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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 

Zákon o 

pravidlech 

rozpočtové 

odpovědnosti 
 

§ 1 Předmět 

úpravy 

 

 

 

 

 

Tento zákon zapracovává příslušný předpis 

Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo 

použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje 

pravidla rozpočtové odpovědnosti veřejných 

institucí v sektoru veřejných institucí a postavení 

a působnost Národní rozpočtové rady (dále jen 

„Rada“). 

 

 

 

 

 

 

 

12010E126  

 

 

 

 

32011R1175 

32011R1177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 126 

 

 

 

 

preambule 

 

 

 

 

 

 

 

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 

                                                 
1) Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. 
2) Např. nařízení Rady (ES) č. 1466/1997 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace 

hospodářských politik, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 1467/1997 a nařízení Rady (ES) č. 479/2009. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9U2H6DRL)



2 

 

Unie v oblasti udržitelného růstu 

a zaměstnanosti. 

§ 2 Veřejná 

instituce 

Veřejnou institucí v sektoru veřejných institucí pro 

účely rozpočtové odpovědnosti je 

a) stát, organizační složka státu a zařízení státu 

mající obdobné postavení jako organizační 

složka státu, 

b) státní příspěvková organizace,  

c) státní fond, 

d) veřejná výzkumná instituce,  

e) veřejná vysoká škola,  

f) právnická osoba, jejímž zakladatelem nebo 

zřizovatelem je veřejná instituce podle písmen 

a), c) až e), g) a m) a která je 

1. převážně financována příjmy od veřejných 

institucí podle písm. a) až e) nebo výnosy 

daní, poplatků a jiných obdobných 

peněžitých plnění a 

2. řízena veřejnou institucí podle písmen a) až 

e), nebo ve které taková veřejná instituce může 

prosadit jmenování, volbu nebo odvolání 

většiny osob, které jsou statutárním nebo 

31996R2223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12008M/PR

O/12 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Příloha  

body 2.68 až 

2.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

Definice: Sektor vládních institucí (S.13) 

zahrnuje všechny institucionální jednotky, 

které jsou ostatními netržními výrobci (viz 

odstavec 3.26), jejichž produkce je určena 

pro individuální a kolektivní spotřebu a je 

financována zejména povinnými platbami 

od jednotek, které patří do ostatních sektorů, 

nebo institucionální jednotky, které se 

převážně zabývají znovurozdělením 

národního důchodu 

a bohatství. 

 

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. 
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řídícím orgánem nebo jeho členem, nebo 

většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu 

právnické osoby, 

g) zdravotní pojišťovna, 

h) územní samosprávný celek,  

i) dobrovolný svazek obcí,  

j) regionální rada regionu soudržnosti, 

k) příspěvková organizace zřízená územním 

samosprávným celkem, dobrovolným svazkem 

obcí, nebo městskou částí hlavního města 

Prahy, 

l) právnická osoba, jejímž zakladatelem nebo 

zřizovatelem je územní samosprávný celek, 

dobrovolný svazek obcí nebo městská část 

hlavního města Prahy, a 

i. která je financovaná převážně svým 

zakladatelem nebo zřizovatelem nebo 

výnosy daní, poplatků a jiných obdobných 

peněžitých plnění a 

ii. ve které veřejná instituce podle písmen h) až 

k) může prosadit jmenování, volbu nebo 

odvolání více než poloviny osob, které jsou 

statutárním, řídícím nebo správním orgánem 

nebo jeho členem, anebo většiny osob, které 

jsou členy dozorčího orgánu právnické 

osoby, 

m) jiný ekonomický subjekt, který splňuje znaky 

instituce sektoru vládních institucí podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie 

32009R0479 

 

 

 

 

 

 

Kap. I, čl. 1 

odst. 2 

Pojmem „veřejný“ se rozumí sektor 

„vládních institucí“ (S.13), tj. „centrální 

vládní instituce“ (S.1311), „národní vládní 

instituce“ (S.1312), „místní vládní instituce“ 

(S.1313) a „fondy sociálního zabezpečení“ 

(S.1314), s vyloučením komerčních operací, 

jak jsou definovány v ESA 95. 
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upravujícího Evropský systém národních 

a regionálních účtů ve Společenství3), 

 

pokud je zároveň zapsána jako jednotka sektoru 

vládních institucí podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie upravujícího Evropský 

systém národních a regionálních účtů v Evropské 

unii3) v registru ekonomických subjektů, vedeném 

a spravovaném Českým statistickým úřadem podle 

zákona o státní statistické službě. 

