
Statutární město Přerov Zásady upravující rozpočtový 
proces a následné 

vyhodnocování rozpočtu

Stránka 1 / 9
Účinnost od: 17. 7. 2015

Vnitřní předpis č. …/2015

Z á s a d y

upravující rozpočtový proces a následné
vyhodnocování rozpočtu

OBSAH                             strana

Čl. 1 Úvodní ustanovení 2

Čl. 2 Obsah rozpočtu 2

Čl. 3 Rozpočtový proces 2

Čl. 4 Rozpočtový výhled 4

Čl. 5 Rozpočtové provizorium 4

Čl. 6 Závazné ukazatele 5

Čl. 7 Změny rozpočtu 5

Čl. 8 Hospodaření podle rozpočtu 6

Čl. 9 Vyhodnocování rozpočtu 7

Čl. 10 Rozbory hospodaření 7

Čl. 11 Závěrečný účet a výroční zpráva 8

Čl. 12 Společná a závěrečná ustanovení 9



Statutární město Přerov Zásady upravující rozpočtový 
proces a následné 

vyhodnocování rozpočtu

Stránka 2 / 9
Účinnost od: 17. 7. 2015

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Zásady upravují postup jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova (dále jen odbory) 
a Městské policie Přerov při přípravě návrhu rozpočtu, jeho schvalování a následném 
vyhodnocování.

2) Pro účely těchto zásad je Městská policie Přerov považována za odbor.

Čl. 2
Obsah rozpočtu

1) Statutární město Přerov (dále jen statutární město) sestavuje, v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon), svůj rozpočet na rozpočtový rok, který je shodný   
s rokem kalendářním. Při sestavení návrhu rozpočtu se vychází ze schváleného
rozpočtového výhledu.

2) Rozpočet statutárního města obsahuje:

a) příjmy,

b) výdaje,

c) financování.

3) Součástí rozpočtu je finanční vztah:

a) ke státnímu rozpočtu, rozpočtu Olomouckého kraje a jiným veřejným rozpočtům
(pokud není v době schvalování rozpočtu statutárního města schválen státní 
rozpočet nebo nebyly Olomouckým krajem poskytnuty potřebné závazné údaje, jsou 
transfery ze státního rozpočtu rozpočtovány v předpokládané výši na položce 
Ostatní nedaňové příjmy j. n.),

b) k právnickým osobám zřízeným nebo založeným statutárním městem,

c) k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků (transferů)
z rozpočtu statutárního města.

Čl. 3
Rozpočtový proces

1) Rozpočtový proces se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Rada města Přerova (dále jen rada) 
každoročně schvaluje, na základě návrhu odboru ekonomiky, Harmonogram zpracování 
návrhu rozpočtu statutárního města (dále jen harmonogram) a Zásady pro sestavení 
návrhu rozpočtu statutárního města na příslušný rok (dále jen zásady). 

2) Harmonogram stanovuje konkrétní termíny jednotlivých kroků vedoucích ke zpracování 
návrhu rozpočtu. Jedná se například o termíny pro

 zpracování návrhu příjmové strany rozpočtu odborem ekonomiky,

 stanovení limitu výdajů jednotlivým odborům a vybraným příspěvkovým 
organizacím,
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 předložení předpokládané výše příjmů jednotlivými odbory,

 předložení očekávaných skutečností stran příjmů i výdajů k datu 31.12. roku 
předcházejícímu tomu, na který se návrh rozpočtu sestavuje jednotlivými odbory,

 projednání návrhu rozpočtu s jednotlivými odbory,

 projednání návrhu rozpočtu v orgánech statutárního města.

3) Zásady obsahují hlavní kritéria a pokyny pro sestavení návrhu rozpočtu. Po schválení 
zásad a harmonogramu předává odbor ekonomiky všem odborům pokyny pro sestavení 
návrhu rozpočtu včetně termínů pro jejich předložení. 

