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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

I.    O b e c n á   č á s t 

Hlavním cílem návrhu ústavního zákona je dosáhnout zdravých a dlouhodobě udržitelných 

veřejných financí České republiky, které jí poskytnou dostatečný prostor pro rozhodování při 

realizaci rozpočtové a fiskální politiky a zajistí respektování mezinárodních závazků a to 

i v případě běžných konjunkturálních výkyvů. Ústavní zákon by měl zlepšit celkové 

hospodaření České republiky, posílit transparentnost a efektivnost veřejných financí a ve 

výsledku též podpořit konkurenceschopnost české ekonomiky. 

Cílem navrhované úpravy je vytvořit účinný mechanismus závazků aktuální vlády, kde 

odklon od principů odpovědné rozpočtové politiky znamená kromě politického reputačního 

rizika také nástup opatření vedoucích k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí, a to 

v závislosti na konkrétním vývoji zadlužení České republiky. 

Návrh ústavního zákona bude představovat hlavní nástroj umožňující postupné dosažení 

udržitelnosti veřejných financí České republiky, k němuž je nezbytný silný, konzistentní, 

komplexní a zejména stabilní národní fiskální rámec vymezující institucionální pokrytí, 

číselná fiskální pravidla (vč. dluhového pravidla), sledování jejich dodržování zajištěné 

zřízením nezávislé Národní rozpočtové rady a další opatření posilující transparentnost 

veřejných financí a umožňující naplnění požadavků na rozpočtové rámce vyplývajících 

z práva EU. 

Předkládaný předpis dále řeší rozpor mezi odpovědností vlády za dodržování mezinárodních 

závazků vyplývajících ze Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) v oblasti 

fiskální disciplíny a nástroji, kterými disponuje. Je zřejmé, že vláda má pod přímou kontrolou 

pouze vybrané ústřední vládní instituce, přičemž fiskální a rozpočtová politika je realizována 

všemi úrovněmi vlády v nejširším slova smyslu, tedy i územními samosprávnými celky, 

zdravotními pojišťovnami a dalšími veřejnými institucemi. 

Stávající národní fiskální rámec je v některých parametrech kompatibilní s pravidly 

rozpočtového dohledu EU a odráží řadu standardních prvků doporučovaných mezinárodními 

institucemi. Jeho dodržování však není dostatečně závazné, vynutitelné a transparentní. Chybí 

disciplinující prvky umožňující konsolidovat veřejné finance a zlepšit jejich kvalitativní 

stránku. Světová finanční krize a navazující dluhová krize eurozóny navíc negativně ovlivnily 

reálnou ekonomiku České republiky a jejich fiskální důsledky nemusí být pouze cyklické 

a dočasné. 

Při koncipování změn fiskálního rámce je vhodné navázat na jeho stávající parametry 

a zkušenosti s jeho fungováním. Současný národní rámec je založen na fiskálním cílení, 

víceletých výdajových rámcích a fiskální decentralizaci. Jeho koncepce vychází z reformy 

veřejných financí připravené v roce 2003, jejímž hlavním cílem bylo posílit střednědobou 

dimenzi veřejných rozpočtů. 

Hlavní nedostatky současného českého fiskálního rámce lze spatřovat zejména: 

a)  ve sklonu k deficitnímu hospodaření, 

b)  v absenci mechanismů zabezpečujících proticyklický charakter fiskální politiky, 

c)  v absenci prvků omezujících informační asymetrii, podporujících kredibilitu, 

flexibilitu a transparentnost hospodaření vládního sektoru. 

Tyto nedostatky by měl v co možná největší míře odstranit návrh ústavního zákona, jakož i na 

něj navazující zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákon, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti (dále jen „změnový 
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zákon“) novelizující dalších dvacet zákonů. Jejich prostřednictvím by měla být nastavena 

regulace umožňující postupné dosažení udržitelnosti veřejných financí České republiky. 

