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Navrhovaný právní předpis 

(resp. jiný právní předpis) 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení  

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex číslo 
Ustanovení 

(čl., odst.) 
Obsah 

Ústavní 

zákon o 

rozpočtové 

odpovědnosti 
 

Čl. 1, odst. 1, 2 

a 3 

(1) Stát a územní samosprávné celky dbají 

o zdravé a udržitelné veřejné finance, přičemž 

vhodně podporují hospodářský a společenský 

rozvoj, zaměstnanost a mezigenerační soudržnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Stát, územní samosprávné celky a další veřejné 

vymezené zákonem o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti tvoří sektor veřejných institucí. 

(3) Stát, územní samosprávné celky a další veřejné 

instituce podle odstavce 2 při výkonu své činnosti 

dodržují pravidla transparentnosti, účelnosti, 

hospodárnosti a efektivnosti nakládání s veřejnými 

financemi. 

 

12010E126 

 

 

32011R1175 

32011R1177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31996R2223 

 

 

 

 

12008M/PR

O/12 

 

 

 

Čl. 126 

 

 

Preambule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha bod 

2.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Členské státy se vyvarují nadměrných 

schodků veřejných financí. 

 

1) Koordinace hospodářských politik 

členských států v rámci Unie stanovená ve 

Smlouvě o fungování Evropské unie (dále 

jen „Smlouva o fungování EU“) by měla 

vést k dodržování hlavních zásad, jimiž jsou 

stabilní ceny, zdravé veřejné finance 

a měnové podmínky a udržitelná platební 

bilance. 

(3) Cílem Paktu o stabilitě a růstu jsou 

zdravé veřejné finance jakožto prostředek 

posilující podmínky pro stabilitu cen a silný 

udržitelný růst podpořený finanční 

stabilitou, což napomůže k dosažení cílů 

Unie v oblasti udržitelného růstu 

a zaměstnanosti. 

 

Definice: Sektor vládních institucí zahrnuje 

všechny institucionální jednotky, které jsou 

netržními výrobci… 

 

Výrazem „veřejný“ se rozumí vztahující se 

k veřejné správě, tj. k ústřední vládě, 

regionálním nebo místním orgánům nebo 

fondům sociálního zabezpečení s výjimkou 

obchodních operací, jak jsou definovány 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9U2H4S7D)



2 

 

 

 

 

(4) Způsob stanovení celkových výdajů sektoru 

veřejných institucí stanoví zákon o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti. 

 

 

 

32011L0085 

 

 

 
Kapitola IV, 

čl. 5 

 

v Evropském systému integrovaných 

hospodářských účtů. 

Každý členský stát uplatňuje numerická 

fiskální pravidla, která jsou pro něj 

specifická a která účinně podporují soulad 

s jeho povinnostmi v oblasti rozpočtové 

politiky vyplývajícími ze Smlouvy 

o fungování EU, a to ve víceletém rámci pro 

sektor vládních institucí jako celek. Tato 

pravidla podporují zejména:  

a) soulad s referenčními hodnotami 

schodku a dluhu stanovenými v souladu 

se Smlouvou o fungování EU; 

b) přijetí víceletého horizontu pro fiskální 

pláno-vání, včetně dodržování středně-

dobého rozpočtového cíle členských 

států. 

Čl. 2 Národní 

rozpočtová rada 

odst. 1 

Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný 

orgán, který působí v oblasti fiskální a rozpočtové 

politiky, sleduje vývoj hospodaření sektoru 

veřejných institucí a dodržování pravidel 

rozpočtové odpovědnosti a hodnotí je. 

32011L0085 Kap. IV čl. 6, 

odst. 1, písm. 

b) 

Účinné a včasné monitorování souladu 

s pravidly na základě spolehlivé a nezávislé 

analýzy provedené nezávislými subjekty 

nebo subjekty, které jsou ve vztahu 

k fiskálním orgánům členských států 

funkčně samostatné; 

Čl. 3 Stát, územní samosprávné celky a další veřejné 

instituce podle čl. 1 odst. 2 dbají o takový vývoj 

dluhu sektoru veřejných institucí, který nenarušuje  

dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí. 