§ 6  (1) Ministerstvo nejméně jednou ročně zveřejní za 

sektor veřejných institucí informace o 

a) podmíněných závazcích podle právních předpisů 

upravujících účetnictví4) a o dalších 

potenciálních povinnostech k plnění 

s předpokládaným významným dopadem na 

veřejné finance nejméně v členění na záruky, 

dluhy vyplývající z činnosti veřejných 

společností vymezených v přímo použitelném 

předpise Evropské unie upravujícím Evropský 

systém národních a regionálních účtů 

v Evropské unii5), včetně jejich ocenění, 

b) zápůjčkách, úvěrech a návratných finančních 

výpomocích poskytnutých veřejnými 

institucemi, jejichž splátky jistiny nebo úroku 

jsou 90 a více dnů po lhůtě splatnosti, 

c) majetkových účastech v obchodních 

32011L0085 Kap. VI, čl. 14 

odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členské státy zveřejní příslušné informace, 

týkající se všech subsektorů sektoru 

vládních institucí, o podmíněných 

závazcích s potenciálně velkým dopadem 

na veřejné finance, což zahrnuje mimo jiné 

vládní záruky, úvěry v selhání a závazky 

vyplývající z činnosti veřejných 

společností, včetně jejich rozsahu. Členské 

státy rovněž zveřejní informace o držených 

majetkových účastech v soukromých 

a veřejných společnostech, pokud jde 

o ekonomicky významné částky. 

 

 

 

 

 

                                                 
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii. 
4) § 4 odst. 8 písm. d) a § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 
5) Odstavce 2.51 a 2.71 Přílohy A nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013. 
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korporacích a dalších podílech držených 

veřejnými institucemi, a to nejméně 

o majetkových účastech a podílech, jejichž 

hodnota je vyšší než 0,01 % nominálního 

hrubého domácího produktu uvedeného za 

stejné období v naposledy zveřejněné 

makroekonomické prognóze ministerstva, 

d) odhadech dopadu daňových úlev, které lze 

považovat za výdaje uskutečňované 

prostřednictvím daňového systému, na příjmy 

sektoru veřejných institucí. 

(2) U veřejných institucí uvedených v § 2 písm. h) 

až l) nebo u jednotlivých skupin těchto institucí 

ministerstvo do konce následujícího čtvrtletí 

zveřejní nejméně celkové příjmy, výdaje a saldo 

nebo celkové výnosy a náklady nebo jejich odhady 

za kalendářní čtvrtletí. 

(3) U veřejných institucí uvedených v § 2 písm. 

a) až f) a m) nebo u jednotlivých skupin těchto 

institucí zveřejní ministerstvo za každý kalendářní 

měsíc nejméně celkové příjmy, výdaje a saldo nebo 

celkové výnosy a náklady nebo jejich odhady, a to 

do konce následujícího měsíce. U veřejných 

institucí uvedených v § 2 písm. g) zveřejní 

ministerstvo tyto údaje ve stejných lhůtách 

samostatně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kap. VI, čl. 14 

odst. 2 

 

 

 

 

Kap. II, čl. 3 

odst. 2 písm. 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

Členské státy zveřejní podrobné informace 

o dopadu daňových výdajů na příjmy. 

 

 

 

Členské státy zajistí, aby veřejnost měla 

včasný a pravidelný přístup k fiskálním 

údajům pro všechny subsektory sektoru 

vládních institucí, jak jsou definovány 

nařízením (ES) č. 2223/96. Členské státy 

zejména zveřejní:  

a) fiskální údaje na hotovostní bázi (nebo 

ekvivalentní číselné údaje z veřejných účtů, 

nejsou-li údaje na hotovostní bázi 

k dispozici) s touto četností:  

