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1. Legislativní rámec 

 

Rozpočtové provizorium se sestavuje na základě ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  

 

Není-li rozpočet kraje schválen před 1. lednem příslušného rozpočtového roku, řídí se 

rozpočtové hospodaření kraje v době do schválení rozpočtu, pravidly rozpočtového provizoria. 

Pravidla rozpočtového provizoria, potřebná k zajištění plynulosti hospodaření kraje, musí 

schválit zastupitelstvo kraje.  

 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 

výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

 

 

 

2. Příjmy Karlovarského kraje v období rozpočtového provizoria 

 

Veškeré příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové i přijaté transfery), obdržené na účty 

Karlovarského kraje v období rozpočtového provizoria, se stávají příjmy rozpočtu 

Karlovarského kraje po jeho schválení.  

 

 

 

3. Výdaje Karlovarského kraje v období rozpočtového provizoria 

 

V období rozpočtového provizoria lze hradit následující výdaje:   

 Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím měsíčně ve výši max. 

1/12 příspěvku na provoz dle schváleného rozpočtu kraje předcházejícího roku. 

Příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti sociální lze zaslat 

příspěvek na provoz až do výše 100% schváleného rozpočtu předcházejícího roku 

(beze změn rozpočtu schválených v průběhu předcházejícího roku), a to z důvodu 

zajištění financování příspěvkových organizací v oblasti sociální na začátku roku do 

doby obdržení finančních prostředků z Ministerstva práce a sociálních věcí.  

 Příspěvky do fondu investic zřízeným příspěvkovým organizacím v případě již 

probíhající investiční akce, kdy nelze tuto investiční akci pozastavit např. s ohledem 

na závazky vyplývající z již existujících smluvních vztahů. Nové investiční akce 

nebudou v době rozpočtového provizoria zahajovány. Finanční prostředky do fondu 

investic budou zřízeným příspěvkovým organizacím hrazeny měsíčně v nezbytně 

nutné výši na zajištění úhrady závazků dle uzavřených smluvních vztahů. 

Příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, která 

z fondu investic splácí úvěry, budou finanční prostředky do fondu investic zasílány 

měsíčně ve výši max. 1/12 příspěvku do fondu investic dle schváleného rozpočtu 

kraje předcházejícího roku. 

 Nutné běžné výdaje na zabezpečení běžného provozu krajského úřadu, v případě že 

není níže upraveno jinak, měsíčně do výše max. 1/12 dle schváleného rozpočtu kraje 

předcházejícího roku. 

 Nutné běžné výdaje na zabezpečení fungování kraje a plnění jeho funkcí, které jsou 

v zájmu kraje a občanů kraje, zejména v oblasti zabezpečení dopravní obslužnosti 

kraje autobusové i drážní, závazku veřejné služby nemocnic, zajišťování lékařské 

pohotovosti, závazku veřejné služby opravy a údržby silnic II. a III. třídy, a.j. Tyto 
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výdaje budou hrazeny v souladu s již uzavřenými smlouvami nebo měsíčně do výše 

max. 1/12 dle schváleného rozpočtu kraje předcházejícího roku. 

 Osobní výdaje vyplývající z uzavřených pracovněprávních vztahů a z odměn 

zastupitelů, a to včetně souvisejících zákonných odvodů. Po dobu rozpočtového 

provizoria nelze vyplácet žádné odměny. Výdaje sociálního fondu lze hradit 

měsíčně do výše max. 1/12 dle schváleného rozpočtu sociálního fondu 

předcházejícího roku. 

 Výdaje na činnosti spojené s výkonem státní správy.  

 Průtokové dotace ze státního rozpočtu, které jsou prostřednictvím kraje zasílány 

obcím a jejich příspěvkovým organizacím, případně vratky těchto dotací zpět do 

státního rozpočtu. 

 Finanční prostředky z přijatých transferů (dotace, náhrady) ze státního rozpočtu a 

státních fondů, které jsou určeny příspěvkovým organizacím kraje, školským 

organizacím a jiným subjektům, případně vratky těchto finančních prostředků zpět 

do státního rozpočtu nebo státních fondů.  

 Výdaje Karlovarského kraje (dále jen „kraj“) financované z přijatých transferů 

(dotací, náhrad) z jiných veřejných rozpočtů v souladu s účelem jejich poskytnutí, 

případně vratky těchto finančních prostředků zpět poskytovateli.  

 Vratky finančních prostředků při finančním vypořádání kraje se státním rozpočtem 

či jinými veřejnými rozpočty. Vratky finančních prostředků při finančním 

vypořádání se státním rozpočtem za obce kraje, příspěvkové organizace a jiné 

subjekty, které tyto organizace odvádí prostřednictvím kraje.  

 Výdaje vyplývající kraji z obecně závazných právních předpisů, pravomocných 

rozhodnutí, výzev a smluvních vztahů, u nichž by v případě nezaplacení hrozily 

kraji finanční postihy. Jedná se např. o úhradu daní, poplatků, sankcí, pokut, odvodů 

za porušení rozpočtové kázně, penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové 

kázaně, vrácení dotace nebo její části na základě výzvy dle § 14f  zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, aj. 

 Výdaje na opravu a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně 

nutném rozsahu nebo které nelze pozastavit z důvodu již probíhající akce a 

s ohledem na závazky vyplývající z již existujících smluvních vztahů. 

 Investiční výdaje v případě již probíhající investiční akce, které nelze pozastavit 

např. s ohledem na závazky vyplývající z již existujících smluvních vztahů. Nové 

investiční akce nebudou v době rozpočtového provizoria zahajovány. 

