
Vážená paní magistro, 
 
obracím se na Vás se žádostí, s prosbou, zda byste nám, prosím, mohla zajistit odpověď na níže 
uvedenou problematiku? Moc a moc děkuji. 
 
Rozpočet obce má být dle § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., zveřejněn 15 dnů před projednáním v 
ZO na fyzické úřední desce ve zkráceném rozsahu (alespoň v nejvyšších jednotkách druhového 
třídění) a způsobem umožňujícím dálkový přístup, kde musí být zveřejněn v úplném znění. Během 
dílčího přezkoumávání se setkáváme s otázkou, co je úplné znění? Jedná se o zveřejnění rozpočtu na 
položky dle podrobné rozpočtové skladby? Obce totiž v dalším kroku po schválení rozpočtu musí dle 
§ 14 provést rozpis neprodleně a při rozpisu rozpočtu se rozpočet člení podle podrobné rozpočtové 
skladby.  
 
Není nikde uvedeno, co je myšleno „úplným zněním“, zdali se jedná o rozpis dle podrobné 
rozpočtové skladby či nikoliv.  
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Podle § 12 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpis, se rozpočet územního samosprávného celku zpracovává v třídění podle 
rozpočtové skladby. Orgány územního samosprávného celku  projednávají rozpočet při jeho 
schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné 
ukazatele, jimiž se mají povinně řídit 
 a) výkonné orgány územního samosprávného celku a svazku obcí při hospodaření podle rozpočtu, 
 b) právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku při svém  
      hospodaření, 
 c) právnické osoby zřízené v působnosti svazku obcí, 
 d) další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu.  
 

Zákon tedy  pouze stanoví, že rozpočet se při schvalování v zastupitelstvu územního 
samosprávného celku projednává v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby vyjadřoval závazné 
ukazatele, kterými se mají povinně řídit výše uvedené subjekty. V zákoně tedy není stanoveno,  jak 
podrobný by měl být návrh rozpočtu. Zákonodárce vycházel z předpokladu, že by se zastupitelstvo 
územního samosprávného celku nemělo při schvalování rozpočtu zabývat každou i tou 
nejpodrobnější číselnou hodnotou, do které se jinak zpracovává „podrobný rozpočet“ pro účely 
výkaznictví a při sledování výsledků hospodaření podle rozpočtu. To však nevylučuje možnost, aby si 
malá obec sestavila a schválila již návrh rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby. Následně by 
pak již rozpočet nerozpisovala.  V případě velkých územních samosprávných celků však není technicky 
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možné ani logické zpracovávat a předkládat zastupitelstvu územního samosprávného celku 
k projednání a schválení rozpočet podle podrobné rozpočtové skladby.  
 

Územní samosprávný celek zpracuje návrh svého rozpočtu v intencích § 12 zák. č. 250/2000 
Sb., v platném znění. Před jeho předložením k projednání a schválení zastupitelstvem územního 
samosprávného celku má zákonem v §  11 odst. 3 stanovenu povinnost zveřejnit návrh svého 
rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 
územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na 
úřední desce může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o 
příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové 
skladby. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu. 
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit 
buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání 
zastupitelstva. Zákon tedy dává pouze možnost (nestanoví povinnost), s ohledem na kapacitu 
„klasické“ úřední desky, aby územní samosprávný celek za podmínek v něm stanovených zveřejnil na 
„klasické“ úřední desce návrh rozpočtu v užším rozsahu než je tento návrh předkládán zastupitelstvu 
územního samosprávného celku. Způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňuje územní 
samosprávný celek úplné znění návrhu rozpočtu, tzn. návrh rozpočtu ve znění, v jakém je předkládán 
zastupitelstvu územního samosprávného celku k projednání a schválení. 
 
Po schválení se rozpočet neprodleně rozepisuje  podle podrobné rozpočtové skladby (viz § 14). 
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