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Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů

Zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, dochází kromě jiného ke změně zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V důsledku této
změny vznikají obcím, DSO a PO další povinnosti v oblasti zveřejňování informací.
Pro nejbližší dny je nyní nejdůležitější přechodné ustanovení výše zmiňované novely
zákona č. 250/2000 Sb., které upravuje situaci, kdy obec nebo DSO schválily
rozpočet na rok 2017 nebo střednědobý výhled rozpočtu (dříve rozpočtový výhled) na
rok 2018 a následující před dnem nabytí účinnosti zákona, tj. před 21. únorem 2017.
V takovémto případě tyto obce a DSO zveřejní schválený rozpočet na rok 2017 a
schválený střednědobý výhled rozpočtu (rozpočtový výhled) na roky 2018 a další do
30 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona,
tj. do 23. března 2017.
Schválený rozpočet a schválený střednědobý výhled rozpočtu musí být zveřejněny
až do doby schválení rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu na následující
kalendářní rok.
Pro informaci uvádíme, že stejná lhůta platí i pro zveřejnění rozpočtu nákladů
a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 (a střednědobého výhledu nákladů
a výnosů na rok 2018 a násl.), pokud byl schválen před 21. únorem 2017.
V tomto termínu však příspěvkové organizace ještě neměly povinnost rozpočet
nákladů a výnosů a střednědobý výhled zpracovávat.
Novelou zákona byl nahrazen termín „rozpočtový výhled“ termínem „střednědobý
výhled rozpočtu“ (§ 3).
Pokud má ÚSC schválen dokument nazvaný „rozpočtový výhled“ před 21. únorem
2017, nemusí jej přejmenovávat - postačí, když nový termín „střednědobý výhled
rozpočtu“ použije při jeho nejbližší aktualizaci.
Upozorňujeme, že nezveřejněním schváleného rozpočtu a schváleného
střednědobého výhledu rozpočtu se obec nebo DSO dopustí správního deliktu,
za který je následně uložena pokuta.
Informace týkající se správního deliktu se nevztahuje na příspěvkové organizace
zřizované obcemi nebo DSO.
Je žádoucí, aby zřizovatelé seznámili své příspěvkové organizace se změnami
zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