— měsíčně za subsektory centrálních 

vládních institucí, národních vládních 

institucí a fondů sociálního zabezpečení, a to 

do konce následujícího měsíce, a  

— čtvrtletně za subsektor místních vládních 

institucí, a to do konce následujícího 

čtvrtletí; 

§ 6 odst. 5 (5) Před zveřejněním údajů uvedených v odstavcích 32011L0085 Kap. II, čl. 3 

odst. 2 
b) podrobnou srovnávací tabulku, z níž je 
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2 a 3, ministerstvo zveřejní popis rozdílů mezi 

zveřejněnými údaji a údaji podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

Evropský systém národních a regionálních účtů 

v Evropské unii3). Popis ministerstvo připraví ve 

spolupráci s Českým statistickým úřadem. 

písm. b) patrná metodika přechodu mezi údaji na 

hotovostní bázi (nebo ekvivalentními 

číselnými údaji z veřejných účtů, nejsou-li 

údaje na hotovostní bázi k dispozici) a údaji 

dle standardu ESA 95. 

Rozpočet a 

střednědobý 

výhled veřejné 

instituce 

§ 3 

1.  Veřejná instituce sestavuje návrh rozpočtu na 

rozpočtový rok a střednědobý výhled rozpočtu na 

nejméně 2 další následující rozpočtové roky, při 

tom zohledňuje veškeré hospodářské skutečnosti, 

včetně své ekonomické a finanční situace. 

32011L0085 Kap. V, čl. 9 

odst. 1 
1. Členské státy vytvoří důvěryhodný 

a účinný střednědobý rozpočtový rámec, 

kterým se stanoví přijetí nejméně tříletého 

horizontu fiskálního plánování, a zajistí tak, 

aby vnitrostátní fiskální plánování bylo 

v souladu s perspektivou víceletého 

fiskálního plánování. 

§ 8 odst. 4 Ministerstvo v návrhu státního rozpočtu, 

střednědobého výhledu a rozpočtové strategie 

sektoru veřejných institucí uvede souhrnnou 

informaci o hospodaření veřejných institucí a jejich 

mimorozpočtových účtů a fondů, a to nejméně 

v rozsahu jejich souhrnného vlivu na saldo a dluh 

sektoru veřejných institucí. 

32011L0085 Kap. VI, čl. 14 

odst. 1 
1. V rámci ročního rozpočtového procesu 

členské státy určí a uvedou všechny subjekty 

a fondy sektoru vládních institucí, které 

nejsou součástí řádných rozpočtů na úrovni 

subsektorů, spolu s dalšími relevantními 

informacemi. Jejich souhrnný vliv na saldo 

sektoru vládních institucí a dluhy těchto 

subjektů a fondů sektoru vládních institucí 

musí být uvedeny v rámci ročního 

rozpočtového procesu i střednědobých 

rozpočtových plánů. 

§ 7 Prognózy 1. Makroekonomická a fiskální prognóza 

ministerstva obsahuje porovnání s prognózami 

Evropské komise, včetně jejich předpokladů, a s 

dalšími prognózami. Podstatné rozdíly ministerstvo 

zveřejní a odůvodní je. 

 

32011L0085 Kap. III, čl. 4 

odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

1. Členské státy zajistí, aby fiskální 

plánování vycházelo z realistických 

makroekonomických a rozpočtových 

prognóz za použití nejnovějších informací. 

 

Makroekonomické a rozpočtové prognózy 

se porovnávají s nejaktuálnějšími 

prognózami Komise a případně 
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Fiskální prognózy ministerstva obsahují analýzu 

citlivosti vývoje hlavních fiskálních proměnných na 

odlišné předpoklady týkající se alespoň tempa růstu 

hrubého domácího produktu a úrokových sazeb. 

 

 

 

 

Ministerstvo provádí pravidelné souhrnné 

následné hodnocení makroekonomických 

a fiskálních prognóz použitých pro přípravu 

státního rozpočtu podle objektivních metod. 

Výsledek hodnocení ministerstvo zveřejní společně 

se stanoviskem Výboru pro rozpočtové prognózy 

(§18) a zohlední při svých příštích prognózách. 

 

V případě podstatného zkreslení makroekonomické 

prognózy po dobu nejméně 4 po sobě následujících 

let, přijme ministerstvo nezbytná opatření a zveřejní 

je. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kap. III, čl. 4 

odst. 4 

s prognózami jiných nezávislých subjektů. 