4) Vedoucí odborů odpovídají za předložení včasných a reálných podkladů pro sestavení 
návrhu rozpočtu v souladu s harmonogramem a zásadami (viz vzor č. 1). Podklady jsou 
předkládány na archivním papíru.

5) Za celkové sestavení návrhu rozpočtu je odpovědný odbor ekonomiky.

6) Rozpočet statutárního města se zpracovává v třídění dle platné rozpočtové skladby.
Struktura rozpočtu vychází z organizačního řádu Magistrátu města Přerova. Příjmová 
část rozpočtu je zpracována v členění paragraf (dále jen par), položka (dále jen pol), 
organizační jednotka (dále jen ORJ), výdajová část pak v členění par, ORJ a položkové 
třídy 5 nebo 6.

7) Rozpočet statutárního města schvaluje Zastupitelstvo města Přerova (dále jen 
zastupitelstvo). Návrh rozpočtu musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho 
projednáním v zastupitelstvu způsobem dle příslušného ustanovení zákona. 

8) Neprodleně po schválení rozpočtu je třeba provést rozpis rozpočtu v podrobném členění 
dle rozpočtové skladby. Jednotlivé odbory jsou povinny předložit odboru ekonomiky
rozpis rozpočtu, pokud tak neučinily již při předložení objemu výdajů rozčleněného dle 
jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby a nedošlo k jeho změnám, nejpozději ve lhůtě 
do 10 pracovních dnů po jeho schválení. Odbor ekonomiky, na základě předložených 
textových podkladů, provede kontrolu začlenění výdajů dle platné rozpočtové skladby.

9) Rozpočtová data jsou pořizována v ekonomickém informačním systému v členění dle 
podrobné rozpočtové skladby (a dalšího potřebného členění jako jsou záznamová 
jednotka /dále jen ZJ/, účelový znak /dále jen ÚZ/, ORJ a organizace /dále jen ORG/).
Výstupem je schválený rozpočet statutárního města na kalendářní rok, který je součástí 
předepsaných finančních výkazů, které vstupují do centrálního systému účetních 
informací státu. Zpracování a předkládání těchto dat Krajskému úřadu Olomouckého 
kraje zabezpečuje odbor ekonomiky. 

10) Rozpočet statutárního města je zpracováván i pořizován v tisících Kč na jedno desetinné 
místo. Pouze transfery jsou, na základě požadavku Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, pořizovány v Kč.

11) Zastupitelstvo rozhoduje o zřizování trvalých a dočasných peněžních fondů. Tvorbu        
a užití fondu stanoví zastupitelstvo statutem fondu. Rozpočet je sestavován pro každý 
fond samostatně. Rozpočty všech fondů jsou nedílnou součástí rozpočtu statutárního 
města. 

12) Mimo rozpočet se uskutečňují finanční operace, které se týkají cizích nebo sdružených 
prostředků.
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Čl. 4
Rozpočtový výhled

1) Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční 
plánování. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků.

2) Statutární město sestavuje rozpočtový výhled na dva roky následující po roce, na který 
se sestavuje roční rozpočet.

3) Rozpočtový výhled minimálně obsahuje: 

a) příjmy v členění dle tříd rozpočtové skladby (tj. daňové příjmy, nedaňové příjmy 
atd.),

b) výdaje v členění dle skupin rozpočtové skladby (tj. zemědělství, lesní hospodářství      
a rybářství; průmyslová a ostatní odvětví hospodářství; služby pro obyvatelstvo atd.),

c) úhrady, popř. předpokládané čerpání dlouhodobých půjčených prostředků,

d) konkrétně specifikované dlouhodobější pohledávky,

e) konkrétně specifikované dlouhodobější závazky,

f) konkrétně specifikované dlouhodobější záměry schválené orgány města.

4) Jednotlivé odbory předkládají požadované informace odboru ekonomiky v termínu 
stanoveném harmonogramem (viz vzor č. 2).

5) Odbor ekonomiky předané informace a zpracuje do formy rozpočtového výhledu. 

