00

Nemocnice Strakonice, a. s. / projekt „Snížení energetické náročnosti a
modernizace Nemocnice Strakonice“
Nemocnice Strakonice, a. s. / projekt „Modernizace systému VZT a
chlazení včetně instalace FV v Nemocnici Strakonice
Nemocnice Dačice, a. s. / projekt „Snížení energetické náročnosti
Nemocnice Dačice – energetický zdroj“
Celkem

37 339 837,29

XII. Významné vlivy působící na finanční hospodaření kraje
V souladu se střednědobou rozpočtovou strategií kraje nebyl v průběhu roku 2021 čerpán žádný úvěr.
Úvěrové zatížení Jihočeského kraje k 31. 12. 2021 činí 0 Kč, stejně jako na konci roku 2020.
I nadále lze pozitivně vyhodnotit rozhodnutí o zřízení Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje.
Fond byl zřízen k 1. 7. 2013 na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 183/2013/ZK-5.
Jeho hlavním účelem je shromažďování vlastních finančních zdrojů kraje z přebytku hospodaření
z minulých let, z mimořádných příjmů, které nejsou určeny k využití v běžném roce nebo z odložených,
v rozpočtovém roce nerealizovaných akcí. Použití fondu je určeno ke krytí schodku rozpočtu běžného
roku, zejména při sestavování rozpočtu výdajů k financování víceletých a rozvojových akcí či projektů,
v průběhu roku pak ke krytí schodku vzniklého případným výpadkem příjmů nebo k realizaci
mimořádných výdajů kraje. Podle stavu k 31. 12. 2021 disponoval fond finančními prostředky na úrovni
2 604 544,10 tis. Kč.
Hospodaření kraje bylo i v roce 2021 ovlivněno dopady koronavirové krize. Zvýšené výdaje kraje,
spojené s opatřeními před COVID-19, dosáhly celkového objemu 98 mil. Kč. Jednalo se především
o výdaje na zajištění dopravní obslužnosti v Jihočeském kraji, výdaje spojené s vybudováním a
provozem očkovacího centra a o výdaje na nákup ochranných pomůcek a testů pro potřeby zaměstnanců
a vedení kraje. Uvedené výdaje byly částečně kryty z dotace VPS na krizové situace, kterou kraj obdržel
ze státního rozpočtu v celkovému objemu cca 10 mil. Kč.
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XIII. Přezkoumání hospodaření kraje
Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2021 bylo provedeno na základě ustanovení § 20 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Přezkoumání hospodaření provedla na základě pověření kontrolní skupina Ministerstva financí, odbor
17 - Kontrola.
Přezkoumání hospodaření probíhalo zejména dálkově s využitím informačních technologií
a telekomunikačních nástrojů a uskutečnilo se v těchto termínech:
1. dílčí přezkoumání hospodaření od 13. 9. 2021 do 24. 9. 2021,
2. dílčí přezkoumání hospodaření od 7. 2. 2022 do 11. 2. 2022 a od 14. 3. 2022 do 18. 3. 2022.
Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2021 byl obdržen
dne 7. 4. 2022 a kraj proti němu neuplatnil žádnou námitku.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2021 byla na úrovni hejtmana
kraje projednána 3. 5. 2022.

Závěr:
Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2021, vykonaného ve smyslu
zákona č. 420/2004 Sb., byl zjištěn:
• nedostatek ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 420/2004 Sb.,
spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními
předpisy (konkrétně se jednalo o nedodržení zákonné lhůty pro zveřejnění písemné zprávy
zadavatele do 30 dnů od ukončení zadávacího řízení na profilu zadavatele).
Rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti
ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
Při přezkoumávání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb.
Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2021
Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
kraje:
a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje …………………………… 0,39 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje ………………………………
0,60 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje ………
0,00 %.
Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2021
Dluh kraje nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
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Jak ze závěru zprávy vyplývá, jednalo se o nedostatek v oblasti veřejných zakázek, kdy celkem ve dvou
případech došlo ke zveřejnění písemné zprávy zadavatele na profilu zadavatele v rozporu s právním
předpisem (zadavatel je povinen dle § 217 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, uveřejnit na profilu zadavatele písemnou zprávu zadavatele do 30 pracovních dnů od uzavření
smlouvy). V prvním případě došlo k vyhotovení a uveřejnění zprávy zadavatele ještě před termínem
uzavření smlouvy, tedy k neexistující smlouvě. Ve druhém případě byla smlouva zveřejněna
se zpožděním 22 dnů po zákonem stanoveném termínu. Jednalo se o izolovanou chybu a nedostatek,
u které vzhledem k jejímu charakteru nebylo možné zjednat zpětně nápravu. Z tohoto důvodu není
považována povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků za relevantní. Kontrolní skupina
konstatuje, že v průběhu provedeného šetření nezjistila, že by měl identifikovaný nedostatek konkrétní
negativní dopad do hospodaření kraje.
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XIV. Seznam použitých zkratek
AP PRK
CZ/AT
ČOV
ČIŽP
DD
DHDM
DHM
DNM
DP
DPH
DPFO
DPPO
DS
DP
DSO
EHP/Norsko
EFRR
EIB
ERDV
FSP
FM
FMP
FO
FRSO
FRŠ
FRR
FRDI
FSŘ
FV
FVH
FZ
ICT
IPRÚ
IROP
IV
JCCR
JčK
JSDHO
JVTP
KHEJ
KIF
KN
KSH
KŠH
KÚ
MAS

