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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, kterým 

se mění 

některé zákony 

v souvislosti 

s přijetím 

právní úpravy  

rozpočtové 

odpovědnosti  

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna 

kompetenčního 

zákona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. I 

V § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky, ve znění zákona 

č. 135/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona 

č. 63/2000 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona 

č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona 

č. 295/2009 Sb. se za slova „státní pokladnu České 

republiky,“ vkládají slova „fiskální politiku, 

makroekonomické a fiskální prognózy pro přípravu 

státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů,“. 
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Kap. III čl. 4 

odst. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Členské státy určí, která instituce je 

odpovědná za vypracování 

makroekonomických a rozpočtových 

prognóz, a zveřejní oficiální 

makroekonomické a rozpočtové prognózy 

vypracované pro fiskální plánování, včetně, 

metodik, předpokladů…. 

ČÁST 

DVANÁCTÁ 

Změna 

rozpočtových 

Čl. XII 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 

o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění zákona 

32011L0085 Kap. V čl. 10 Právní předpisy o ročním rozpočtu musí být 

v souladu s ustanoveními střednědobého 

rozpočtového rámce. Konkrétně projekce 

příjmů a výdajů a priority vyplývající ze 

střednědobého rozpočtového rámce, jak jsou 
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pravidel 

 

č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona 

č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona 

č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona 

č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona 

č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona 

č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona 

č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona 

č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona 

č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 

č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona 

č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona 

č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona 

č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona 

č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona 

č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona 

č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 

č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona 

č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona 

č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona 

č. 30/2011 Sb., 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 

Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 

Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 

Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 

Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 

Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 

Sb. a zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 

Sb. a zákona č. …/2015 Sb. se mění takto: 

1. V § 8 odstavec 1 zní: 

„(1) Návrh zákona o státním rozpočtu vypracovává 

ministerstvo v součinnosti se správci kapitol, 

územními samosprávnými celky, 

dobrovolnými svazky obcí, Regionálními 

radami regionů soudržnosti a státními 

uvedeny v čl. 9 odst. 2, tvoří základ pro 

přípravu ročního rozpočtu. Jakékoli 

odchýlení od těchto ustanovení musí být 

řádně vysvětleno. 
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fondy.“. 

2. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 

2, který zní: 

„(2) Celkové výdaje státního rozpočtu v návrhu 

zákona o státním rozpočtu ministerstvo 

stanoví na základě částky výdajového rámce 

státního rozpočtu a státních fondů schválené 

vládou podle zákona upravujícího pravidla 

rozpočtové odpovědnosti, která je v něm 

uvedena jako částka na rok bezprostředně 

následující po běžném roce (dále jen „další 

rok"); ministerstvo tuto částku upraví o 

a) změnu prognózovaných celkových příjmů 

včetně příjmů prostředků z rozpočtu Evropské 

unie a z finančních mechanismů na příslušný 

rok upravených o vliv hospodářského cyklu a o 

vliv jednorázových a přechodných operací, 

b) vliv významného zhoršení ekonomického 

vývoje, pokud ministerstvo předpovídá 

v daném čtvrtletí meziroční pokles hrubého 

domácího produktu očištěného o cenové vlivy 

o nejméně 3 %, 

c)  vliv zhoršování bezpečnostní situace státu 

spojené s vyhlášením mimořádných opatření 

vládou ke zvýšení jeho obranyschopnosti, 

d) vliv odstraňování následků živelních pohrom, 

e) 0,3 %  této částky, jestliže je to třeba k tomu, 

aby byly vzaty v úvahu vlivy, s kterými se při 

stanovení této částky nepočítalo,  

a takto určenou částku rozdělí na nekonsolidované 

celkové výdaje státního rozpočtu a celkové výdaje 

jednotlivých státních fondů a uvede 

nekonsolidované výdaje státního rozpočtu v návrhu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9U2J4FCQ)



 4 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu ES 
32011L0085 Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011, o požadavcích na 

rozpočtové rámce členských států 

 

 

zákona o státním rozpočtu jako celkové výdaje 

tohoto rozpočtu; jakékoliv odchýlení od rozpočtové 

strategie sektoru veřejných institucí schválené 

vládou musí být řádně odůvodněno.“. 
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