Podstatné rozdíly mezi zvoleným 

makrofinančním scénářem a prognózou 

Komise musí být popsány včetně 

odůvodnění, zejména pokud se úroveň nebo 

růst proměnných týkajících se vnějších 

předpokladů podstatně odchýlí od hodnot 

obsažených v prognózách Komise. 

4. V rámci analýzy citlivosti posuzují 

makroekonomické a rozpočtové prognózy 

vývoj hlavních fiskálních proměnných při 

odlišných předpokladech týkajících se tempa 

růstu a úrokových sazeb. Rozsah 

alternativních předpokladů použitých 

v makroekonomických a rozpočtových 

prognózách se řídí úspěšností předchozích 

prognóz a usilují o zohlednění příslušných 

rizikových scénářů. 

 

6. Makroekonomické a rozpočtové 

prognózy pro fiskální plánování jsou 

předmětem pravidelného, nezkresleného 

a komplexního hodnocení vycházejícího 

z objektivních kritérií, včetně hodnocení ex 

post. Výsledek tohoto hodnocení se zveřejní 

a zohlední se odpovídajícím způsobem při 

příštích makroekonomických 

a rozpočtových prognózách. 

Pokud hodnocení odhalí podstatné zkreslení 

ovlivňující makroekonomické prognózy po 

dobu nejméně čtyř po sobě následujících let, 
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Ministerstvo zveřejní makroekonomické a fiskální 

prognózy, metodiku a předpoklady použité pro 

tvorbu makroekonomických a fiskálních prognóz. 

dotčený členský stát přijme nezbytná 

opatření a zveřejní je. 

5. …a zveřejní oficiální makroekonomické 

a rozpočtové prognózy vypracované pro 

fiskální plánování, včetně metodik, 

předpokladů a příslušných parametrů, na 

nichž jsou tyto prognózy založeny. 

§ 18 odst. 2  1. Výbor pro účely přípravy státního rozpočtu, 

rozpočtů státního fondu a zdravotní pojišťovny 

a jejich střednědobých výhledů pravidelně 

a souhrnně předem posuzuje makroekonomické 

a fiskální prognózy sektoru veřejných institucí 

zpracované ministerstvem, zejména z hlediska 

pravděpodobnosti jejich naplnění. Výsledek 

posouzení ministerstvo zveřejní a zohlední při 

svých prognózách. 

 

 

2. Veřejné instituce s výjimkou veřejných 

institucí uvedených v § 2  písm. h) až m) použijí pro 

přípravu svého rozpočtu a střednědobého výhledu 

rozpočtu makroekonomickou a fiskální prognózu 

zpracovanou ministerstvem na základě nejnovějších 

informací, naposledy zveřejněnou ministerstvem 

a posouzenou Výborem. 

32011L0085 Kap. III, čl. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kap. VII,čl.12 

1. Členské státy zajistí, aby fiskální 

plánování vycházelo z realistických 

makroekonomických a rozpočtových 

prognóz za použití nejnovějších informací. 

Rozpočtové plánování je založeno na 

nejpravděpodobnějším makrofiskálním 

scénáři nebo na obezřetnějším scénáři. 

6.  …a zohlední se odpovídajícím 

způsobem při příštích makroekonomických 

a rozpočtových prognózách… 

 

1. Členské státy zajistí, aby fiskální 

plánování vycházelo z realistických 

makroekonomických a rozpočtových 

prognóz za použití nejnovějších 

informací. Rozpočtové plánování je 

založeno na nejpravděpodobnějším 

makrofiskálním scénáři nebo na 

obezřetnějším scénáři. 

