
         

Odbor finanční       Zastupitelstvo města 

        Dne 10.5.2017 

 

 

N á v r h 

Rozpočtová pravidla 

 
 

Rada města projednala dne 2.5.2017 

 
Usnesení č. 306  

Rada města  

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

1) návrh rozpočtových pravidel zpracovaných finančních odborem, 

2) návrh rozpočtových pravidel zpracovaných finančním výborem, 

II. d o po r u č u j e 

ZM dne 10. 05. 2017 uložit FO ve spolupráci s FV dopracovat konečné znění rozpočtových pravidel. 

 Termín: 21. 06. 2017 

 

 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města 

 

u k l á d á  

FO ve spolupráci s FV dopracovat konečné znění rozpočtových pravidel. 

 Termín: 21. 06. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rada města  

 

        

Odbor finanční       Rada města 

        Dne 18.4.2017 

 

 

N á v r h 
 

                                                    Rozpočtová pravidla 
 

Zpráva se předkládá z důvodu: 

zákona o obcích 128/2000 Sb. 

        

Zprávu vypracoval:       

ing.Ivana Polenová–vedoucí finančního odboru      

             

Zprávu předkládá:                         

Ing. Polenová Ivana – vedoucí finančního odboru 

 

Do rady města bude přizván:     

- 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje Rozpočtová pravidla. 

Rada města doporučuje ZM schválení rozpočtových pravidel. 

- . 

 

 

 Podpis předkladatele: 

 

 

     

 Podpis starosty:  

  

      

 Podpis tajemníka:   

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     

Důvodová zpráva. 

Popis problému: 

                                                                                                                                

Pokud obec rozpočet překročí, zejména pokud realizuje nerozpočtované výdaje, může jí být 

udělena sankce. Skutečnost, že obec překročí při hospodaření výdaje svého rozpočtu, patří 

mezi správní delikty, za který se uloží pokuta do výše 1 000 000 Kč. Hrozba správního 

deliktu a udělení sankce z důvodu překročení svého rozpočtu je v celé řadě případů velice 

zbytečná a lze jí předejít optimálním nastavením převodu kompetencí k provádění 

rozpočtových opatření ze zastupitelstva na radu města. 

Pokud obec chce realizovat výdaj, který nemá v rozpočtu zahrnutý, musí ještě předtím, než 

uzavře objednávku nebo smlouvu, která budoucí výdaj zakládá, schválit změnu rozpočtu, 

která se provádí tzv. rozpočtovým opatřením. 

Rozpočet je však jen finančním plánem a skutečnost může být od plánu dost odlišná, což se 

v praxi projevuje značnými rozdíly mezi původním rozpočtem a rozpočtem po změnách. 

Období mezi zasedáními zastupitelstva mohou být i 3 měsíční, což je dlouhá doba na 

operativní změny rozpočtu.  

Může docházet k přijetí průtokových dotací (navýšení příjmů i výdajů a nutnost přeposlat 

finance např.škole) nebo k potřebě realizovat nerozpočtovaný výdaj ihned, buď k zabránění 

škodám, ke splnění jiných povinností, nebo i z důvodu výhodnosti. Dalším příkladem zcela 

běžného překročení rozpočtu ve výdajích je např. vyúčtování energií v případě vyšší spotřeby, 

než bylo plánováno. Aby nedocházelo k porušení vnitřní rozpočtové kázně nebo k překročení 

rozpočtu je možnost řešit pružně rozpočtové změny pomocí převodu pravomocí dle paragrafu 

102 zákona o obcích na radu. 

Rozdíl mezi rozpočtem a rozpisem rozpočtu.  Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění 

rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb. a 15. novely rozpočtové skladby č.463/2016 

ze dne 21.12.2016 provádí vedoucí finančního odboru.  

Rozpočtová pravidla nejsou povinností, přesun kompetencí na radu se může hodit!  

Zejména z důvodu  rychlé potřeby provedení nezajištěného výdaje, tzn. z důvodu 

operativnosti např. při čerpání dotací a  v závěru roku, když už je rozpočet vyčerpaný. Aby se 

nemuselo sejít mimořádné zastupitelstvo. Zatím jsme nemuseli řešit žádný správní delikt, ale 

situace se mění, zpřísňuje - od 1.1.2018 se má tímto zabývat i zákon o řízení a kontrole 

veřejných financí. 

 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: dne 29.3.2017 bylo uloženo vypracovat rozpočtová pravidla 

a předložit dne 10.5.2017 na ZM. 

Stanovisko k návrhu: finanční výbor se bude konat 26.4.2017. 

 

Vztah k rozpočtu: 



Provádění operativních změn rozpočtu delegováním pravomocí zastupitelstva na radu města 

v souladu s par. 102 odst.2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, a to až do výše 500 

tis.Kč mezi jednotlivými zasedáními ZM. 