Čl. 5
Rozpočtové provizorium

1) Není-li rozpočet schválen před 1. lednem příslušného rozpočtového roku, řídí se 
rozpočtové hospodaření statutárního města v době do schválení rozpočtu pravidly 
rozpočtového provizoria. 

2) V období rozpočtového provizoria (pravidla rozpočtového provizoria):

a) bude financován pouze základní provoz odborů a příspěvkových organizací. Výše 
čerpání výdajů na jednotlivých řádcích tabulky rozpočtu může dosáhnout měsíčně 
maximálně 1/12 z objemu výdajů schváleného rozpočtu předcházejícího roku, vyjma 
výdajů financovaných z jiného rozpočtu, prostředků na platy zaměstnanců a úhrad 
jistin a úroků z přijatých úvěrů a zápůjček, popř. dalších smluvně podložených 
výdajů,

b) nebude zahajováno financování nových akcí nad 500 tis. Kč. Na přecházející akce 
nad 500 tis. Kč budou uvolňovány finanční prostředky v souladu se smlouvami 
uzavřenými v předcházejícím roce či letech, a to v nezbytně nutném rozsahu,

c) nebudou poskytovány dotace a příspěvky (transfery) fyzickým a právnickým 
osobám,

d) každý dílčí správce rozpočtu je povinen sestavit seznam priorit výdajů pro potřebu 
hospodaření v tomto období, přednostně musí být hrazeny výdaje nezbytné 
k zajištění právních povinností statutárního města a výdaje, jejichž neuhrazením by 
statutární město mohlo následně utrpět finanční škodu.
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3) Za plnění pravidel rozpočtového provizoria odpovídají vedoucí odborů v rámci svých 
kompetencí.

4) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají 
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Výsledky hospodaření v období 
rozpočtového provizoria, na základě předlohy zpracované odborem ekonomiky,
projedná zastupitelstvo.

  
Čl. 6

Závazné ukazatele

1) Orgány statutárního města projednávají rozpočet při jeho schvalování v třídění podle 
rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se 
mají povinně řídit:

a) výkonné orgány statutárního města při hospodaření podle rozpočtu,

b) právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti statutárního města při svém 
hospodaření,

c) další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků (transferů) z rozpočtu.

2) Závazné ukazatele schvaluje na příslušný rozpočtový rok zastupitelstvo. Návrh 
závazných ukazatelů je součástí předlohy návrhu rozpočtu.

3) Změny závazných ukazatelů podléhají schválení zastupitelstvem s výjimkou transferů 
z jiných veřejných rozpočtů. V těchto případech může změnu závazného ukazatele 
spolu s příslušným rozpočtovým opatřením schválit Rada města Přerova.

Čl. 7
Změny rozpočtu

1) Schválený rozpočet může být změněn z důvodů:

a) organizačních,

b) metodických,

c) věcných.

2) Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která se evidují podle časové 
posloupnosti. Rozpočtovým opatřením je:

a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje 
vzájemně ovlivňují, aniž by se změnil celkový objem příjmů a výdajů,

b) zvýšení celkového objemu rozpočtu – navýšení příjmů na úhradu nových a dosud 
nezajištěných výdajů,

c) snížení celkového objemu rozpočtu – zejména v důsledku neplnění rozpočtových 
příjmů.

3) Změny rozpočtu schvaluje zastupitelstvo. V rozsahu stanovém zastupitelstvem schvaluje 
změny rozpočtu rada. Za změnu vyžadující schválení orgány města není považována 
změna rozpisu rozpočtu, tj. položky v rámci řádku výdajové části rozpočtu, účelového 
znaku, organizace a záznamové jednotky, tato je realizována na základě žádosti 
odborem ekonomiky.
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4) Návrh rozpočtových opatření k projednání orgány statutárního města zpracovává, na 
základě požadavků jednotlivých odborů, odbor ekonomiky, přičemž požadavek na 
úpravu rozpočtu musí obdržet nejpozději 7 pracovních dnů před termínem pro 
odevzdání předloh pro jednání orgánů statutárního města. Později obdržené žádosti 
budou zpracovány na následující jednání orgánů statutárního města. Každý požadavek 
o rozpočtové opatření musí být řádně a dostatečně zdůvodněn.