 

Členské státy zajistí, aby všechna opatření 

přijatá za účelem dodržení ustanovení 

kapitol II, III a IV byla konzistentní v rámci 

celého sektoru vládních institucí 
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a komplexně pokrývala všechny jeho 

subsektory. To vyžaduje zejména 

konzistentnost účetních pravidel a postupů 

a spolehlivost výchozích systémů sběru 

a zpracování údajů. 
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§ 8  

Rozpočtová 

strategie sektoru 

veřejných 

institucí 

 

 

      

 

 

(2) Strategie obsahuje 

a) celkové výdaje sektoru veřejných institucí 

stanovené podle § 9, a to jednou částkou na 

každý z rozpočtových roků, 

b) výdajové rámce státního rozpočtu a státních 

fondů podle § 11, a to jednou částkou na 

každý z rozpočtových roků, 

c) postup stanovení celkových výdajů sektoru 

veřejných institucí podle § 9 a postup 

stanovení výdajových rámců státního 

rozpočtu a státních fondů podle § 11, 

d) prognózy hlavních položek příjmů a výdajů 

sektoru veřejných institucí při nezměněných 

hospodářských politikách, a to jednou 

částkou na každý z rozpočtových roků, 

e) popis dopadů plánovaných střednědobých 

hospodářských politik na sektor veřejných 

institucí v členění podle hlavních položek 

příjmů a výdajů, z něhož je zřejmý postup 

dosažení střednědobého rozpočtového cíle 

stanoveného podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie ve srovnání 

s prognózami při nezměněných 

hospodářských politikách, 

f) hodnocení dopadů plánovaných 

hospodářských politik na udržitelnost 

32011R1175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32011L0085 

Čl. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kap. V, čl. 9 

odst. 1 a 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nařízení stanoví pravidla zahrnující obsah, 

předkládání, kontrolu a sledování 

stabilizačních a konvergenčních programů 

jako součásti mnohostranného dohledu Rady 

s cílem včas předejít vzniku nadměrných 

schodků veřejných financí a posílit dohled 

nad hospodářskými politikami a jejich 

koordinaci. 

 

1. Členské státy vytvoří důvěryhodný 

a účinný střednědobý rozpočtový rámec, 

kterým se stanoví přijetí nejméně tříletého 

horizontu fiskálního plánování, a zajistí tak, 

aby vnitrostátní fiskální plánování bylo 

v souladu s perspektivou víceletého 

fiskálního plánování.  

2. Střednědobé rozpočtové rámce zahrnují 

postupy stanovení těchto položek:  

a) komplexních a transparentních víceletých 

rozpočtových cílů týkajících se schodku 

sektoru vládních institucí, dluhu 

a jakéhokoli jiného souhrnného fiskálního 

ukazatele, jako jsou například výdaje, 

přičemž je třeba zajistit jejich soulad se 

všemi platnými numerickými fiskálními 

pravidly stanovenými v kapitole IV;  

b) projekcí pro každou hlavní položku 

výdajů a příjmů sektoru vládních institucí 

s podrobnějšími upřesněními pro úroveň 

subsektorů centrálních vládních institucí 

a fondů sociálního zabezpečení za 
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veřejných financí, 

g) finanční vztahy státního rozpočtu 

k rozpočtům územních samosprávných 

celků, 

h) finanční vztahy státního rozpočtu 

k rozpočtům veřejných institucí podle § 2 

písm. g) a ke zvláštnímu účtu veřejného 

zdravotního pojištění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kap. VI, čl. 13 

odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kap. V, čl.  9 

odst. 3 

rozpočtový rok a období po něm následující 

za předpokladu nezměněných politik; 

c) popisu plánovaných střednědobých politik 

s dopadem na sektor vládních institucí 

v členění podle hlavních položek příjmů 

a výdajů, z něhož je patrný průběh korekce 

za účelem dosažení střednědobých 

rozpočtových cílů ve srovnání s projekcemi 

při nezměněných politikách; 

d) hodnocení, jakým způsobem mohou 

plánované politiky svými přímými 

dlouhodobými dopady pravděpodobně 

ovlivnit dlouhodobou udržitelnost veřejných 

financí. 

 

1. Členské státy zavedou vhodné 

mechanismy koordinace napříč subsektory 

sektoru vládních institucí tak, aby byly 

všechny subsektory sektoru vládních 

institucí komplexně a konzistentně zahrnuty 

do fiskálního plánování, numerických 

fiskálních pravidel specifických pro danou 

zemi a přípravy rozpočtových prognóz 

a víceletého plánování stanoveného zejména 

ve víceletém rozpočtovém rámci. 