Předpokládaný finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Zřízení Národní rozpočtové rady (dále jen „NRR“) si v prvním roce jejího fungování vyžádá 

náklady ve výši cca 24 mil. Kč. Předpokládá se jejich následující struktura: 

- platy (vč. náhrad a příslušenství) členů (5) - cca 8,6 mil. Kč 

- zaměstnanci Úřadu NRR (10) – dle podmínek pro platové poměry zaměstnanců ve 

veřejných službách - platy, pojistné, FKSP, služební cesty – celkem: cca 7 mil. Kč1). 

(Odměňování členů NRR je navázáno na zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších 

náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních 

orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Zde se navrhuje vložit novou 

hlavu devátou, která by měla upravit i plat, náhrady výdajů a naturální plnění pro členy 

NRR.) 

- provozní výdaje – cca 2,0 mil. Kč (pro případ, že by v stávajících prostorách státních 

úřadů nebyl nalezen adekvátní prostor, odhad nákladů na pronájem, vč. poplatků za 

energie a služby, kancelářských prostor  v Praze o velikosti cca 300 m2) 

- ostatní – cca 6,4 mil. Kč (semináře, publikační činnost, literatura atd.). 

V dalších letech lze očekávat celkové roční náklady na fungování NRR ve výši 20 mil. Kč. 

Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Jak vyplývá z Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), schválených usnesením 

vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922, o Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA) a o změně Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády, jsou Obecné zásady 

pro hodnocení dopadů regulace s některými výjimkami uplatňovány u všech obecně 

závazných právních předpisů připravovaných ministerstvy a ostatními ústředními správními 

úřady podle Legislativních pravidel vlády. RIA se dle Obecných zásad však nezpracovává 

u návrhu novely ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a ostatních 

ústavních zákonů. Z tohoto důvodu nebyla v případě návrhu ústavního zákona o rozpočtové 

odpovědnosti zpracována. 

 

Soulad navrhované úpravy s mezinárodními závazky a ústavním 
pořádkem 

I. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 

 

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

                                                 
1) Navržená výše platů zaměstnanců Úřadu NRR se pohybuje na úrovni průměrného platu zaměstnanců Nejvyššího 

kontrolního úřadu či Úřadu vlády v roce 2013. 
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II. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů a obecnými zásadami práva Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s právními zásadami práva Evropské unie 

a přibližuje právní řád České republiky ustanovením zakládacích smluv a sekundárnímu právu 

EU. 

Vedle snahy upevnit národní fiskální rámec příprava ústavního zákona také sleduje některé 

požadavky Paktu o stabilitě a růstu reformovaného v roce 2011. Česká republika je povinna 

adaptovat národní fiskální rámec na požadavky těch ustanovení předpisů Paktu o stabilitě 

a růstu, která dopadají na všechny členské státy, tedy mimo požadavků dopadajících pouze na 

státy měnové unie. Dále je povinna transponovat směrnici Rady č. 2011/85/EU ze dne 

8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států do vnitrostátního 

právního řádu. 

Východiskem přípravy návrhu ústavního zákona je předpoklad, že provádění rozpočtové 

politiky a odpovědnost za ně patří do kompetencí členských států EU. Na tomto východisku 

nic nemění ani Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (dále 

jen „Fiskální smlouva“). 

Současně platí, že všechny členské státy EU považují své hospodářské politiky za věc 

společného zájmu a koordinují je v rámci Rady.2) Jedním z klíčových principů, na nichž je 

koordinace hospodářských politik založena, je dodržování zásady zdravých veřejných 

financí3). Respektování této zásady v rámci EU zajišťuje tzv. Pakt o stabilitě a růstu4). 

