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Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (II.) 

 

 
Zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, dochází 
kromě jiného ke změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V důsledku této změny vznikají 
obcím, DSO a PO další povinnosti v oblasti zveřejňování informací. 
 
 

Obce  
 

 
Předmět zveřejnění       

 
Termín zveřejnění  

 
Kde se zveřejňuje 

 
Jak dlouho 

Je 
nezveřejnění 
správním 
deliktem? 

Návrh 
střednědobého 
výhledu rozpočtu 

Nejméně 15 dnů před 
dnem zahájení jeho 
projednávání na 
zasedání zastupitelstva 
obce. 

Na internetových stránkách musí 
být uvedeno úplné znění návrhu. 
Na úřední desce může být uveřejněn 
návrh v užším rozsahu* a dále se 
uvede, kde je uveřejněno úplné znění 
návrhu a kde je možno nahlédnout do 
listinné podoby. 

Až do schválení 
střednědobého výhledu 
rozpočtu. 

 
 

ANO 
 
§ 22a  
odst. 2a) 

Schválený 
střednědobý 
výhled rozpočtu 

Do 30 dnů ode dne jeho 
schválení. 

Na internetových stránkách musí 
být uvedeno úplné znění výhledu. 
Na úřední desce se uvede, kde je 
uveřejněn výhled v elektronické 
podobě a kde je možno nahlédnout 
do listinné podoby. 

Až do doby schválení 
střednědobého výhledu 
rozpočtu na následující 
kalendářní rok. 

 
ANO 

 
§ 22a  
odst. 2b) 
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Návrh rozpočtu Nejméně 15 dnů před 
dnem zahájení jeho 
projednávání na 
zasedání zastupitelstva 
obce. 

Na internetových stránkách musí 
být uvedeno úplné znění návrhu. 
Na úřední desce může být uveřejněn 
návrh v užším rozsahu** a dále se 
uvede, kde je uveřejněno úplné znění 
návrhu a kde je možno nahlédnout do 
listinné podoby. 

Až do schválení rozpočtu  
ANO 

 
§ 22a  
odst. 2d) 

Schválený 
rozpočet  

Do 30 dnů ode dne jeho 
schválení. 

Na internetových stránkách musí 
být uvedeno úplné znění rozpočtu. 
Na úřední desce se uvede, kde je 
rozpočet uveřejněn v elektronické 
podobě a kde je možno nahlédnout 
do jeho listinné podoby. 

Až do schválení rozpočtu 
na následující kalendářní 
rok. 

 
ANO 

 
§ 22a  
odst. 2e) 

Schválená 
pravidla 
rozpočtového 
provizoria 

Do 30 dnů ode dne jeho 
schválení. 

Na internetových stránkách musí 
být uvedeno úplné znění pravidel. 
Na úřední desce se uvede, kde jsou 
uveřejněna v elektronické podobě a 
kde je možno nahlédnout do jejich 
listinné podoby. 

Až do zveřejnění 
schváleného rozpočtu.  

 
ANO 

 
§ 22a  
odst. 2e) 
 

Schválené 
rozpočtové 
opatření (RO) 

Do 30 dnů ode dne jeho 
schválení. 

Na internetových stránkách musí 
být uvedeno úplné znění RO. 
Na úřední desce se uvede, kde je 
uveřejněno v elektronické podobě a 
kde je možno nahlédnout do jeho 
listinné podoby. 

Po dobu zveřejnění 
rozpočtu, ke kterému se 
rozpočtové opatření 
vztahuje. 

 
ANO 

 
§ 22a  
odst. 2e) 

Návrh 
závěrečného účtu 

Nejméně 15 dnů před 
dnem zahájení jeho 
projednávání na 
zasedání zastupitelstva 
obce. 

Na internetových stránkách musí 
být uvedeno úplné znění návrhu 
včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření. 
Na úřední desce může být návrh 
zveřejněn v užším rozsahu***. 

Až do schválení 
závěrečného účtu. 

