Přehled dokumentů a jejich zveřejnění – od 21. 2. 2017
V souvislosti s úpravou pravidel rozpočtové odpovědnosti byly přijaty zákony upravující povinnosti ÚSC, a to:
1. zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (účinnost od 21. února 2017)
2. zákon č. 24/2014 Sb., kterým se mění některé zákony, mj. část XIV – změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
A. Přehled zveřejňovaných dokumentů, ve vazbě na úpravu pravidel rozpočtové odpovědnosti, uvádí následující tabulka:
Návrh
střednědobého
výhledu
rozpočtu

Schválený
střednědobý
výhled
rozpočtu*

Schválená
pravidla
rozpočtového
provizoria

Návrh
rozpočtu

Schválený
rozpočet

Schválené
rozpočtové
opatření

Návrh
závěrečného
účtu

Schválený
závěrečný
účet

Územní samosprávný
celek

§ 3 odst. 3

§ 3 odst. 4

§ 13 odst. 6

§ 11 odst. 3

§ 11 odst. 4

§ 16 odst. 5

§ 17 odst. 6

§ 17 odst. 8

Dobrovolný svazek obcí

§ 39 odst. 4

§ 39 odst. 5

§ 13 odst. 6

§ 39 odst. 6

§ 39 odst. 7

§ 16 odst. 5

§ 39 odst. 9

§ 39 odst. 10

Příspěvková organizace

§ 28a odst. 1

§ 28a odst. 2

x

§ 28a odst. 3

§ 28a odst. 4

x

x

x

* Novelou zákona č. 250/2000 Sb. dochází ke změně názvu dokumentu rozpočtový výhled – od 21. 2. 2017 se jedná o střednědobý výhled rozpočtu (obsah se nemění).

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednáváním
na zasedání příslušného orgánu.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočet a schválený závěrečný účet musí být zveřejněn do 30 dnů od jeho schválení příslušnými
orgány. Tyto dokumenty musí být zveřejněny až do doby schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu na následující rok.
Schválená pravidla rozpočtového provizoria musí být zveřejněna do 30 dnů od jejich schválení, a to až do zveřejnění schváleného rozpočtu.
Schválené rozpočtové opatření musí být zveřejněno do 30 dnů od jeho schválení, a to po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření
vztahuje.
Pokud ÚSC schválí rozpočtový výhled a rozpočet na rok 2017 přede dnem nabytí účinnosti zákona, tj. před 21. 2. 2017, musí tento dokument zveřejnit
do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona, tj. do 23. 3. 2017.
B. Způsob uveřejnění
ÚSC a DSO zveřejňují dokumenty na úřední desce i na internetových stránkách. Současně oznámí na úřední desce, kde jsou dokumenty zveřejněny
v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby.
Příspěvkové organizace zveřejňují na svých internetových stránkách nebo na stránkách svého zřizovatele nebo způsobem v místě obvyklým.
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Zpracovala: Mgr. Kamila Kubíčková, dne 23. 2. 2017