V preventivní složce Paktu o stabilitě a růstu se všechny členské státy zavázaly dosáhnout 

střednědobého rozpočtového cíle a udržet jej5). Dodržování specifického střednědobého 

rozpočtového cíle, který se může odklánět od požadavku na téměř vyrovnaný nebo 

přebytkový stav, by mělo členskému státu umožnit vytvořit si dostatečnou rezervu vůči 

referenční hodnotě schodku ve výši 3 % HDP. Střednědobý rozpočtový cíl zajišťuje 

udržitelnost veřejných financí či rychlý pokrok směrem k ní a zároveň umožňuje zachovat 

prostor pro volnější nakládání s rozpočtem, zejména s ohledem na potřeby veřejných investic. 

Z primárního práva EU, zejména části třetí, hlavy VIII Hospodářská a měnová politika 

Smlouvy plynou mj. závazky v oblasti tzv. nadměrného schodku veřejných financí. Tyto 

závazky jsou stanoveny článkem 126 Smlouvy a Protokolem (č. 12) k Smlouvě o Evropské 

unii a Smlouvě o fungování Evropské unie (dále souhrnně jako „zakládací smlouvy“) 

o postupu při nadměrném schodku, který tvoří součást Smlouvy. Dle Protokolu členské státy 

dbají mj. na to, aby jim postupy na úrovni vlastního státu v rozpočtové oblasti umožnily plnit 

jejich závazky vyplývající ze zakládacích smluv6). Dále jde o závazky týkající se koordinace 

hospodářských politik – obecně článek 5 Smlouvy. 

                                                 
2) Čl. 121 Smlouvy o fungování Evropské unie 
3) Čl. 119 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie 
4) Pakt o stabilitě a růstu je tvořen nařízeními Rady (ES) č. 1466/97 a 1467/97 (obě ze 7. července 1997), ve znění 

pozdějších předpisů, usnesením Evropské rady o Paktu o stabilitě a růstu ze dne 17. června 1997 (97/C 236/01) 

a Zprávou Rady pro Evropskou radu „Zlepšení provádění Paktu o stabilitě a růstu“, která byla schválena Evropskou 

radou na jejím zasedání ve dnech 22. – 23. března 2005. 
5) Čl. 2a nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1175/2011 ze dne 

16. listopadu 2011, kterým se mění nařízení Rady č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými 

politikami a o posílení koordinace hospodářských politik. 
6) Protokol (č. 12) o postupu při nadměrném schodku, čl. 3 
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Ve vztahu práva EU a národní právní úpravy platí, že je třeba vycházet z principu přednosti 

práva EU. Tento princip se dle judikatury Soudního dvora EU7) uplatní i vůči normám 

ústavního práva. V souladu s judikaturou, jakož i s tzv. 17. Prohlášením o přednosti práva, 

které je připojeno k zakládacím smlouvám EU, jsou v případě rozporu ústavního zákona 

a unijního práva vnitrostátní soudy ČR povinny neuplatňovat ta ustanovení ústavních 

předpisů, jež budou v rozporu s unijním právem. 

Dne 2. března 2012 byla hlavami států a vlád 25 členských států EU podepsána Fiskální 

smlouva, která vstoupila v platnost 1. ledna 2013. Účelem Fiskální smlouvy je přispět 

k zachování zdravých a udržitelných veřejných financí a předcházet nadměrnému schodku 

veřejných financí. Uvedeného cíle má být dosaženo zejm. ustanoveními hlavy III, která 

smluvním stranám ukládá zavést do vnitrostátního práva, nejlépe na ústavní úrovni, pravidlo 

vyrovnaného nebo přebytkového hospodaření veřejných rozpočtů8), zahrnující též 

automatický mechanismus nápravy případných odchylek od vyrovnaného nebo přebytkového 

hospodaření nebo cesty k němu. Česká republika se k Fiskální smlouvě původně nepřipojila. 