 

3. Projekce přijaté ve střednědobých 

rozpočtových rámcích vycházejí 

z realistických makroekonomických 

a rozpočtových prognóz podle kapitoly III. 

§ 9 odst. 1 

 

(1) Ministerstvo částku celkových výdajů 

sektoru veřejných institucí stanoví jako součet 

32011L0085 Kap. IV, čl. 5 

odst. a)  
Každý členský stát uplatňuje numerická 

fiskální pravidla, které jsou pro něj 
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§ 10 Nápravná 

složka 

částek nejvýše 1 % prognózovaného nominálního 

hrubého domácího produktu a prognózovaných 

celkových konsolidovaných příjmů sektoru 

veřejných institucí upravených o vliv 

hospodářského cyklu a o vliv jednorázových 

a přechodných operací na příslušný následující 

rozpočtový rok. Celkové výdaje sektoru veřejných 

institucí se konsolidují o jejich vzájemné finanční 

vztahy a stanoví se podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie upravujícího Evropský 

systém národních a regionálních účtů ve 

Společenství. 

(2) Jednorázovými a přechodnými operacemi se 

rozumí příjmy a výdaje sektoru veřejných institucí, 

které mají pouze krátkodobě časově omezený 

dopad na jejich rozpočty. Ministerstvo projedná 

s Radou vliv jednorázových a přechodných operací 

na příjmy a výdaje sektoru veřejných institucí. 

Rada k vlivu operací vydá bez zbytečného odkladu 

stanovisko, které ministerstvo zveřejní. Nesouhlasí-

li ministerstvo se stanoviskem Rady, zveřejní 

odůvodnění nesouhlasu. 

(3) Částka celkových výdajů sektoru veřejných 

institucí se snižuje o jednu třetinu výše nápravné 

složky podle § 10, která v daném roce překračuje 

2 % nominálního hrubého domácího produktu  za 

předchozí rok, který je v běžném roce naposledy 

publikován Českým statistickým úřadem. 

1. Nápravná složka slouží k úpravě odchylky 

skutečného výsledku hospodaření sektoru 

veřejných institucí od výsledku předpokládaného. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kap. IV, čl. 6 

odst. 1 

písm. a) až c) 

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; 

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 

pravidel; 

 

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; 

 

 

c) důsledky nedodržení pravidel. 
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§ 11 Výdajový 

rámec státního 

rozpočtu a 

státních fondů 

(5) Rada vydá bez zbytečného odkladu ke 

stanovení výdajového rámce státního rozpočtu 

a státních fondů stanovisko, které ministerstvo 

zveřejní. Nesouhlasí-li ministerstvo se stanoviskem 

Rady, zveřejní odůvodnění nesouhlasu. 

32011L0085 Kap. V, čl. 7, 

kap. V, čl. 10 
Právní předpisy členských států o ročním 

rozpočtu musí zohledňovat jejich specifická 

platná numerická fiskální pravidla. 

Výše dluhu 

sektoru 

veřejných 

institucí 

§ 12 

Pro stanovení výše dluhu sektoru veřejných institucí 

po odečtení rezervy peněžních prostředků při 

financování státního dluhu vyjádřené jako procentní 

podíl na hrubém domácím produktu (dále jen „výše 

dluhu“) se použije dluh sektoru veřejných institucí 

vzniklý do konce předchozího kalendářního roku a 

nominální hrubý domácí produkt za předchozí 

kalendářní rok, které Český statistický úřad oznámil 

v prvním pololetí běžného roku Evropské komisi 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího použití Protokolu o postupu při 

nadměrném schodku. 

32011L0085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32009D0479 

Kap. IV, čl. 5, 

písm. a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3, odst. 2 

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; 
 

Pro účely Protokolu o postupu při 

nadměrném schodku a tohoto nařízení jsou 

pojmy uvedené v odstavcích 2 až 6 

definovány v souladu s Evropským 

systémem národních a regionálních účtů 

(dále jen „ESA 95“), přijatým nařízením 

(ES) č. 2223/96. Kódy v závorkách odkazují 

na ESA 95. 

