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PRAVIDLA  ROZPOČTOVÉHO  PROVIZORIA 
 

 
I. Úvodní ustanovení 

V průběhu rozpočtového procesu obce může dojít k situaci, kdy před 1. lednem 
rozpočtového roku nebude schválen rozpočet obce. V takovém případě se řídí rozpočtové 
hospodaření obce v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Institut 
rozpočtového provizoria je upraven v ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. 
Rozpočtové provizorium slouží k tomu, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření nejen 
obce, ale také obcí zřízených příspěvkových organizací, případně dalších subjektů, které jsou 
na rozpočtu obce závislé. 
Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní 
úrovni obce i u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanovuje 
zastupitelstvo obce. 
 

II. Pravidla rozpočtového provizoria 
Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se hospodaření Obce 
Kamenný Most v době do schválení rozpočtu těmito pravidly rozpočtového provizoria: 
1. V příjmech se rozpočtové provizorium bude řídit dle schváleného rozpočtu po změnách v 
předcházejícím roce. 
2. V provozních výdajích se rozpočtové provizorium bude řídit dle schváleného rozpočtu po 
změnách v předcházejícím roce. Výdaje však nesmí měsíčně překročit jednu dvanáctinu 
výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok. 
3. Kapitálové výdaje budou uskutečněny pouze na akce schválené zastupitelstvem obce před 
1.1. daného roku. 
4. Případné vratky dotací budou vráceny na účet poskytovatele v určeném termínu. 
5. Obec nebude v období rozpočtového provizoria poskytovat žádné finanční příspěvky, 
dotace ani dary. 
6. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy 
a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
7. Pravidla rozpočtového provizoria se nevztahují na případ havarijních situací a živelných 
katastrof. 
 

III. Platnost pravidel 
1. Schválená pravidla rozpočtového provizoria se zveřejňují do 30 dnů od schválení a musí 
být zveřejněna do doby schválení nových pravidel rozpočtového provizoria. 
2. Tato pravidla byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Kamenný Most dne 
26.6.2017 a tímto dnem nabývají platnosti. 
 
V Kamenném Mostě dne : 26.6.2017 
 
 
  Antonín Kunert                                                                                          Ladislav Cílek 
místostarosta obce                                                                                      starosta obce 
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