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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje a stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 
písm. a) a x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Rozpočtová pravidla pro 
město Čelákovice 
Schválením těchto „Rozpočtových pravidel“ pozbývají účinnosti pravidla 
schválená usnesením č. 11/2011/6. 6 zastupitelstva města Čelákovice ze dne 
14. 12. 2011.   

 
Důvodová zpráva: 
Stanovení Rozpočtových pravidel si vyžádala nová forma schvalovaného rozpočtu. 
Rozpočet byl předložen ke schválení v podobě, která umožňuje svým schválením 
vyjádření závazných ukazatelů, tj. hodnot příjmů, ale zejména výdajů na úrovni 
paragrafového členění rozpočtové skladby, tedy hodnot, které jsou souhrnné za 
jednotlivé části (paragrafy) rozpočtu.  
Po schválení rozpočtu musí následovat rozpis rozpočtu, tzn. rozepsat schválené 
hodnoty až na úroveň jednotlivých položek rozpočtu. V této podobě byl rozpočet 
schvalován dosud a to také vyvolávalo neustálé změny rozpočtu, protože každá 
schválená položka byla závazným ukazatelem. 
Smyslem této formy je umožnit určitou možnost úprav na úrovni položek rozpočtu 
(uvnitř schváleného paragrafu), protože jak ukazuje dosavadní praxe, rozpočet nelze 
na položkové úrovni nikdy naplánovat a následně schválit, aniž by docházelo k jeho 
následným změnám. 
Body 1 – 6 stanovují zásady provádění změn rozpočtu. 
Bod 8 stanovuje rozsah pravomocí rady města, aby změny mohly být operativnější. 
Pravomoc udělená v odstavci 1) byla radě města stanovená již v roce 2011 
usnesením č. 11/2011/6. 6 zastupitelstva města Čelákovice ze dne 14. 12. 2011.  
Toto rozhodnutí se v praxi velmi osvědčilo. 
Pravomoci udělované v odstavci 2) jsou jen pro uvedené případy, které lze 
považovat za speciální nebo výjimečné. 



Město Čelákovice 
 

Rozpočtová pravidla 
 
Rozpočtová pravidla vycházejí z ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 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 
stanovuje zastupitelstvo města Čelákovic rozsah a pravomoci. 
 

1. Rozpočet města schvaluje zastupitelstvo města. 
 

2. Schválením rozpočtu jsou schváleny závazné ukazatele. 
 

3. Změnu schválených ukazatelů schvaluje zastupitelstvo města nebo rada 
města v rozsahu udělených pravomocí. 

 
4. Změnu v rámci (uvnitř) jednotlivých závazných ukazatelů provádí správce 

rozpočtu na písemný návrh příkazců operací, kteří mají jednotlivé položky 
rozpočtu, se kterými hospodaří, přiděleny rozpisem rozpočtu. 

 
5. Změny v rámci (uvnitř) jednotlivých závazných ukazatelů musí být provedeny 

vždy do konce kalendářního měsíce, aby byly zapracované do měsíčních 
výkazů FIN 2 – 12. 

 
6. Změny provedené v rámci jednotlivých závazných ukazatelů předkládá 

správce rozpočtu ke schválení starostovi města a následně na vědomí radě 
města. 

 
7. Stanovení závazných limitů jednotlivým příspěvkovým organizacím a jejich 

změny schvaluje rada města. 
 

8. Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a x) zákona  
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, radě města rozsah 
provádění rozpočtových opatření (úprav rozpočtu) následovně: 
1) do výše 500 000,- Kč včetně pro každý jednotlivý případ, 
2) v hodnotě nad 500 000,- Kč v každém jednotlivém případě 
- pokud se jedná o rozpočtová opatření prováděná v počátku kalendářního 
roku, která souvisejí s roční účetní závěrkou roku předcházejícího, a 
z časových důvodů by nebylo možné s ohledem na výši finančních prostředků 
vyčkat na jednání nejbližšího zastupitelstva města, 
- pokud zapojení výdaje vyžaduje nezbytný výdaj na zajištění chodu města, 
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, 

- pokud se jedná o 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. 

 
Schválením těchto rozpočtových pravidel pozbývají účinnosti pravidla schválená 
usnesením č. 11/2011/6. 6 zastupitelstva města Čelákovice ze dne 14. 12. 2011. 
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