Vláda ČR svým usnesením č. 189 ze dne 24. března 2014 vyslovila souhlas s přistoupením 

k Fiskální smlouvě a doporučila prezidentu republiky, aby po vyslovení souhlasu oběma 

komorami Parlamentu České republiky podepsal ratifikační listinu. Pro Českou republiku, 

jakožto stát stojící mimo eurozónu, však bude Fiskální smlouva i po ratifikaci aplikovatelná 

až od okamžiku, přijetí společné měny euro9), či od vlastního rozhodnutí České republiky 

o dřívější aplikaci hlav III (Rozpočtový pakt) a IV (Koordinace hospodářských politik 

a konvergence) nebo jejich částí. Přistoupením k Fiskální smlouvě bez aplikace pravidel 

obsažených zejména v hlavě III se signatářský stát nutně nevyjadřuje k směřování své 

budoucí fiskální politiky. 

Fiskální smlouva je uzavřená mimo rámec unijního práva a měla by být účinná výhradně pro 

členské státy, jejichž měnou je euro; pro ostatní smluvní strany až od okamžiku, kdy euro 

přijmou (resp. kdy dojde ke zrušení výjimky, kterou z účasti na společné měně mají). Ještě 

předtím, na základě svého prohlášení, však mohou tyto smluvní strany učinit pro sebe 

závaznými některá nebo všechna ustanovení Fiskální smlouvy, která se týkají rozpočtové 

disciplíny a hospodářské konvergence (tzv. opt-in). Smluvní strany, jejichž měnou není euro, 

tedy mohou jednostranně prohlásit, že si přejí být vázány některými nebo všemi ustanoveními 

hlavy III (čl. 3 až 8) a hlavy IV (čl. 9 až 11) Fiskální smlouvy. Tato možnost se však netýká 

hlavy V Fiskální smlouvy, takže smluvní strany, jejichž měnou není euro, nebudou moci 

využít čl. 14 odst. 5 k tomu, aby se staly plnoprávnými členy vrcholných schůzek eurozóny 

(jejich účast v omezeném rozsahu upravuje čl. 12 odst. 3). Fiskální smlouva je otevřena 

k přístupu všem členským státům EU bez jakýchkoliv podmínek. 

Ohledně vztahu Fiskální smlouvy k ústavnímu pořádku ČR je třeba uvést, že Legislativní rada 

vlády dne 6. března 2014 vyhodnotila Fiskální smlouvu jako mezinárodní smlouvu podle čl. 

                                                 
7) Rozsudek Soudního dvora ve věci C-6/64 Flaminio Costa v. E.N.E.L, ECLI:EU:C:1964:66, rozsudek Soudního dvora ve 

věci C-26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v. Nederlandse administratie der 

belastingen, ECLI:EU:C:1963:1, rozsudek Soudního dvora ve věci 106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato v. 

Simmenthal SpA, ECLI:EU:C:1978:49, rozsudek Soudního dvora ve věci 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH 

v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, ECLI:EU:C:1970:114. 

Princip přednosti unijního práva byl potvrzen též tzv. 17. Prohlášením o přednosti práva, které je připojeno k zakládacím 

smlouvám EU a podle nějž: „v souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora Evropské unie mají Smlouvy a právo 

přijímané Unií na základě Smluv přednost před právem členských států, za podmínek stanovených touto judikaturou.“ 

Prohlášení dále potvrzuje, že přednost unijního práva je základní zásadou unijního práva a představuje neodmyslitelný 

prvek zvláštní povahy Evropské unie. 
8) Podmínky, za kterých se pravidlo považuje za dodržené, upravuje Fiskální smlouva v hl. III čl. 3 odst. 1 písm. b). 

Veřejnými rozpočty se rozumí sektor vládních institucí dle ESA, resp. sektor veřejných institucí dle terminologie 

zavedené ústavním zákonem o rozpočtové odpovědnosti a zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 
9) S výjimkou hlavy V, která se použije i na státy mimo eurozónu. 
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10a10) Ústavy ČR11), jíž jsou přenášeny některé pravomoci orgánů České republiky na 

mezinárodní organizaci nebo instituci. Jelikož se Česká republika ve Smlouvě o přistoupení k 

Evropské unii zavázala k budoucímu přijetí eura (což je podmíněno především plněním tzv. 

maastrichtských kritérií), je tato otázka významná z hlediska faktické změny podmínek pro 

přistoupení České republiky ke společné měně v důsledku této smlouvy. 