 
ANO 

 
§ 22a  
odst. 2f) 
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Schválený 
závěrečný účet 

Do 30 dnů ode dne jeho 
schválení. 

Na internetových stránkách musí 
být uvedeno úplné znění včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření. 
Na úřední desce se uvede, kde je 
uveřejněn v elektronické podobě a 
kde je možno nahlédnout do jeho 
listinné podoby. 

Až do schválení 
závěrečného účtu za 
následující rozpočtový rok. 

 
ANO 

 
§ 22a  
odst. 2g) 

 
* užší rozsah návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o 
dlouhodobých závazcích a pohledávkách. 
** užší rozsah návrhu rozpočtu obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek 
druhového třídění rozpočtové skladby (tříd). 
*** užší rozsah návrhu závěrečného účtu obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších 
jednotek druhového třídění rozpočtové skladby (tříd) a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. 
 
 
 

Dobrovolný svazek obcí 
 

 
Předmět zveřejnění       

 
Termín zveřejnění  

 
Kde se zveřejňuje 

 
Jak dlouho 

Je 
nezveřejnění 
správním 
deliktem? 

Návrh 
střednědobého 
výhledu rozpočtu 

Nejméně 15 dnů před 
dnem zahájení jeho 
projednávání na 
zasedání příslušného 
orgánu svazku. 
 

Na internetových stránkách svazku 
musí být uvedeno úplné znění návrhu. 
Na úředních deskách členských 
obcí může být návrh uveřejněn 
v užším rozsahu*.  

Až do schválení 
střednědobého výhledu 
rozpočtu. 

 
ANO 

 
§ 22a  
odst. 4b) 
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Schválený 
střednědobý 
výhled rozpočtu 

Do 30 dnů ode dne jeho 
schválení. 

Na internetových stránkách svazku 
musí být uvedeno úplné znění výhledu. 
Na úředních deskách členských obcí 
se uvede oznámení o jeho zveřejnění s 
uvedením, kde byl zveřejněn 
v elektronické podobě a kde je možno 
nahlédnout do listinné podoby. 

Až do schválení 
střednědobého výhledu 
rozpočtu na následující 
kalendářní rok. 

 
ANO 

 
§ 22a  
odst. 4c) 

Návrh rozpočtu Nejméně 15 dnů před 
dnem zahájení jeho 
projednávání na 
zasedání příslušného 
orgánu svazku. 
 

Na internetových stránkách svazku 
musí být uvedeno úplné znění návrhu 
rozpočtu. 
Na úředních deskách členských 
obcí může být návrh uveřejněn 
v užším rozsahu**. 

Až do schválení rozpočtu.  
ANO 

 
§ 22a  
odst. 4d) 

Schválený 
rozpočet  

Do 30 dnů ode dne jeho 
schválení. 

Na internetových stránkách svazku 
musí být uvedeno úplné znění 
rozpočtu. 
Na úředních deskách členských obcí 
se uvede oznámení o jeho zveřejnění s 
uvedením, kde byl zveřejněn 
v elektronické podobě a kde je možno 
nahlédnout do listinné podoby. 

Až do schválení rozpočtu 
na následující rozpočtový 
rok. 

 
ANO 

 
§ 22a  
odst. 4e) 

Schválená 
pravidla 
rozpočtového 
provizoria 

Do 30 dnů ode dne jeho 
schválení. 

Na internetových stránkách svazku 
musí být uvedeno úplné znění pravidel. 
Na úředních deskách členských obcí 
se uvede oznámení o jejich zveřejnění, 
kde jsou uveřejněna v elektronické 
podobě a kde je možno nahlédnout do 
jeho listinné podoby. 

Až do zveřejnění 
schválení rozpočtu.  

 
ANO 

 
§ 22a  
odst. 4e) 
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Schválené 
rozpočtové 
opatření (RO) 

Do 30 dnů ode dne jeho 
schválení. 

Na internetových stránkách svazku 
musí být uvedeno úplné znění RO. 
Na úředních deskách členských obcí 
se uvede oznámení o jeho zveřejnění, 
kde je uveřejněno v elektronické 
podobě a kde je možno nahlédnout do 
jeho listinné podoby. 

