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Zmocnění k provádění změn rozpočtu v roce 2022 

 

Všeobecná ustanovení 

Schválený rozpočet může být během rozpočtového roku změněn. Změna rozpočtu se provádí 

rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření (dále také „RO“) se uskutečňují povinně, a to i jde-li 

o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám 

nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Každou změnu rozpočtu provádí 

příslušný orgán rozpočtovým opatřením. 

V případě rozpočtu Jihočeského kraje se jedná o změny jednotlivých údajů, obsažených v závazné 

části rozpočtu (dále jen „závazné ukazatele“) v oddílech: 

 

I.  Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí, s výjimkou údajů uvedených kurzivou, 

včetně členění alokací dotační politiky na investiční a neinvestiční část, 

 II.  Závazné finanční vztahy k obcím, 

III.  Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím. 
 

Toto vymezení vychází z aplikace ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. 

Radě kraje je přitom podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 

vyhrazeno zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření 

v rozsahu svěřeném zastupitelstvem a dále podle § 59 odst. 1 písm. i) téhož zákona je jí vyhrazeno 

vykonávat zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, které byly zřízeny krajem. 

 

Zmocnění k provádění změn rozpočtu 

(1) Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodovat o rozpočtových opatřeních: 

a) ve všech případech, kdy se jedná o změny závazných ukazatelů v objemu vyšším než 2 mil. Kč 

s výjimkou těch, která byla svěřena radě kraje dle bodu (2), 

b) čerpání rozpočtové rezervy ve výši přesahující 500 tis. Kč v jednotlivém případě, 

c) zapojení prostředků Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. 
 

(2) Rada kraje provádí rozpočtová opatření: 

a) ve všech případech, kdy se jedná o změny závazných ukazatelů v objemu do 2 mil. Kč včetně, 

b) u změn závazných ukazatelů v objemu vyšším než 2 mil. Kč:  

- změn, které byly vyvolány rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených 

prostředků (dotačních titulů státu), a to včetně prostředků, které jsou kraji poukázány 

společně s určením objemů pro konkrétní obce či dobrovolné svazky obcí a operací 

z finančního vypořádání těchto prostředků, 

- změn vyvolaných předchozími věcnými rozhodnutími zastupitelstva kraje včetně změn 

při přijetí a čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, 

- změn závazných ukazatelů vůči jednotlivým zřízeným příspěvkovým organizacím, 

uvedených v oddíle III. jako neinvestiční nebo investiční příspěvek, 

- změn závazných ukazatelů v případech zvýšení příjmů rozpočtové a krizové rezervy kraje, 

c) dodatečně v těch případech, kdy se jedná o změny závazných ukazatelů v souvislosti 

s přijatými peněžními prostředky, které jsou určeny pro příspěvkové organizace kraje 

(průtočné dotační tituly státu), kdy kraj plní funkci jejich zřizovatele a jejichž výdaj se může 

uskutečnit předem návazně na jejich přijetí. 
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(3) Hejtman kraje disponuje s rozpočtovou alokací krizové rezervy, kdy svým podpisem schvaluje 

návrh RO k čerpání krizové rezervy v případě jakýchkoli mimořádných situací nebo kdy je 

v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn rozhodovat za radu kraje. Předmětné RO 

následně předloží na vědomí radě a zastupitelstvu kraje na nejbližším jednání. 
 

(4) Hejtman a jeden z jeho náměstků rozhodují o provedení nezbytně nutných rozpočtových 

opatřeních v závěru rozpočtového roku, s výjimkou užití rozpočtové rezervy kraje. Tato RO se 

zařazují do posledního materiálu rozpočtových změn toho rozpočtového roku, ke kterému přísluší 

toto zmocnění. Současně jsou povinni podat informaci o takto provedených opatřeních 

na nejbližším jednání rady a zastupitelstva kraje.  

Neprodleně po schválení rozpočtu v zastupitelstvu kraje je proveden rozpis závazných ukazatelů 

v členění podle rozpočtové skladby (§ 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů). Úpravy v rozepsaném rozpočtu během rozpočtového roku provádí krajský úřad a 

těmito úpravami se nemění závazné ukazatele schváleného nebo upraveného rozpočtu. Úpravou 

rozpisu rozpočtu je pak i změna investičního nebo neinvestičního charakteru poskytované dotace 

návazně na rozhodnutí o příjemci, stanovení účelu a uzavření veřejnoprávní dotační smlouvy nebo 

na základě žádosti příjemce. 