Fiskální smlouva musí být aplikována i interpretována v souladu s právem EU, a to primárním 

i sekundárním (v oblasti sekundární legislativy je relevantní zejména Pakt o stabilitě a růstu 

a balíček legislativních nástrojů k ekonomickému řízení z listopadu 2011 známý jako tzv. six-

pack, jímž byl Pakt o stabilitě a růstu pozměněn). Smlouvu lze v obecné rovině chápat jako 

nástroj, který může přispět k plnění závazků, jež pro členské státy vyplývají ze zakládacích 

smluv a z aktů orgánů EU. Smlouva nenahrazuje ustanovení obsažená v právu EU, nýbrž 

bude uplatňována vedle nich. 

V souladu musí být uplatňování Fiskální smlouvy nejen se zakládacími smlouvami 

a sekundárními právními předpisy EU, ale též s judikaturou Soudního dvora EU a jím 

formulovanými obecnými zásadami, včetně zásady aplikační přednosti práva Unie, v případě 

kolize Fiskální smlouvy s právem Unie nebude možné příslušná ustanovení smlouvy použít. 

V preambuli a v čl. 16 Fiskální smlouvy se konstatuje, že cílem smluvních stran je začlenit 

ustanovení této smlouvy do primárního práva EU, resp. zakládajících Smluv. Požadavky tzv. 

Rozpočtového paktu (hlava III, čl. 3, odst. 1), u nichž je požadováno vnitrostátní zavedení na 

základě závazných a trvalých předpisů přednostně na ústavní úrovni či předpisů, u nichž je 

jiným způsobem zaručeno, že budou v plném rozsahu respektovány a dodržovány po celou 

dobu vnitrostátního rozpočtového procesu, jsou promítnuty zejména v návrhu zákona 

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Konkrétně pak v jeho § 8 až 10, 15 a 20 až 32. Těmito 

ustanoveními je upraveno stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí, 

automatický nápravný mechanismus, definice „výjimečných okolností“ a úloha a nezávislost 

instituce odpovědné na vnitrostátní úrovni za sledování toho, jsou-li dodržována pravidla 

stanovená v čl. 3 odst. 1 Fiskální smlouvy. 

Dle vyjádření Odboru kompatibility Úřadu vlády ČR (dále jen „OKOM“) je nicméně 

ve věcech úpravy fiskální politiky třeba vycházet z předpokladu, že v právu EU lze celý 

soubor předpisů tvořený zejm. předpisy Paktu o stabilitě a růstu, směrnicí 2011/85/EU, 

nařízením (EU) č. 473/2013 a také Fiskální smlouvou (není součástí práva EU) považovat za 

ucelený rámec požadované právní úpravy, vzájemně se doplňující a „inspirující“.12) 

S poukazem na sekundární právo EU lze konstatovat, že předkládaná právní úprava respektuje 

závazky, které pro Českou republiku v této oblasti z členství v Evropské unii vyplývají. Návrh 

ústavního zákona částečně promítá do právního řádu České republiky směrnici Rady 

č. 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států 

                                                 
10) K ratifikaci mezinárodní smlouvy podle čl. 10a Ústavy ČR je zapotřebí souhlasu obou komor Parlamentu ČR daného 

třípětinovou většinou všech poslanců a třípětinovou většinou přítomných senátorů, nestanoví-li ústavní zákon, že 

k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu. 
11) Ústavní zákon ze dne 16. prosince 1992 č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. 
12) Tato pozice je zásadní zejména v souvislosti s vymezením nezávislé instituce odpovědné na vnitrostátní úrovni za 

sledování toho, jsou-li dodržována číselná fiskální pravidla. Směrnice 2011/85/EU mj. požaduje, aby ČS uplatňovaly 

číselná fiskální pravidla, přičemž tato pravidla musí zahrnovat „účinné a včasné monitorování souladu s pravidly na 

základě spolehlivé a nezávislé analýzy provedené nezávislými subjekty“. Nezávislé subjekty rovněž upravuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013., které na ČR, jakožto stát stojící mimo eurozónu, přímo nedopadá. 

