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Příloha č.5

Obecná metodika k tvorbě rozpočtu 

	Vyrovnanost rozpočtu  -

 Příjmy  (příjmové položky)            =                Výdaje (výdajové položky)
      tř.1 – daňové příjmy +                                       tř. 5 – běžné příjmy +
      tř.2 -  nedaňové příjmy +                                   tř. 6 – kapitálové příjmy +
      tř.3 – kapitálové příjmy +
      tř.4 – přijaté dotace +
      tř.8 – financování                                               tř. 8 - financování

	 Rozpočet bude vyrovnaný bez potřeby zapojení přebytku minulých let  (pol.8115)

 -  není-li třeba, nemusí se přebytek zapojovat, zůstává na účtu  …………….…… P = V

3.   Rozpočet bude nevyrovnaný – P menší než V - tzn.
          -  musí se zapojit přebytek hospodaření z min. let + pol. 8115 a dorovnat do výše výdajů  
       ………………………………………………………………...………P + 8115 = V
     -  nebo obec přijala půjčku či úvěr  krátkodobý ( do 1 roku) na dorovnání rozpočtu
zapojit + pol. 8113 či dlouhodobý (na více než 1 rok) + pol. 8123 
         ……………………………………………………….………...P + 8113/8123 = V
     -  nebo rozpočet dorovná půjčkou či úvěrem a bude také splácet –
        splátky krátkodobých úvěrů či půjček pol. -  8114 nebo dlouhodobých úvěrů, půjček  
        pol.8124 …………………………………....….…..P + 8113/8123 = V vč. 8114/8124
 
4.   Rozpočet bude nevyrovnaný – P větší než V
      - vytvoří rezervu pol. 5901…………………………….. P = V (ve výdajích je pol. 5901)                      
      - nebo zůstanou příjmy na účtu.. pol.- 8115 …………………………….. ...P -8115 = V 
      - nebo sníží rozpočet příjmů na výši potřebných plánovaných výdajů ………..….P =  V
       (nerozpočtované příjmy lze v průběhu roku zapojit do rozpočtu, provést úpravu rozpočtu        
        jeho navýšením v příjmové i výdajové části)
           
5.    Souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce - pol. 4112 (neinvestiční) 
       případně 4212 (investiční) pořizovat v rozpise rozpočtu přesně v Kč bez zaokrouhlování.  
       Tento dotační titul souvisí s celokrajským a celostátním zpracováním!
       V průběhu roku obce bez písemného sdělení krajského úřadu neprovádí žádné         
       úpravy položky 4112 (4212) !!!

            6.   Schválený rozpočet pořizovat s druhem dokladu 2

7.   Dávky sociální péče: příjem pol. 4112 s ÚZ 98072
                            výdaj   pol. 5410 s ÚZ 98072 , §  417x,418x,4199
Sociální dávky hrazené z vlastních prostředků obce  rozpočtovat i účtovat bez ÚZ

Financování přímých nákladů obecních škol (= zpravidla příspěvková organizace obce) –  podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 160,161 - finanční prostředky jsou poskytovány krajským úřadem přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce nebo svazky obcí …..


	Přijaté neinvestiční a investiční dotace ze státního rozpočtu a státních fondů  v případě 

        zapojení do schváleného rozpočtu:
        příjem - pol. 4111,4113,4116,4118 nebo 4211,4213, 4216, 4218  s účelovým znakem/ÚZ
        (nutné pro zpracování v PVT, bez ÚZ nebude položka zahrnuta do rozpočtu) 
        výdaj -  pol. +§ dle platné rozpočtové skladby,  ÚZ 
 
10  Součástí rozpočtu jsou rozpočty peněžních fondů, s výjimkou fondu cizích prostředků, 
        fondu sdružených prostředků a fondu podnikatelské činnosti
 - při rozpočtování výdajových „převodových „ položek např. pol. 5342,5344,5349 –  převody   do fondů, je třeba použít také příjmové „převodové“ pol např. . 4134, 4139 – 
převody z účtů nebo z fondů. Tyto „převodové“ položky  jsou konsolidační a v rámci konsolidace  rozpočtu na úrovni obce jsou zohledněny v celkovém objemu rozpočtu (jsou odečteny )
V rozpočtu a účetnictví fondů  použít platné rozpočtové skladby a je možno také oddělit v ORJ nebo ORG od vlastního rozpočtu obce (+ synt. účet dle účtové osnovy)