 

2. Před 1. dubnem roku n členské státy: 

… 

d) oznámí Komisi (Eurostatu) výši 

plánovaného schodku veřejných financí 

na konci roku n a skutečnou výši 

veřejného zadlužení ke konci roků n-1, n-
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2, n-3 a n-4; 

§ 13 
Při dosažení výše dluhu nejméně 55 % nominálního 

hrubého domácího produktu se podle článku 4 

ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti 

upravujícího postup veřejných institucí uplatní tato 

opatření 

a)…. 

32011L0085 Kap. IV čl. 6 

odst. 2  
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. 

§ 14 
Opatření podle § 13 se neuplatní  

a) v případě významného zhoršení ekonomického 

vývoje po dobu 24 měsíců od prvního dne 

kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, v němž Český statistický 

úřad ve čtvrtletních národních účtech zveřejní 

mezičtvrtletní pokles hrubého domácího 

produktu upraveného o cenové a sezónní vlivy 

a počet pracovních dní za poslední čtvrtletí 

o nejméně 2 % nebo meziroční pokles hrubého 

domácího produktu upraveného o cenové vlivy 

za poslední čtvrtletí o nejméně o 3 %, 

b) v případě nouzového stavu, stavu ohrožení 

státu nebo válečného stavu, 

c) po dobu mimořádných opatření vyhlášených 

vládou ke zvýšení obranyschopnosti státu 

v případě zhoršování bezpečnostní situace 

státu, nebo 

d) po dobu 24 měsíců od prvního dne 

kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, v němž ministerstvo 

zveřejní, že úhrn nezbytných výdajů státního 

32011L0085 Kap. IV, čl. 6 

odst. 2 
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. 
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rozpočtu spojených s odstraňováním následků 

živelních pohrom, které zasáhly území České 

republiky, a výdajů vyplývajících z plnění 

mezinárodních smluv a jiných mezinárodních 

závazků České republiky přesáhl 3 % 

nominálního hrubého domácího produktu. 

§ 20 1. Rada 

a) hodnotí plnění číselných fiskálních pravidel, 

kterými jsou zejména pravidlo limitů výše 

zadlužení, stanovení celkových výdajů sektoru 

veřejných institucí podle § 9, odvození výdajového 

rámce státního rozpočtu a státních fondů podle § 13 

a hospodaření územního samosprávného celku, 

a vypracovává a předkládá na jednání Poslanecké 

sněmovny zprávu o jejich plnění, 

b) zjišťuje výši dluhu sektoru veřejných institucí po 

odečtení rezervy peněžních prostředků pro 

financování státního dluhu a vyhlašuje ji stejným 

způsobem, jakým se vyhlašují zákony do 1 měsíce 

ode dne prvního zveřejnění výše dluhu sektoru 

veřejných institucí za předchozí kalendářní rok 

Českým statistickým úřadem, 

c) sleduje vývoj hospodaření sektoru veřejných 

institucí, 

d) s přihlédnutím k hospodářskému 

a společenskému rozvoji, zaměstnanosti 

a mezigenerační soudržnosti vypracovává 

a předkládá Poslanecké sněmovny zprávu 

o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, která 

obsahuje hodnocení, jakým způsobem mohou 

plánované vládní politiky svými přímými 

dlouhodobými dopady pravděpodobně ovlivnit 

32011L0085 Kap. IV, čl. 6 

odst. 1 

písm. b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kap. V, čl. 9 

odst. 2 písm. 

d)  

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) hodnocení, jakým způsobem mohou 

plánované politiky svými přímými 

dlouhodobými dopady pravděpodobně 

ovlivnit dlouhodobou udržitelnost veřejných 

financí. 
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udržitelnost veřejných financí, 

e) vypracovává stanovisko k výpočtu hodnoty 

nápravné složky podle § 10. 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu ES 
32011L0085 
 
12010E126 
 

32011R1175 
 

 
32011R1177 
 

 

 
32009R0479 

 

 

 
31996R2223 
 

 
12008M/PRO/12 

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

rozpočtové rámce členských států 
 
Smlouva o fungování EU 
 
Nařízení, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu 

nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace 

hospodářských politik 
 
Nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění 

postupu při nadměrném schodku 
 
Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu 

o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení 

Evropského společenství 

Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském 

systému národních a regionálních účtů ve Společenství 

Protokol č. 12 o postupu při nadměrném schodku 
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