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Příloha č. 1  

    

  Č. j.: MMH/…………… 

                                                                                                   Počet listů dokumentu: 4 

Počet příloh: 2 

Počet listů příloh:                                                                                                            

 

Zn.: ZS/…/RMH/2017 

 

Rada města Havířova   

usnesením čís. 3632/72RM/2017 ze dne 13. 9. 2017 stanovila tyto:  

 
 

P R A V I D L A  
pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů 

příspěvkových organizací města, které podléhají schválení zřizovatelem   
                                

 

Článek I 

Účel pravidel 

 

Účelem těchto pravidel je definovat pracovní postupy příspěvkových organizací zřizovaných 

statutárním městem Havířov (dále jen „PO“) při sestavení a úpravách rozpočtů, závazných 

ukazatelů a střednědobých výhledů rozpočtů PO podléhajících schválení orgány statutárního 

města Havířov (dále jen „zřizovatel“).  
 

Článek II 

Základní pravidla 

 

1. Každá PO je povinna návrh svého rozpočtu zpracovat v souladu se zásadami efektivnosti, 

hospodárnosti a účelnosti. 

 

2. Ředitelé PO odpovídají za zpracování a předložení návrhu rozpočtu a jeho změn, a za 

zpracování a předložení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu PO. 

 

3. Veškeré materiály předávají PO zřizovateli datovou schránkou, nestanoví-li odvětvový 

odbor MMH nebo tato pravidla jinak.   

 

 

Článek III 

Sestavení návrhu rozpočtu ze strany PO 

    

1. PO sestaví návrh rozpočtu jako vyrovnanou bilanci předpokládaných nákladů a výnosů 

(zahrnující hlavní i doplňkovou činnost) s předpokládaným příspěvkem zřizovatele, včetně 

případného zahrnutí použití peněžních fondů PO (rezervního, investic, odměn, FKSP). 

 

2. PO sestaví rozpočet na příslušné rozpočtové období v souladu s těmito pravidly a v 

termínech, které pro příslušné rozpočtové období stanoví zřizovatel v „Harmonogramu 

přípravy a zpracování návrhu rozpočtu města Havířova na rok ...“ .  
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3. Dílčí termíny pro plnění jednotlivých fází zpracování rozpočtu (rozpočtová kolečka) 

stanoví ekonomický odbor Magistrátu města Havířova (dále jen „EO MMH“) a příslušný 

odvětvový odbor MMH.  

 

4. PO sestaví rozpočet PO na základě: 

a) skutečných nákladů a výnosů za poslední ukončený rok, 

b) schváleného rozpočtu běžného roku (náklady, výnosy), 

c) skutečných nákladů a výnosů k 31. 8. běžného roku, 

d) předpokládané skutečnosti k 31. 12. běžného roku (náklady, výnosy), 

e) návrhu rozpočtu na následující rok (náklady, výnosy), 

f) uzavřených smluv, 

g) informací o cenách v následujícím roce,  

h) prognózy České národní banky o vývoji inflace. 

 

5. PO k návrhu rozpočtu přiloží údaje o: 

a) nákladech, 

b) výnosech, 

c) hospodářském výsledku, 

d) nákladech v oblasti personální a mzdové, 

e) zůstatcích účelových fondů. 

Podklady pro návrhy rozpočtu PO zpracují v tabulkách EXCEL podle pokynů 

zřizovatele. 

 

6. PO zapsané ve školském restříku (dále jen „školské PO“) předloží ve stanoveném termínu 

podklady pro návrh rozpočtu odboru školství a kultury MMH, který tyto podklady 

vyhodnotí a dále předá EO MMH.  

 

7. PO nezapsané ve školském rejstříku (dále jen „ostatní PO“) předloží ve stanoveném 

termínu návrh rozpočtu EO MMH a v elektronické podobě také odvětvovému odboru 

MMH. 

 

8. Návrhy rozpočtů PO na následující rok předkládá EO MMH ke schválení Radě města 

Havířova (dále jen ,,RMH“). Informaci o schválení rozpočtu, včetně čísla usnesení ZMH, 

sdělí EO MMH neprodleně PO.  

 

9. EO MMH zajistí zveřejnění:  

a) návrh rozpočtu PO na internetových stránkách zřizovatele http://www.havirov-

city.cz/dokumenty/rozpocet.html 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání v 

RMH, 

b) schválený rozpočet PO na internetových stránkách zřizovatele http://www.havirov-

city.cz/dokumenty/rozpocet.html  do 30 dnů od jeho schválení v ZMH.   

 

10. Ředitel PO odpovídá za zveřejnění:  

a) návrhu rozpočtu PO na internetových stránkách PO 15 dnů přede dnem zahájení jeho 

projednávání v RMH, 

b) schváleného rozpočtu PO na internetových stránkách PO do 30 dnů od jeho schválení. 

Informaci o schválení rozpočtu PO, včetně čísla usnesení ZMH,  sdělí EO MMH   

neprodleně PO. 