Akční plán programu rozvoje kraje
ČR/ Rakousko
Čistírna odpadních vod
Česká inspekce životního prostředí
Domov důchodců, Dětský domov
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dotační program
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob
Domov pro seniory
Daň z příjmu
Dobrovolný svazek obcí
Evropská hospodářská pomoc/Norsko
Evropský fond pro regionální rozvoj
Evropská investiční banka
Evropský region Dunaj Vltava
Fond sociálních potřeb
Finanční majetek
Fond malých projektů
Fyzická osoba
Fond rozvoje sociální oblasti
Fond rozvoje školství
Fond rezerv a rozvoje Jihočeského kraje
Fond rozvoje dopravní infrastruktury
Fond stavebního řádu
Finanční vypořádání
Fond vodního hospodářství
Fond zastupitelů
Information and Communication Technologies (informační a komunikační
technologie)
Integrovaný plán rozvoje území
Integrovaný regionální operační program
Investiční, Investice
Jihočeská centrála cestovního ruchu
Jihočeský kraj
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Jihočeský vědeckotechnický park
Kancelář hejtmana
Krajský investiční fond
Katastr nemovitostí
Krajské sdružení hasičů
Krajské školní hospodářství
Krajský úřad
Místní akční skupina
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MD
MF
MK
MMR
MPSV
MO
MŠMT
MV
MZ
MZE
MŽP
NF
NFV
NIV nebo NEINV
NS MAS
OA
ODSH
OEKO
OEZI
OINF
OKPP
OLVV
OP
OPVVV
OPTP
OREG
ORJ
ORP
OSOV
OŠMT
OVZI
OZDR
OZZL
PaV
PD
PO
POV
RK
RgŠ
RO
ROP
RRRSJ
RŘ
ŘSD
SF EU
SFDI
SFŽP
SK

Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo obrany
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Národní fond
Návratná finanční výpomoc
Neinvestiční
Národní síť Místních akčních skupin
Obchodní akademie
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor ekonomický
Odbor evropských záležitostí
Odbor informatiky
Odbor kultury a památkové péče
Odbor legislativy a vnitřních věcí
Operační program
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Operační program Technická pomoc
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Organizační rozpočtová jednotka = odbor nebo samostatné oddělení
Obec s rozšířenou působností
Odbor sociálních věcí
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor veřejných zakázek a investic
Odbor zdravotnictví
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Příjmy a výdaje
Projektová dokumentace
Příspěvková organizace nebo Právnická osoba
Program obnovy venkova
Rada Jihočeského kraje
Regionální školství
Rozpočtové opatření
Regionální operační program
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
Rozhodnutí ředitele
Ředitelství silnic a dálnic
Strukturální fond Evropské unie
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond životního prostředí
Sportovní klub
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SLDB
SMUK
SPOD
SOŠ
SOU
SP
SR
SZ
SZŠ
SÚS
SUPŠ
TV
ÚPD
UR
ÚSC
UZ
ÚZSVM
VH
VHI
VOŠ
VPS
VRÚÚ
VVÚ
VZ
ZBÚ
ZK
ZO ČSOP
ZP
ZZS
ŽP

Sčítání lidu, domů a bytů
Společnosti s majetkovou účastí kraje
Sociálně právní ochrana dětí
Střední odborná škola
Střední odborné učiliště
Sociální pojištění, Stavební povolení
Státní rozpočet
Sociální zabezpečení
Střední zdravotnická škola
Správa a údržba silnic
Střední uměleckoprůmyslová škola
Termínovaný vklad
Územní projektová dokumentace
Upravený rozpočet
Územní samosprávný celek
Účelový znak (součást rozpočtové věty pro bližší identifikaci prostředků)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výsledek hospodaření
Vodohospodářská infrastruktura
Vyšší odborná škola
Všeobecná pokladní správa (kapitola státního rozpočtu)
Veřejný rozpočet ústřední úrovně
Vkladový výdajový účet
Veřejná zakázka
Základní běžný účet
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody
Zdravotní pojištění
Zdravotnická záchranná služba
Životní prostředí
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