
  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
ODBOR EKONOMICKÝ 

ÚSEK ROZPOČTOVÝCH VZTAHŮ 

 

 

 

 

 
Sídlo: Václava Balého 23/3, 153 00  Praha-Radotín  E-mail:   ekonomicky@praha16.eu 

Pracoviště: náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00  Praha-Radotín El. podatelna: elpodatelna@praha16.eu  

IČ: 00241598    Telefon:  234 128 223 

Web:  www.praha16.eu   Fax:   234 128 999 

Bankovní spojení:  2000861379/0800     Datová schránka:  ntsbt5z 

Pravidla pro rozpočtové provizorium 

Městské části Praha 16 

s účinností od 1. ledna 2023 

 
 
V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, stanovuje Zastupitelstvo Městské části Praha 

16 (dále jen „ZMČ“) tato Pravidla rozpočtového provizoria platná od 1. ledna 2023 na dobu 

neurčitou, s účinností vždy od 1. ledna příslušného roku do doby schválení rozpočtu Městské 

části Praha 16 (dále jen „MČ“) na daný kalendářní rok.  

 

Tato Pravidla rozpočtového provizoria nahrazují původní Pravidla schválena usnesením 

ZMČ číslo: VII/7/19 dne 16. prosince 2019. 

 

MČ bude po dobo rozpočtového provizoria hospodařit dle těchto pravidel: 

 

1. Rozpočtové provizorium se stanoví ve výši upraveného rozpočtu předcházejícího 

kalendářního roku. 

 

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

příjmy a výdaji běžného rozpočtu MČ na aktuální rok po jeho schválení. 

 

3. Během platnosti rozpočtového provizoria budou hrazeny závazky z minulého roku 

splatné v příslušném roce, splátky dle splátkových kalendářů plynoucích z uzavřených 

smluv a náklady na rozpracované investiční akce z předcházejícího období 

přecházející do aktuálního roku zabezpečené příslušnými smlouvami, popřípadě 

objednávkami.  

 

4. Během platnosti rozpočtového provizoria je možno uhradit výdaje, které budou 

pokryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, jejichž čerpání je určeno 

konkrétními podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku. 

 

5. V období rozpočtového provizoria by MČ neměla uzavírat nové smluvní vztahy, 

pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky 

v následujícím rozpočtu. 

 
 
Dokument byl schválen na dobu neurčitou usnesením ZMČ číslo: II/10/22 ze dne 5. 
prosince 2022. 