 

 

http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html
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Článek IV 

Úpravy schváleno rozpočtu ze strany PO 

 

1. Během kalendářního roku mohou PO upravovat schválené rozpočty bez souhlasu 

zřizovatele v případě přesun prostředků, při němž se jednotlivé náklady nebo výnosy 

navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem. 

 

2. Během kalendářního roku mohou PO upravovat schválené rozpočty jen se souhlasem  

zřizovatele v případě: 

a) použití nových, nepředvídaných výnosů k úhradě nových, nezajištěných nákladů, i když 

se zvýší celkový objem rozpočtu, 

b) vázání nákladů, jestliže je jejich krytí ohroženo naplněním výnosů; tímto opatřením se 

objem rozpočtu snižuje, 

c) úprav závazných ukazatelů. 

 

3. Závazné ukazatele rozpočtu PO jsou stanoveny EO MMH na základě schváleného 

rozpočtu PO na daný kalendářní rok. 

 

4. Úpravy závazných ukazatelů rozpočtu PO, týkající se změny příspěvků na provoz, 

investičních příspěvků popř. návratné finanční výpomoci, průtokového transferu a úpravy 

odpisových plánů během kalendářního roku jsou v kompetenci EO MMH.  

 

5. PO předkládají požadavky na změnu závazných ukazatelů nákladových účtů o více než 

250 tis. Kč, včetně odůvodnění, ke schválení RMH prostřednictvím odvětvového odboru 

MMH. 

 

6. PO předkládají požadavky na změnu rozpočtu, týkající se změny příspěvků na provoz, 

investičních příspěvků popř. návratné finanční výpomoci a průtokového transferu, včetně 

odůvodnění, prostřednictvím odvětvového odboru MMH k projednání RMH a následně ke 

schválení v ZMH.  

 

7. Přehled změn schváleného rozpočtu PO u nákladových účtů, které během kalendářního 

roku PO překročila o více než 250 tis. Kč, včetně odůvodnění předloží EO MMH na 

tiskopisu ,,Přehled změn závazných ukazatelů rozpočtu PO“ (viz Příloha č. 1).  

 

8. PO předloží Přehled změn závazných ukazatelů rozpočtu PO  podle odst. 7, včetně 

odůvodnění:  

a) do 10. července za období leden až červen kalendářního roku, 

b) do 10. ledna násl. roku za období červenec až prosinec kalendářního roku. 

 

9. Sumarizaci provedených změn závazných ukazatelů rozpočtů PO včetně odůvodnění, 

předloží EO MMH k projednání RMH a následně ke schválení ZMH. Materiál předloží za 

období leden až červen sledovaného období a za období červenec až prosinec sledovaného 

období, jako součást  ,,Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových 

organizací“. 

Informaci o schválení vyúčtování , včetně čísla usnesení ZMH, sdělí EO MMH neprodleně 

PO.  
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Článek V 

Střednědobý výhled rozpočtu  

 

1. PO sestaví návrh střednědobého výhledu rozpočtu (dále jen ,,výhled rozpočtu“) na dva 

rozpočtové roky následující po roce, na který je zpracováván rozpočet zřizovatele a to   

v souladu s těmito pravidly a v termínech, které pro příslušné rozpočtové období stanoví 

EO MMH.  

 

2. EO MMH pro zpracování výhledu rozpočtu zašle PO, po ukončení rozpočtových koleček, 

tabulku ,,Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok  a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

na období dvou let“ (viz Příloha č. 2), včetně výše navrhovaného příspěvku na provoz  

a výše navrhovaných závazných ukazatelů.  

 

3. PO ve stanoveném termínu předají na EO MMH v písemné podobě zpracovaný výhled 

rozpočtu na dva rozpočtové roky. 

 

4. EO MMH zajistí zveřejnění:  

a) návrhu výhledu rozpočtu PO na internetových stránkách zřizovatele 

http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html 15 dnů přede dnem zahájení jeho 

projednávání v RMH, 

b) schválený výhled rozpočtu PO na internetových stránkách zřizovatele 

http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html  do 30 dnů od jeho schválení  

v ZMH.   

 

5. Ředitel PO odpovídá za zveřejnění:  

a) návrhu výhledu rozpočtu PO na internetových stránkách PO 15 dnů přede dnem 

zahájení jeho projednávání v RMH, 

b) schváleného výhledu rozpočtu PO na internetových stránkách PO do 30 dnů od jeho 

schválení. Informaci o schválení výhledu rozpočtu PO, včetně čísla usnesení ZMH,  

sdělí EO MMH neprodleně PO. 

 

6. Při schválení rozpočtu PO na další kalendářní rok PO zpracuje nový výhled rozpočtu  

na dva následující dva kalendářní roky postupem uvdeným výše. 

 

 

Článek VI 

Závěrečná ustanovení 

 

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1.10.2017. 

 

 

 

Za Radu města Havířova: 

 

 

 

 

Mgr. Jana Feberová                                     Bc. Josef Bělica  

primátorka města                                                                   náměstek primátorky pro   

                                                                                               ekonomiku a správu majetku 

http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html