Uvedené nařízení však v obecné rovině v čl. 2 upravuje parametry pro nezávislé subjekty a v čl. 5 v odst. 1 písm. b) dále 

výslovně stanovuje povinnost ČS zřídit nezávislé subjekty sledující dodržování numerických fiskálních pravidel 

uvedených v čl. 5 směrnice 2011/85/EU. Dle vyjádření OKOM se tedy jeví zřejmé, že na postavení nezávislých subjektů 

ve smyslu směrnice 2011/85/EU u států stojících mimo eurozónu, by mělo být nahlíženo obdobně, jak stanoví pro 

nezávislé subjekty nařízení (EU) č. 473/2013. 
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a není s ní v rozporu. Plná transpozice směrnice bude docílena až na základě navazujícího 

právního předpisu a novelizace další související právní úpravy. 

V oblasti sekundárního práva EU zasahuje do rozpočtové oblasti: 

a) řada předpisů EU upravujících dohled nad členskými státy, které čerpají finanční 

pomoc od EU či z mezivládních nástrojů zemí eurozóny, 

b) Pakt o stabilitě a růstu (usnesení Evropské rady, přímo použitelná nařízení Rady EU), 

c) směrnice Rady č. 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové 

rámce členských států. 

Pakt o stabilitě a růstu byl sjednán v roce 1997 a v letech 2005 a 2011 byl podstatně 

novelizován13). V  rozpočtové oblasti byla, s odkazem na výše citovaný článek 126 Smlouvy, 

přijata směrnice Rady č. 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové 

rámce členských států, tj. o národním souboru opatření, postupů, pravidel a institucí, které 

tvoří základ pro provádění fiskální a rozpočtové politiky. 

V květnu 2013 vstoupila v účinnost dvě nařízení14), která doplňují Pakt o stabilitě a růstu ve 

vztahu k zemím eurozóny. Konkrétně tato nařízení posilují dohled nad stavy rozpočtů 

a koordinaci hospodářských politik členských států, jejichž měnou je euro, přičemž tato 

úprava zasahuje novými sekundárními předpisy EU do oblastí dosud v takovém detailu 

předpisy EU neupravených. 

Návrh ústavního zákona předpokládá, že k němu bude vydán navazující zákon a novelizovány 

další právní předpisy platné v dané oblasti. 

Mezinárodní srovnání právních úprav rozpočtové odpovědnosti 

Slovensko 
V březnu 2012 vstoupil na Slovensku v účinnost „Ústavný zákon o rozpočtovej 

zodpovednosti“. Předpis mj. obsahuje dluhové pravidlo, podle něhož dluh veřejné správy15) 

nesmí překročit 60 % HDP, přičemž podíl dluhu na HDP je počítán v souladu s ustanoveními 

Paktu o stabilitě a růstu. 

                                                 
13) Novelizace z r. 2011 byla provedena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1175/2011 ze dne 16. listopadu 

2011, 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; Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2011 

ze dne 16. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy; Nařízení Rady (EU) č. 1177/2011 ze 

dne 8. listopadu 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku. 