 

 

Rozpočtová pravidla návrh odboru 

Rozpočtová pravidla vycházejí z ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s uvedenými zákony deleguje  

zastupitelstvo města Lysá nad Labem (dál jen „zastupitelstvo“) své pravomoci takto:  

 

1. Celkový objem rozpočtu a jeho změny schvaluje zastupitelstvo po projednání ve  

finančním výboru zastupitelstva (není omezující podmínkou).  

2. Rozpočtová opatření mezi jednotlivými oddíly do výše 500 tis. Kč v období mezi  

zasedáními zastupitelstva města provádí rada města po projednání ve finančním výboru 

zastupitelstva (není omezující podmínkou), a správce oddílu  

zajistí následné předání na vědomí zastupitelstvu. Provádění dalších  

rozpočtových opatření je upraveno v bodě 8. 

3. Se schválenými rozpočtovými prostředky hospodaří příslušní správci oddílu.  

 

4. Každou změnu rozpočtu projedná správce oddílu nejprve se starostou nebo  

místostarostou podle přidělených kompetencí k jednotlivým odborům.  

 

5. Přesouvání finančních prostředků prováděné v rámci oddílů mezi jednotlivými  

paragrafy, provádí rada města. Správce kapitoly zajistí předání informace o provedeném 

přesunu finančních prostředků na vědomí zastupitelstvu města. Stejným způsobem se 

postupuje v případě, kdy na základě přesunu finančních prostředků vzniká nová položka. 

6. Jednotlivá schválená rozpočtová opatření a přesuny finančních prostředků (rozpočtové  

změny) předkládají správci oddílů finančnímu odboru k zapracování do účetních  

výkazů. Položkový rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby je 

v kompetenci vedoucí finančního odboru.  

7.  Rozhodování o užití rozpočtové rezervy je vyhrazeno zastupitelstvu. 

8. V souladu s obsahem § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje zastupitelstvo města kompetenci rady  

města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření, a to do výše 500 000,- Kč včetně :  

 

a) pokud se jedná o rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných            

rozpočtů, 

b) jsou-li tato rozpočtová opatření vyvolaná organizačními změnami na MěÚ, a pokud tyto 

změny současně nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se 

celkový rozpočet města), 

c) pokud se jedná o rozpočtová opatření v počátku kalendářního roku, související s roční 

účetní závěrkou roku předcházejícího, kdy by z časových důvodů (ukončení roční účetní 



závěrky) nebylo možné s ohledem na výši finančních prostředků vyčkat na jednání nejbližšího 

zastupitelstva města, pokud zapojení výdaje vyžaduje nezbytný výdaj na zajištění chodu obce,  

 

d) v případě havárie nebo stavu nouze, výdaje k odvrácení možných škod, pokud je včasné 

provedení úhrady spojeno s penalizací v případě prodlení a dopad penalizace může výrazně 

překročit případná rizika z neoprávněné úhrady. 

e) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy 

schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí 

být uskutečněn. 

V ostatních případech schvaluje rozpočtová opatření zastupitelstvo města. 

Schváleno zastupitelstvem města dne 10.5.2017. 

 

Rozpočtová pravidla zpracovaná finančním výborem 
Rozpočtová pravidla vycházejí z ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V 
souladu s uvedenými zákony deleguje zastupitelstvo města Lysá nad Labem (dál jen 
„zastupitelstvo“) své pravomoci takto: 
1. Celkový objem rozpočtu a jeho změny schvaluje zastupitelstvo po projednání ve 
finančním výboru zastupitelstva 
2. Vznik nové položky rozpočtu podléhá schválení zastupitelstva po projednání ve 
finančním výboru zastupitelstva 
3. Se schválenými rozpočtovými prostředky hospodaří příslušní správci oddílů. 
4. Každou změnu rozpočtu projedná správce oddílu nejprve se starostou nebo 
místostarostou podle přidělených kompetencí k jednotlivým odborům. Nedílnou 
součástí pravidel je dodatek s rozdělením těchto kompetencí formou usnesení rady 
města. 
5. Přesouvání finančních prostředků prováděné v rámci oddílů mezi jednotlivými 
paragrafy, provádí rada města. V investiční části rozpočtu je možnost převádění 
prostředků uvnitř oddílu omezena zvýšením jednotlivé investiční položky o 
maximálně 30%. Správce kapitoly zajistí předání informace o provedeném přesunu 
finančních prostředků na vědomí zastupitelstvu města. 
6. Jednotlivá schválená rozpočtová opatření a přesuny finančních prostředků 
(rozpočtové změny) předkládají správci oddílů finančnímu odboru k zapracování do 
účetních výkazů. 
Položkový rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby je 
v kompetenci vedoucí finančního odboru. 
7. Rozhodování o užití rozpočtové rezervy je vyhrazeno zastupitelstvu. 
8. Rozhodování o využití účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 
je v kompetenci rady města. 
V ostatních případech schvaluje rozpočtová opatření zastupitelstvo města. 
Schváleno zastupitelstvem města dne ……. 