5) Žádost o rozpočtové opatření bude předložena i v případě, kdy odbor ekonomiky
rozpočtové opatření doplňuje přímo do předlohy pro jednání orgánů statutárního města 
zpracované jiným odborem. Tyto předlohy budou předkládány v dostatečném časovém 
předstihu, nejpozději však 2 pracovní dny před termínem odevzdání předloh pro jednání 
orgánů statutárního města.

6) Žádosti o rozpočtová opatření budou odbory předkládána dle vzoru č. 3. Odbor 
ekonomiky je oprávněn vzor upravit, potom však je povinen o změně informovat všechny 
odbory.

7) Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Po 
provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze 
v případech vymezených zákonem (živelná pohroma nebo havárie ohrožující životy či 
majetek, plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím atd.).

8) Pokud v důsledku nedostatku zdrojů nebude odbor ekonomiky schopen pokrýt veškeré 
požadavky odborů o posílení rozpočtu, bude žádost zahrnuta v seznamu „nepokrytých 
požadavků“, který je zpravidla uveden konci důvodové zprávy předlohy. Tyto požadavky 
budou realizovány dle pořadí nebo priorit stanovených vedením statutárního města.

9) Schválená rozpočtová opatření jsou odborem ekonomiky pořizována v ekonomickém 
informačním systému v podobě upraveného rozpočtu a měsíčně předkládána Krajskému 
úřadu Olomouckého kraje. Změny rozpočtu jsou součástí předepsaných finančních 
výkazů, které vstupují do centrálního systému účetních informací státu.

10) Pokud statutární město v závěru roku obdrží doklad o poskytnutí transferu v době, kdy  
již nezasedají orgány statutárního města bude příslušné rozpočtové opatření předloženo 
na nejbližší schůzi rady v následujícím roce a pořízeno v roce, s nímž časově souvisí 
(změna finančního vztahu k jinému rozpočtu je povinným rozpočtovým opatřením).

Čl. 8
Hospodaření podle rozpočtu

1) Statutární město uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným 
rozpočtem a odbor ekonomiky provádí jeho pravidelnou a systematickou kontrolu po 
celý rozpočtový rok. 

2) Odbor ekonomiky zpracovává měsíčně (s výjimkou období leden – únor) tabulky  
„Rozpočet statutárního města Přerova“, které jsou rozesílány vedení statutárního města,  
všem odborům a příspěvkovým organizacím (mimo školských).

3) Odbory provedou měsíčně odsouhlasení údajů a v případě nesrovnalostí požádají odbor 
ekonomiky o zdůvodnění či opravu.
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Čl. 9
Vyhodnocování rozpočtu

1) Odbory pravidelně vyhodnocují nejen čerpání, ale i plnění své části rozpočtu. 

2) V případě odchylek na straně příjmů odbory požádají o rozpočtové opatření, tj. navýšení 
případně i snížení rozpočtu příslušného řádku včetně zdůvodnění.

3) V souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů     
a jeho prováděcí vyhlášky odbory realizují pouze výdaje, které jsou rozpočtově zajištěny. 
Za předběžnou kontrolu odpovídají příkazci operací (vedoucí odborů) a dílčí správci 
rozpočtu.

4) Pokud dílčí správce rozpočtu zjistí, že je nutné čerpání na paragrafu nebo položce, které
nemá rozpočtovány nebo by jejich stávající rozpočet byl překročen, požádá před 
podpisem smlouvy či objednávky odbor ekonomiky o rozpočtové opatření.

5) Předložené žádosti o rozpočtová opatření odbor ekonomiky prověří z hlediska 
oprávněnosti a zpracuje předlohy pro jednání orgánů statutárního města.

