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Pravidla pro rozpočtové provizorium 

Městské části Praha 16 

s účinností od 01.01.2020 
 
V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, stanovuje Zastupitelstvo Městské části  

Praha 16 (dále jen „ZMČ“) tato Pravidla rozpočtového provizoria platná od 01. 01. 2020 na 

dobu neurčitou, s účinností vždy od 01. 01. příslušného roku do doby schválení rozpočtu 

Městské části Praha 16 (dále jen „MČ“) na daný kalendářní rok: 

 

1. Měsíční výdaje MČ nesmí překročit 1/12 výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí 

rozpočtový rok (provoz, nutné opravy, údržbu majetku, mzdové výdaje).  

 

2. Vyšší výdaje než 1/12 rozpočtu MČ lze uskutečnit pouze v případě, že jejich zvýšení 

přímo souvisí se zvýšeným financováním výdajů stanovených jiným zákonem nebo 

v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu 

EU. 

 

3. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají 

příjmy a výdaji rozpočtu MČ po jeho schválení. 

 

4. Během platnosti rozpočtového provizoria budou hrazeny závazky z minulého roku 

splatné v příslušném roce, splátky dle splátkových kalendářů plynoucích z uzavřených 

smluv a náklady na rozpracované investiční akce z předcházejícího období 

přecházející do aktuálního roku zabezpečené příslušnými smlouvami, popřípadě 

objednávkami pouze do výše limitu stanoveným zákonem 250/2000 Sb. 

 

5. Během platnosti rozpočtového provizoria je možno uhradit výdaje, které budou 

pokryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, jejichž čerpání je určeno 

konkrétními podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku. 

 

6. V období rozpočtového provizoria by MČ neměla uzavírat nové smluvní vztahy, 

pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky 

v následujícím rozpočtu. 

 

 
Tato Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena na dobu neurčitou usnesením 
Zastupitelstva Městské části Praha 16 číslo: VII/7/19 dne 16. prosince 2019.  
 