11.  Konsolidační položky příjmové a výdajové a úroveň konsolidace (obecní, okresní,  
       krajská) je uvedena v příloze č. 6 vyhlášky č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a  
       rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních
       fondů a rozpočtů ÚSC, v platném znění. 
Příjmové konsolidační položky:
2223 - příjmy odvodů z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcí
2441 - splátky půjček od obcí
2442 - splátky půjček od krajů
2449 - splátky půjček od veř. rozpočtů územní úrovně např. dobrovolných svazků obcí
4121 - neinvestiční přijaté dotace od obcí
4122 - neinvestiční přijaté dotace od krajů
4129 - neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně např. dobr. svazků obcí
4133 - převody z vlastních rezervních fondů
4134 - převody z rozpočtových účtů
4139 - převody z vlastních fondů j.n.
4221 - investiční přijaté dotace od obcí
4222 - investiční přijaté dotace od krajů
4229 - investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně j.m.
záznamová položka 024 - dotace přijaté z území jiného okresu
záznamová položka 025 - splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu
záznamová položka 028 - dotace přijaté z území jiného kraje
záznamová položka 029 - splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje

Výdajové konsolidační položky:
       5321 - neinvestiční transfery obcím
       5323 - neinvestiční transfery krajům
       5329 - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně j.n.
       5344 - neinvestiční převody vlastním rezervním fondům
       5345 - neinvestiční převody vlastním rozpočtovým účtům
       5349 - neinvestiční převody vlastním fondům j.n.
       5366 - výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
       5641 - neinvestiční půjčky obcím
       5642 - neinvestiční půjčky krajům
       5649 - neinvestiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n.
       6341 - investiční transfery obcím
       6342 - investiční transfery krajům 
       6349 - investiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně j.n.
       6441 - investiční půjčky obcím
       6442 - investiční půjčky krajům
       6449 - investiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n.
záznamová položka 026 - dotace poskytnuté na území jiného okresu
záznamová položka 027 – půjčené prostředky  poskytnuté na území jiného okresu
záznamová položka 035 - dotace poskytnuté na území jiného kraje
záznamová položka 026 – půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

       Na příslušné úrovni konsolidace se určité položky odečítají -  „konsolidují“ rozpočet

	Výdaje na dopravní obslužnost území na základě sepsaných smluv s odborem dopravy 

        KÚ:
        Výdaj: položka 5323, § xxxx
        Při převodu finančních prostředků na účet kraje uvádět do variabilního symbolu
        xxxx00XXXX
        xxxx= číslo obce dle krajského číselníku (orgnum)
        XXXX= 5193!!!

13.  Rozpočtová skladba platná pro rok 2006 je v rozsahu 2005 

14.  V návaznosti na zákon  č. 557/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o 
       rozpočtových pravidlech ÚSC, ve znění pozdějších přepisů, kromě dalších úprav je 
       vložen  nový odstavec k § 11, který zní:
       (2) V případě, že se územní samosprávný celek podílí na realizaci programu nebo 
        projektu  spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný 
        kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na 
        spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie.

15.   Odkaz na platná znění právních předpisů např., zákon č. 250/2000 Sb., rozpočtová 
        pravidla ÚSC, zákon č. 218/2000 Sb.,  rozpočtová pravidla, z.č. 128/2000 Sb., o obcích,    
        zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vyhláška MF č. 484/2003 Sb., 
        rozpočtová skladba,  z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a další

16.   Číselník účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným 
        rozpočtům územní úrovně – www.mfcr.cz – rozpočet – veřejné rozpočty – jeho 
        aktualizaci provádí MF průběžně

17.   Rozpočet zpracovávají i dobrovolné svazky obcí

Zpracovala: Jana Šímová, ekonomický odbor
           

      