6) Předložení žádosti o rozpočtové opatření odboru ekonomiky nelze považovat za 
zajištění rozpočtových zdrojů. Rozpočtová opatření podléhající schvalovacímu procesu 
prostřednictvím orgánů statutárního města budou realizována v termínech dle jejich 
zasedání. 

Čl. 10
Rozbory hospodaření

1) Odbory předkládají rozbory hospodaření za I. pololetí a následně rozbory hospodaření
rozpočtového roku odboru ekonomiky, který také stanovuje termín a způsob předložení 
rozborů, a to v závislosti na termínech stanovených Krajským úřadem Olomouckého
kraje pro předkládání účetních dat a termínech jednání orgánů statutárního města. 
Odbor ekonomiky také stanoví harmonogram projednání rozborů hospodaření, které 
příslušný odbor zajistí ve stanoveném termínu.

2) Rozbory hospodaření za I. pololetí obsahují:

a) stručnou zprávu o celkovém hospodaření za hodnocené období,

b) odůvodnění výrazného překročení či neplnění rozpočtových příjmů,

c) odůvodnění výrazného nečerpání rozpočtových výdajů či čerpání objemu 
přesahujícího 50 % upraveného rozpočtu,

d) informace o realizaci akcí rozepsaných ve schváleném rozpočtu na hodnocený rok 
(opravy a investice do 500 tis. Kč – čerpání, navýšení rozpočtu akce, zrušení akce 
apod.),

e) tabulkovou část, popř. odpovídající data ve formě výstupu z ekonomického 
informačního systému s podpisy osob odpovědných za plnění a čerpání rozpočtu 
odboru (viz vzor č. 4).
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3) Rozbory hospodaření za rozpočtový rok obsahují:

a) zprávu o celkové činnosti odboru a jeho hospodaření za hodnocené období včetně 
počtu zaměstnanců k datu 31. 12. a organizační struktury odboru,

b) plnění rozpočtových příjmů odboru včetně komentáře dle jednotlivých řádků tabulky 
rozpočtu,

c) čerpání rozpočtových výdajů včetně komentáře dle jednotlivých řádků tabulky 
rozpočtu,

d) vyúčtování účelových dotací (poskytnutých z jiných veřejných rozpočtů),

e) informace o realizaci akcí rozepsaných ve schváleném rozpočtu na hodnocený rok 
(opravy a akce do 500 tis. Kč – čerpání, navýšení rozpočtu akce, zrušení akce apod.
– vždy v komentáři u příslušného řádku rozpočtu),

f) tabulkovou část, popř. odpovídající data ve formě výstupu z ekonomického 
informačního systému s podpisy osob odpovědných za plnění a čerpání rozpočtu 
odboru (viz vzor č. 4).

4) V textové části budou uvedeny jednotlivé řádky rozpočtu ve tvaru dle uvedeného 
příkladu:

Příjmová část                                                                     Výdajová část

Správní poplatky                                                              Pěstební činnost

Rozpočet původní:                                                             Rozpočet původní:

Rozpočet upravený:                                                           Rozpočet upravený:

Plnění:                                                                                Čerpání:

% plnění:                                                                          % čerpání:

Odůvodnění - textová část                                                  Odůvodnění – textová část

5) Samostatným vnitřním sdělením budou předloženy odboru ekonomiky požadavky            
o převod nevyčerpaných finančních prostředků do rozpočtu následujícího roku, které 
musí být podloženy uzavřenými smlouvami či objednávkami. Ve výjimečných 
a odůvodněných případech, jako je například probíhající výběrové řízení, tato podmínka 
nemusí být dodržena.

Čl. 11
Závěrečný účet a výroční zpráva

1) Po skončení rozpočtového roku odbor ekonomiky údaje o ročním hospodaření  
statutárního města překontroluje, projedná a zpracuje do formy závěrečného účtu           
a výroční zprávy (dále jen závěrečný účet). Obsah závěrečného účtu se řídí příslušnými 
právními předpisy.

2) Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle 
rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích v takovém rozsahu, aby bylo 
možné vyhodnotit finanční hospodaření statutárního města, hospodaření organizací 
zřízených nebo založených statutárním městem a hospodaření s majetkem statutárního
města.
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3) Součástí závěrečného účtu je mimo jiné

 vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu Olomouckého kraje     
a jiným veřejným rozpočtům,

 finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
s návrhem na rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace případně 
pokrytí ztráty,

 vyúčtování tvorby a použití účelových fondů statutárního města,

 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, 

 závěrečná zpráva o inventarizaci.

4) Závěrečný účet bude předložen k projednání zastupitelstvu nejpozději do 30. června 
následujícího kalendářního roku.

5) Závěrečný účet musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním 
v zastupitelstvu způsobem dle příslušného ustanovení zákona. 

Čl. 12
Společná a závěrečná ustanovení

1) Nedílnou součástí těchto zásad:

a) Vzor č. 1 – Podklady pro zpracování návrhu rozpočtu,

b) Vzor č. 2 – Podklady pro zpracování rozpočtového výhledu,

c) Vzor č. 3 – Žádost o rozpočtové opatření,

d) Vzor č. 4 – Tabulky k rozborům hospodaření.

2) Tímto vnitřním předpisem se zrušují Zásady upravující rozpočtový proces a následné 
vyhodnocování rozpočtu v platném znění.

3) Tento vnitřní předpis vydalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 8. jednání dne 
13. 7. 2015 a nabývá účinnosti dne 17. 7. 2015.

                Mgr. Vladimír Puchalský                                                Ing. Petr Měřínský
                          primátor                                                           náměstek primátora

Za správnost:
Odbor ekonomiky



vzor č. 1

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU

Budou předkládány formou vnitřního sdělení a obsahovat požadované údaje.

P ř í j m o v á   č á s t   r o z p o č t u

Předpoklad příjmů na následující rok uvádějte povinně s těmito údaji:
 rozpočtová skladba (par., pol., orj., příp. ÚZ, org.),
 částka v tisících Kč na jedno desetinné místo,
 zdůvodnění, včetně specifikace.

Př.:  Na základě uzavřené nájemní smlouvy s firmou ... navrhujeme do rozpočtu následujícího 
roku zapojit předpokládané příjmy ve výši 23 200 Kč.

par. pol. orj. org. návrh 
rozpočtu

3313 2132 510 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 
částí (kina aj.)

23,2

V ý d a j o v á   č á s t   r o z p o č t u

Požadavky na výdajovou část uvádějte povinně s těmito údaji:
 rozpočtová skladba (par., pol., orj.),
 částka v tisících Kč na jedno desetinné místo,
 podrobné zdůvodnění jednotlivých výdajů,
 každý řádek rozpočtu v členění na běžný provoz, opravy a údržba do 500 tis. Kč  

včetně rozpisu na jednotlivé akce, dotace, účelové prostředky, udržitelnost projektů, 
spolufinancování projektu nebo programu z EU a investiční výdaje.

Př.: Do výdajové části rozpočtu na par. 2212 požaduji částku 2 285 000 Kč na opravy                    
a údržbu komunikací.

par. pol. orj. návrh 
rozpočtu

2212 520 Silnice 2 285,0

5139 nákup HZS – Vapex 60,0

5169 projekty 225,0

5169 čištění silnic 300,0

5171 opravy 1 700,0



vzor č. 2

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU

Budou předkládány formou vnitřního sdělení a obsahovat požadované údaje.

P ř í j m o v á   č á s t   r o z p o č t u

Předpokládané příjmy uvádějte povinně s těmito údaji:
 rok,
 rozpočtová skladba (třída),
 částka v tisících Kč na jedno desetinné místo,

v tom dlouhodobější pohledávky – subjekt, účel, splatnost,
 rozpis částek jednotlivých příjmů přesahujících částku 500 000 Kč včetně očekávaných 

dotací,
 zdůvodnění.