 Plnění vyplývající z již existujících smluvních závazků, které není možné 

pozastavit.  

 Dotace, jejichž poskytnutí bylo schváleno v příslušném orgánu kraje v 

předcházejícím roce a které se z časových důvodů nestihly uhradit do konce roku.  

 Splátky jistiny úvěru a úroků z úvěrů, splátky návratných finančních výpomocí a 

zápůjček dle uzavřených smluv, splátkového kalendáře nebo rozhodnutí. 

 Výdaje vynaložené na odvrácení škody nebo řešení mimořádné situace v případě 

havárie nebo živelné pohromy, ohrožující životy či majetek.  

 Výdaje vynaložené v případě krizové situace, například nouzového stavu z důvodu 

pandemie COVID-19. 

 Zápůjčky schválené Zastupitelstvem Karlovarského kraje poskytovatelům 

sociálních služeb z Fondu na udržení sociálních služeb v Karlovarském kraji na 

zajištění jejich financování na začátku roku do doby obdržení dotace z Ministerstva 

práce a sociálních věcí. 
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 Výdaje na financování v Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválených projektů 

spolufinancovaných z EU nebo dotačních titulů státního rozpočtu, které jsou již 

v realizaci a nelze je pozastavit. Výdaje na přípravné práce projektů 

spolufinancovaných z EU nebo dotačních titulů státního rozpočtu, schválených v 

příslušném orgánu kraje, které nelze pozastavit z důvodu již existujících smluvních 

závazků nebo z důvodu prodlení při podávání žádostí o dotaci. 

 Finanční prostředky příspěvkovým organizacím kraje, případně právnickým 

osobám založeným krajem z Fondu budoucnosti nebo úvěru, určené na zajištění 

úhrady nutných závazků z titulu předfinancování a spolufinancování projektů 

spolufinancovaných z EU nebo z dotačních titulů státního rozpočtu. Finanční 

prostředky na předfinancování projektů se poskytují formou zápůjček na základě 

uzavřených smluv schválených v Zastupitelstvu Karlovarského kraje.  

 Vratky mylných plateb. 

 Jakýkoli další výdaj nespecifikovaný shora, za předpokladu jeho schválení 

Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

 

 

4. Financování v období rozpočtového provizoria 

 

V období rozpočtového provizoria se budou hradit splátky úvěrů, přijatých návratných 

finančních výpomocí a přijatých zápůjček na základě uzavřených smluv nebo splátkových 

kalendářů.  

 

V období rozpočtového provizoria lze čerpat úvěry na výdaje projektů spolufinancovaných 

z EU a z dotačních titulů státního rozpočtu. Čerpání úvěrů bude záviset na aktuálních potřebách 

financování jednotlivých projektů spolufinancovaných z EU nebo z dotačních titulů státního 

rozpočtu a na finančních zdrojích Fondu budoucnosti a finančních prostředcích na zvláštních 

účtech projektů. V období rozpočtového provizoria lze čerpat i další úvěry na základě 

v zastupitelstvu kraje schválených a uzavřených úvěrových smluv, např. úvěr na investiční 

akce. Čerpání úvěrů bude záviset na aktuálních potřebách financování těchto výdajů a na 

finančních zdrojích kraje v období rozpočtového provizoria.  

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji a financováním z titulu čerpání a splácení úvěrů, návratných 

finančních výpomocí či zápůjček bude rozpočtově kryt změnou finančních prostředků na 

bankovních účtech kraje. V souladu s účelem zřízených peněžních fondů kraje mohou být 

hrazeny výdaje z peněžních prostředků těchto fondů. V souladu s účelem zřízených zvláštních 

účtů projektů spolufinancovaných z EU nebo z dotačních titulů a dalších zvláštních účtů odborů 

mohou být hrazeny výdaje z peněžních prostředků těchto zvláštních účtů. Zbylá část bude 

financována z provozních účtů kraje.  

 

 

 

5. Rozpočtová opatření 

 

Rozpočtová opatření vedoucí ke změně schváleného rozpočtu je možné provádět až po 

schválení rozpočtu.  

 

V případě rozpočtových příjmů a výdajů uskutečněných v období rozpočtového provizoria, 

které schválený rozpočet kraje na příslušný rozpočtový rok nebude obsahovat, a které vyžadují 
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provést změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením, budou příslušná rozpočtová opatření 

schválena dodatečně po schválení rozpočtu kraje na příslušný rozpočtový rok. Jedná se zejména 

o transfery (dotace, náhrady) ze státního rozpočtu a státního fondu dopravní infrastruktury, 

které nejsou obsaženy v příjmech a výdajích schváleného rozpočtu kraje, protože jsou kraji 

poskytovány až v průběhu rozpočtového roku a poté se zapojují do příjmů a výdajů rozpočtu 

kraje na základě rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření se dle ustanovení § 16 odst. 2 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

uskutečňují při změně ve finančních vztazích k jinému rozpočtu povinně.  

 

 

 

6. Účinnost 

 

Tato pravidla rozpočtového provizoria nabývají účinnosti pouze v případě neschválení 

rozpočtu kraje na příslušný rozpočtový rok před 1. lednem příslušného rozpočtového roku.  

 

Rozpočtové provizorium bude účinné od 1. ledna příslušného rozpočtového roku do doby 

schválení rozpočtu kraje na rok příslušný rozpočtový rok v Zastupitelstvu Karlovarského kraje.  

 

Pravidla rozpočtového provizoria kraje byla schválena usnesením Zastupitelstva Karlovarského 

kraje č. ZK 367/12/20 dne 21.12.2020. 

 


