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Příloha č. 6

Obecná metodika k provádění změn rozpočtu

     Změny a úpravy schváleného rozpočtu se provádějí v souladu s ustavením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to na základě organizačních, metodických nebo věcných změn v rozpočtu,  příp. v návaznosti na rozpočtová opatření jiných veřejných rozpočtů, která mají dopad do rozpočtu obce.

	změny a úpravy rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která se evidují podle   

      časové posloupnosti, přičemž rozpočtovým opatřením se rozumí:

	přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů


tzn. např. + pol. 1361 – správní poplatky ………………….…. + 50 000,- Kč
                                  -  pol.  2210 – přijaté sankční platby……………...….- 50 000,- Kč
           celkový vliv na rozpočet ……………………..….………….0,- Kč
                        
                          nebo. + pol. 5169 – nákup ost. služeb, § 6171 ……….…..+ 35 000,- Kč
                                   - pol. 5139 -  nákup materiálu, § 2140 ………………- 35 000,- Kč
             celkový vliv na rozpočet ……………….……...………….. 0,- Kč                
                          
	použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový  objem rozpočtu,


tzn. např.  + pol. 2132 – příjmy z pronájmu, § 6172 …….…….+ 150 000,- Kč
                 + pol. 5171 – opravy a údržba, § 3631 ……….…….+ 150 000,-Kč
                  celkové navýšení rozpočtu ………………….……. + 150 000,- Kč

       nebo   + pol.3111- příjmy z prodeje poz.,§ 3113 …………+ 500 000,- Kč
                  + pol. 6111 – programové vybavení§6171 ……….. +100 000,- Kč
                  + pol. 5137 – nákup mater, § xxxx………………….+400 000,- Kč
                   celkové navýšení rozpočtu …………………………+500 000,- Kč

       nebo  + pol. 8115 – financování  ………………………….. +100 000,- Kč
                 + pol. 5011 – platy zam., § 6171 …………………….+100 000,- Kč
                                    celkové navýšení rozpočtu ………………………….+100 000,- Kč

                         nebo + pol. 4111-přijaté neinv. dot. § -, ÚZ 98064 ………...+ 30 000,-- Kč
                                  + pol. 5139 – nákup mater.,§6115, ÚZ 98064 …..……..+10 000,- Kč
                                   +pol. 5169 – nákup služeb,§6115, ÚZ 98064 …..……..+10 000,- Kč
                                   +pol. 5xxxxx …………………………………..……… +10 000,- Kč
                                    celkové navýšení rozpočtu …………………..……….+ 30 000,- Kč
                                    (navýšení rozpočtu činí celý objem přijaté dotace na účet obce)

	vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se rozpočet snižuje.


tzn. např.   – pol. 1111 – daň ze záv. čin. ……………………….- 100 000,- Kč
                  - pol. 6123 – dopravní prostř.,§ 6171 ……………… - 100 000,- Kč
                               celkový objem rozpočtu ……………………………- 100 000,- Kč

	rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, zejména jde-li o změny ve finančních 

      vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo  
      jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.

	podmínkou je vyrovnanost rozpočtového opatření, čímž je zabezpečena následná 

vyrovnanost celého upraveného rozpočtu

-     úpravy rozpočtu pořizovat s druhem dokladu 3
       
	od roku 2005 lze pořizovat úpravy rozpočtu (druh dokladu 3)  ve stejném účetním období jako pořízení schváleného rozpočtu (druh dokladu 2)  


	úpravy – navýšení rozpočtu lze provádět buď


	ve výši očekávaného příjmu – podle toho se stanoví i výdaje, ale je třeba sledovat 

      skutečné naplnění příjmu, aby byly výdaje finančně zajištěny

	ve výši skutečně přijatého objemu – podle toho navýšit výdaje (možno i v Kč např. 

za prodej + pol. 3111 …………………….+ 1 105 935,- Kč
                + pol. 5xxx,6xxx ………………+ 1 105 935,- Kč

	dotace – ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů, z rozpočtů obcí, DSO… vždy  ve výši

přijatého objemu na účet 
            porovnáním rozpočtu a účetnictví vyplyne eventuelní vratka dotace !!!!


	upozornění na vyhlášku č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o   

      finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů , v platném znění
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