Př.: Na základě uzavřených nájemních smluv zařaďte do rozpočtového výhledu 
předpokládané příjmy ve výši 1 200 000 Kč v každém roce. 

tř. 2017 2018

2 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 200,0 1 200,0

                 V tom: nebytové prostory:              ........... Kč (rozpis)

V ý d a j o v á   č á s t   r o z p o č t u

Předpokládané výdaje uvádějte povinně s těmito údaji:
 rok,
 rozpočtová skladba (skupina),
 částka v tisících Kč na jedno desetinné místo,

v tom: rozpis dlouhodobějších závazků, včetně odložených plateb a schválených 
záměrů přesahujících částku 500 000 Kč – subjekt, částka, splatnost, účel apod.,

 zdůvodnění.

Př.: Na opravy a údržbu komunikací zařaďte do rozpočtového výhledu v následujících letech 
částky uvedené v tabulce.

sk. 2017 2018

2 Silnice
z toho:
- dlouhodobé závazky – odložená splatnost zakázky …
- záměry – spolufinancování stavby smíšená stezka …

14 000,0

2 500,0
5 000,0

16 000,0

2 500,0
6 000,0



vzor č. 3

ŽÁDOST O ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

A) Žádost o rozpočtové opatření je zasílána odboru ekonomiky formou vnitřního sdělení.

Žádost o rozpočtové opatření musí obsahovat:
 požadovanou změnu na jednotlivém řádku rozpočtu (příp. změnu závazného ukazatele),
 částku v tisících Kč na jedno desetinné místo,
 stávající upravený rozpočet, požadované rozpočtové opatření, rozpočet po úpravě,
 podrobné zdůvodnění požadované úpravy,
 členění podle rozpočtové skladby (par., pol., orj., org., příp. ÚZ).

Př.:  Žádám o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 150 000,- Kč.

par. orj. upravený 
rozpočet

rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3322 511 Zachování a obnova kulturních památek 
(Městský dům)

600,0 + 150,0 750,0

Zdůvodnění: Tyto finanční prostředky budou použity na …  

V případě schválení rozpočtového opatření zaúčtujte na položku 5169 (100 000,- Kč) a 5171 
(50 000,- Kč).

Datum a podpis příslušného příkazce operace a dílčího správce rozpočtu*

B) Změna rozpisu rozpočtu - přesuny (tj. zvýšení a současně odpovídající snížení) mezi 
jednotlivými položkami v rámci jednoho řádku výdajové části rozpočtu, ale také změny 
organizace (org.), účelového znaku (UZ) nebo záznamové jednotky (ZJ).

Př.: Žádám o změnu rozpisu rozpočtu v rámci jednoho řádku rozpočtu:

par. pol.* orj. upravený rozpočet
v tisících Kč 

* vyplňuje se jen u příjmové strany rozpočtu

Požadovaná úprava:

par. pol. ZJ UZ orj. org. úprava
v tisících Kč

–

+ 

datum a podpis příslušného příkazce operace, popř. dílčího správce rozpočtu *

* Oprávnění k podpisu jednotlivých žádostí o rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu vyplývají
  z podpisových vzorů vyhotovených jako příloha vnitřní směrnice č. 6/04 – Systém účetnictví.
   V případě, že bude žádost o změnu rozpisu rozpočtu zaslána elektronickou poštou, musí být odeslána
   z e-mailové adresy oprávněné osoby (příkazce operace, dílčího správce rozpočtu).



vzor č. 4

Název odboru:

Období:

 P Ř Í J M Y 

 organizace: 

paragraf položka původní upravený

rozpočet ( tis. Kč) % k upr.
rozpočtu

skutečnost
k ……...  

v Kč



Název odboru:

Období:

 V Ý D A J E 

 organizace: 

paragraf položka původní upravený

% k upr.
rozpočtu

rozpočet ( tis. Kč) skutečnost

k ……...  

v Kč