32011L0085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola IV, 

čl. 5, písm. a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý členský stát uplatňuje numerická 

fiskální pravidla, které jsou pro něj 

specifická a která účinně podporují soulad 

s jeho povinnostmi v oblasti rozpočtové 

politiky vyplývajícími ze Smlouvy 

o fungování EU, a to ve víceletém rámci pro 

sektor vládních institucí jako celek. Tato 

pravidla podporují zejména: 

a) soulad s referenčními hodnotami 

schodku a dluhu stanovenými v souladu 
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12008M/PR

O/12 

 

 

 

 

 

 

12010E126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12008M/PR

O/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 126 

(bývalý článek 

104 Smlouvy 

o EU), odst. 2, 

písm. b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1 

se Smlouvou o fungování EU; 

Výrazem „veřejný“ se rozumí vztahující se 

k veřejné správě, tj. k ústřední vládě, 

regionálním nebo místním orgánům nebo 

fondům sociálního zabezpečení s výjimkou 

obchodních operací, jak jsou definovány 

v Evropském systému integrovaných 

hospodářských účtů. 

Komise sleduje vývoj rozpočtové situace 

a výši veřejného dluhu v členských státech, 

aby bylo možno zjistit závažné chyby. 

Zkoumá zejména dodržování rozpočtové 

kázně na základě těchto dvou kritérií: … 

b) zda poměr veřejného dluhu k hrubému 

domácímu produktu nepřekračuje referenční 

hodnotu, ledaže se poměr dostatečně snižuje 

a blíží se uspokojivým tempem k referenční 

hodnotě.  

Referenční hodnoty jsou stanoveny 

v Protokolu o postupu při nadměrném 

schodku připojeném ke Smlouvám. 

Referenční hodnoty uvedené v čl. (104 c) 

odst. 2 této smlouvy jsou:… 

- 60 % pro poměr veřejného dluhu 

k hrubému domácímu produktu v tržních 

cenách. 

Čl. 4 (1) Činí-li výše dluhu sektoru veřejných institucí 

po odečtení rezervy peněžních prostředků při 

financování státního dluhu vyjádřená jako procentní 

podíl na hrubém domácím produktu nejméně 55 % 

hrubého domácího produktu, uplatní se od prvního 

dne druhého kalendářního měsíce následujícího po 

32011L0085 Kap. IV čl. 6 

odst. 1 písm. 

a) a odst. 2  

1. Aniž jsou dotčena ustanovení Smlouvy 

o fungování EU týkající se rámce 

rozpočtového dohledu Unie, numerická 

fiskální pravidla specifická pro danou zemi 

obsahují vymezení následujících prvků:  

a) stanovení cíle a oblasti působnosti 
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dni vyhlášení takto upravené výše dluhu opatření 

stanovená zákonem o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti vedoucí k dlouhodobě udržitelnému 

stavu veřejných financí. 

(2) Podrobnosti stanoví zákon o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti. 

pravidel; 
 

2. Obsahují-li numerická fiskální pravidla 

únikové doložky, musí tyto doložky stanovit 

omezené množství konkrétních okolností 

v souladu s povinnostmi členských států 

vyplývajícími ze Smlouvy o fungování EU 

v oblasti rozpočtové politiky a přísnými 

postupy, při nichž je dovoleno dočasné 

nedodržování pravidel. 

Čl. 5 

Hospodaření 

územního 

samosprávného 

celku 

V zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí 

územní samosprávný celek hospodaří tak, aby výše 

jeho dluhu nepřekročila mez stanovenou zákonem o 

pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

 

32011L0085 Kapitola VI, 

čl. 12 a 13 

odst. 1 

Členské státy zajistí, aby všechna opatření 

přijatá za účelem dodržení ustanovení kap… 

IV byla konzistentní v rámci celého sektoru 

vládních institucí a komplexně pokrývala 

všechny jeho subsektory… 

Členské státy zavedou vhodné mechanismy 

koordinace napříč subsektory sektoru 

vládních institucí tak, aby byly všechny 

subsektory sektoru vládních institucí 

komplexně a konzistentně zahrnuty do …, 

numerických fiskálních pravidel 

specifických pro danou zemi a … 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu ES 

12010E 

31996R2223 

 

31997R1466 

 

 

12008M/PRO/12 

 

32011L0085 

Smlouva o fungování EU 

Nařízení Rady 2223/96/ EU ze dne 25. června 1996 o Evropském 

systému národních a regionálních účtů ve Společenství. 

Nařízení Rady 1466/97/ EU o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad 

hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik 

Protokol č. 12 o postupu při nadměrném schodku 

 

Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011, o požadavcích na 

rozpočtové rámce členských států 
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