Po dobu zveřejnění 
rozpočtu, ke kterému se 
rozpočtové opatření 
vztahuje. 

 
ANO 

 
§ 22a  
odst. 4e) 

Návrh 
závěrečného účtu 

Nejméně 15 dnů před 
dnem zahájení jeho 
projednávání na 
zasedání příslušného 
orgánu svazku. 
 

Na internetových stránkách svazku 
musí být uvedeno úplné znění návrhu 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření. 
Na úředních deskách členských 
obcí může být návrh uveřejněn 
v užším rozsahu***.  

Až do schválení 
závěrečného účtu. 

 
ANO 

 
§ 22a  
odst. 4f) 

Schválený 
závěrečný účet 

Do 30 dnů ode dne jeho 
schválení 

Na internetových stránkách svazku 
musí být uvedeno úplné znění včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření. 
Na úředních deskách členských obcí 
se uvede oznámení o jeho zveřejnění s 
uvedením, kde byl zveřejněn 
v elektronické podobě a kde je možno 
nahlédnout do listinné podoby. 

Až do schválení 
závěrečného účtu za 
další rozpočtový rok. 

 
ANO 

 
§ 22a  
odst. 4g) 

 
* užší rozsah návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o 
dlouhodobých závazcích a pohledávkách. 
** užší rozsah návrhu rozpočtu obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek 
druhového třídění rozpočtové skladby (tříd). 
*** užší rozsah návrhu závěrečného účtu obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších 
jednotek druhového třídění rozpočtové skladby (tříd) a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. 
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Příspěvkové organizace 
 

 
Předmět zveřejnění       

 
Termín zveřejnění  

 
Kde se zveřejňuje 

 
Jak dlouho 

Je 
nezveřejnění 
správním 
deliktem? 

Návrh 
střednědobého 
výhledu 
rozpočtu** 
(plán výnosů a 
nákladů) 

Nejméně 15 dnů před 
dnem zahájení jeho 
projednávání 
zřizovatelem.  

 buď na svých internetových 
stránkách 

 nebo na internetových 
stránkách svého zřizovatele 

 nebo způsobem v místě 
obvyklým (např. veřejně 
přístupná nástěnka školy) 

 

Až do schválení 
střednědobého výhledu 
rozpočtu. 

 
 

NE 

Schválený 
střednědobý 
výhled rozpočtu** 
(plán výnosů a 
nákladů) 

Do 30 dnů ode dne jeho 
schválení. 

 buď na svých internetových 
stránkách 

 nebo na internetových 
stránkách svého zřizovatele 

 nebo způsobem v místě 
obvyklým (např. veřejně 
přístupná nástěnka školy) 

 

Až do schválení 
střednědobého výhledu 
rozpočtu na následující 
kalendářní rok. 

 
 

NE 

Návrh rozpočtu* 
(plán výnosů a 
nákladů) 

Nejméně 15 dnů před 
dnem zahájení jeho 
projednávání 
zřizovatelem. 

 buď na svých internetových 
stránkách 

 nebo na internetových 
stránkách svého zřizovatele 

 nebo způsobem v místě 
obvyklým (např. veřejně 
přístupná nástěnka školy) 

 

Až do schválení rozpočtu.  
 

NE 
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Schválený 
rozpočet* 
(plán výnosů a 
nákladů)  

Do 30 dnů ode dne jeho 
schválení. 

 buď na svých internetových 
stránkách 

 nebo na internetových 
stránkách svého zřizovatele 

 nebo způsobem v místě 
obvyklým (např. veřejně 
přístupná nástěnka školy) 

 

Až do schválení rozpočtu 
na následující kalendářní 
rok. 

 
NE 

 
 
* Rozpočet PO je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 
**Střednědobý výhled rozpočtu PO je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován 
rozpočet. 
 
 
 
Je žádoucí, aby zřizovatelé seznámili své příspěvkové organizace o povinnostech zveřejňovat údaje podle zákona 
č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 


