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Určeno pro: Zasedání Představenstva VAK dne 26. 11. 2020 

Předkládá: Ing. Karel Busta 

 
Informace: 

Rozpočet svazku VAK na rok 2021 bude projednáván a schvalován na příštím zasedání Valné hromady 

svazku v roce 2021. Z tohoto důvodu jsou navržena následující pravidla rozpočtového provizoria tak, 

aby bylo umožněno do okamžiku schválení rozpočtu zajistit plynulý chod svazku VAK. 

Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2021 
 

Čl. I 

Hospodaření svazku s jeho rozpočtem se bude těmito pravidly řídit, pokud nebude před 1. lednem 2021 
schválen rozpočet na tento rok, a to do doby, než bude rozpočet schválen valnou hromadou svazku. 

Čl. II 

V období od 1. ledna 2021 do doby schválení rozpočtu se hospodaření svazku řídí posledním upraveným 
rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat investiční akce zahrnuté 
v posledním schváleném střednědobém investičním plánu svazku a hradit závazky z uzavřených smluv 
k těmto akcím. 
Výdaje na investiční akce budou vypláceny dle závazků svazku VAK tak, aby byly řádně dodrženy termíny 
splatnosti dodavatelských faktur a uhrazeny veškeré závazky z roku předcházejícího. 

Svazek VAK bude realizovat pouze nutné výdaje, které vyplývají ze smluvních či jinak daných závazků svazku 
vůči třetím osobám. 

Základním dokumentem, z něhož se stanoví jednotlivé částky rozpočtového provizoria, je schválený 
rozpočet po změnách v předchozím kalendářním roce (dále schválený rozpočet). Závazným ukazatelem 
v rozpočtu je paragraf. Měsíční neinvestiční výdaje nepřesáhnou výdaje předchozího kalendářního roku. 
Jedná se především o tyto případy: 

• uvolnění prostředků na pravidelně se opakující výdaje a sjednané závazky 
• výdaje na zabezpečení chodu svazku, než bude schválen rozpočet 
• plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v minulých letech (splátky úvěrů atd.), 
• úhrady dodavatelských faktur 
• splnění povinností z pracovněprávních vztahů (výplata mezd, odvody sociálního a zdravotního 

pojištění, daní) 
• splnění povinností vyplývajících z právních předpisů – např. vratky dotací v rámci finančního 

vypořádání 
• výdaje na řešení výjimečných havarijních a krizových situací 

Čl. III 

Příjmy a výdaje, které jsou realizovány během rozpočtového provizoria, se po schválení řádného rozpočtu 
stávají příjmy a výdaji tohoto rozpočtu. 

Bod č. 

5 Rozpočtové provizorium pro rok 2021 
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Tato pravidla byla schválena Představenstvem svazku na jeho zasedání dne 26. 11. 2020. Pravidla mohou 
být změněna pouze schválením nových pravidel rozpočtového provizoria Představenstvem svazku. 

Usnesení: 
 

 

 

 

Zveřejněno dne:  03. 12. 2020  
Zveřejněno do:   31. 05. 2021 

 

 

 

Představenstvo svazku hlasováním 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

Schvaluje pravidla rozpočtového provizoria svazku VAK pro rok 2021. 


