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Vládní návrh

na vydání

zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON
ze dne ………… 2007,
kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona
č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb.,
zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona
č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb. a zákona č. 245/2006 Sb.,
se mění takto:
l. V § 28 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Příspěvková organizace dále hospodaří
a) s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu
Evropské unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů,
b) s dotací na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě
kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu
Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu
švýcarsko-české spolupráce.
(3) Pokud se prostředky poskytnuté podle odstavce 2 nespotřebují do konce
kalendářního roku, převádějí se do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících
letech a mohou se použít pouze na stanovený účel. V rezervním fondu se tyto zdroje sledují
odděleně. Prostředky, které na stanovený účel nebyly použity, podléhají finančnímu
vypořádání se státním rozpočtem za rok, ve kterém byl splněn účel, na který byla dotace
poskytnuta.“.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 4 až 8.
2. V § 30 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a prostředky převedené podle
§ 28 odst. 3“.
3. V § 30 odst. 3 se za slovo „fond“ vkládají slova „ , s výjimkou prostředků
převedených podle § 28 odst. 3,“.
4. V § 30 odst. 4 se za slovo „fondu“ vkládají slova „ , s výjimkou prostředků
převedených podle § 28 odst. 3,“.
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Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
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Důvodová zpráva
Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nabyl účinnosti
1. ledna 2001. Od tohoto data došlo k několika úpravám zákona, které reagovaly na nové
požadavky hospodaření územních samosprávných celků.
Předložení návrhu novely zákona je vyvoláno potřebou upravit použití finančních
prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie příspěvkovým organizacím zřízeným
územními samosprávnými celky.
Změna zákona se uskutečňuje v souvislosti s novelou zákona č. 218/2000 Sb.
(rozpočtová pravidla). Navrhovaná úprava hospodaření příspěvkových organizací zřízených
ÚSC je analogická navrhované novele hospodaření státních příspěvkových organizací.
Vzhledem k tomu, že návrh novely zákona č. 218/2000 Sb. již byl projednán
v Poslanecké sněmovně v prvním čtení a návrh jeho účinnosti je rovněž 1. ledna 2008,
navrhuje se, aby Poslanecká sněmovna s návrhem novely zákona č. 250/2000 Sb. vyslovila
souhlas již v prvním čtení.
Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy:
Doplňuje se povinnost příspěvkových organizací zachovávat účelovost prostředků
poskytnutých od Evropské unie, z finančního mechanismu EHP, z finančního mechanismu
Norska a z programu švýcarsko-české spolupráce.
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku:
Návrh obsahuje právní úpravu výše uvedených otázek, jejichž dosavadní právní
úprava nezajišťuje fungování některých vztahů tak, jak by bylo potřebné.
Soulad s ústavním pořádkem České republiky:
Navrhovaný zákon je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Soulad s mezinárodními smlouvami:
Navrhovaný zákon je v souladu s vyhlášenými mezinárodními smlouvami podle čl. 10
Ústavy České republiky.
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Soulad s předpisy Evropských společenství:
Pokud jde o vztah navrhované novely k právu Evropských společenství (ES), nespadá
navrhovaný zákon do souboru zákonů, které je třeba v rámci Evropských společenství
upravovat jednotně. Nově navrhovaný právní předpis České republiky není s právem
Evropských společenství v rozporu.
Právo ES neupravuje výslovně otázky, které jsou předmětem předloženého návrhu.
Předložený návrh není rovněž v rozporu ani s Evropskou dohodou o přidružení ČR k EU ani
s obecnými zásadami práva ES. Návrh však přispívá k zajištění podmínek pro čerpání pomoci
ES stanovením legislativních podmínek. Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika
vázána, se na danou oblast nevztahují.
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet,
ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady a
dopady na životní prostředí:
Navrhovanou úpravou nevzniknou finanční dopady na státní rozpočet, na ostatní
veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky. Návrh nemá sociální dopady a
nevzniknou dopady na životní prostředí.
U územních samosprávných celků nedojde rovněž k finančním dopadům na jejich
rozpočty. Půjde pouze o zviditelnění finančních prostředků určených jejich příspěvkovým
organizacím.
Navrhovaná novela zákona je neutrální k rovnému postavení mužů a žen a nemá
dopad na postavení fyzických osob.
Zvláštní část
Článek I:
K bodu 1:
Jednoznačně se definuje původ prostředků, které se poukazují příspěvkovým organizacím
zřízeným územními samosprávnými celky.
Vzhledem k tomu, že dotace jsou poskytovány na celou dobu realizace účelu vymezeného
v rozhodnutí o poskytnutí dotace, navrhuje se finanční vypořádání provádět až po dosažení
tohoto účelu. Stanovuje se oddělené sledování převedených nespotřebovaných prostředků.
Nespotřebované prostředky se budou před koncem roku, tj. před uzavřením účetních knih,
převádět jako zdroj financování stejného účelu v následujících letech do rezervního fondu.
Tato skutečnost bude předmětem úpravy Českých účetních standardů pro účetní jednotky,
které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb.
K bodu 2:
Stanovuje se, že zdrojem prostředků rezervního fondu mohou být i nevyčerpané prostředky
EU.
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K bodu 3:
V novém znění odstavce 3 se stanovuje oddělené sledování převedených prostředků EU a
povinnost použít je pouze ke stanovenému účelu. Tímto ustanovením se převedené prostředky
vylučují z běžného použití prostředků fondu; posiluje se tím jejich použití výhradně na účel
stanovený poskytovatelem.
K bodu 4:
Převedené prostředky se nemohou převést do investičního fondu; zamezuje se tím jejich
zahrnutí do vstupní ceny majetku pro účely zákona o daních z příjmů.
Článek II:
Účinnost se navrhuje od 1. ledna 2008.

V Praze dne 10. října 2007

předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.

ministr financí
Ing. Miroslav Kalousek v. r.
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