Zároveň s touto novelizací bylo schváleno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1173/2011 ze dne 

16. listopadu 2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1174/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické 

nerovnováhy v eurozóně. V roce 2011 byla také přijata Směrnice Rady č. 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 

o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. 
14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského 

a rozpočtového dohledu nad členskými státy eurozóny, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými 

obtížemi a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 ze dne 21. května 2013 o společných ustanoveních 

týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských 

států v eurozóně 
15) Pojem veřejná správa je na Slovensku využíván pro tzv. sektor vládních institucí (tzn. sektor veřejných institucí 

v terminologii návrhů právních předpisů o rozpočtové odpovědnosti v ČR). Subjekty veřejné správy jsou dle § 3 zákona 

č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy právnické osoby zapsané v registru organizací vedeném 

ŠÚSR podle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a zařazené do veřejné správy v souladu s jednotnou metodikou 

platnou pro Evropskou unii, a to: 

a) v ústřední správě, 

b) v územní samosprávě, 

c) ve fondech sociálního pojištění a fondech zdravotního pojištění. 
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Dluhové pravidlo pro veřejnou správu 

Jestliže podíl dluhu veřejné správy dosáhne 50 % HDP (40 % po roce 2028), jsou spuštěna 

automatická opatření, podle nichž: 

- činí-li výše dluhu 50 % (40 % po roce 2028) a zároveň nedosáhne 53 % (43 % po roce 

2028), MF musí Národní radě zaslat písemné zdůvodnění výše dluhu vč. návrhu opatření 

na jeho snížení. 

- při výši dluhu 53 % (43 % po roce 2028) a zároveň nižší než 55 % (45 % po roce 2028) 

vláda předloží na jednání Národní rady návrh opatření na snížení dluhu a sníží platy členů 

vlády na jejich úroveň v předchozím roce. 

- pokud výše dluhu dosáhne 55 % (45 % po roce 2028) a zároveň činí méně než 57 % 

(47 % po roce 2028), jsou kromě předchozích opatření MF od 1. měsíce následujícího po 

zveřejnění výše dluhu vázány výdaje státního rozpočtu do výše 3 % celkových výdajů 

schválených zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok (snížené o výdaje na správu 

státního dluhu, o prostředky EU, prostředky státního rozpočtu na financování společných 

programů SR a EU, odvody do EU, transfery Sociální pojišťovně a výdaje na likvidaci 

škod způsobených živelními pohromami). Vázání se provádí vždy jen v 1. roce, ve kterém 

výše dluhu dosáhla 45 % HDP a více. Zároveň není možné poskytovat prostředky 

z rezervy předsedy vlády a z vládní rezervy. Vláda také nesmí předložit Národní radě 

návrh rozpočtu veřejné správy, který obsahuje meziroční nominální růst konsolidovaných 

výdajů veřejné správy oproti rozpočtu na předchozí rok, kromě výdajů na správu státního 

dluhu, prostředků EU, prostředků státního rozpočtu na financování společných programů 

SR a EU, odvodů do EU a kromě výdajů na likvidaci škod způsobených živelními 

pohromami. Pokud vláda takový návrh rozpočtu veřejné správy již předložila, je povinna 

jej stáhnout z jednání Národní rady a do 30 dnů předložit návrh, který je v souladu 

s podmínkami ústavního zákona. ÚSC jsou povinny schválit rozpočty na následující rok 

s výdaji maximálně ve výši výdajů rozpočtu na předchozí rok kromě výdajů na likvidaci 

škod způsobených živelními pohromami a výdajů na financování společných programů SR 

a EU. 

- je-li výše dluhu 55 % (45 % po roce 2028) a zároveň nižší než 60 % (50 % po roce 

2028), vláda provede předchozí opatření a dále nesmí Národní radě předložit návrh 

rozpočtu veřejné správy s rozpočtovým schodkem. Pokud takový návrh již předložila, je 

povinna jej stáhnout z jednání Národní rady a do 30 dnů předložit návrh v souladu 

s podmínkami dle ústavního zákona. Obec a vyšší územní celek schválí na následující rok 

jen vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. 

- při výši dluhu 60 % a více (50 % po roce 2028) vláda vedle předchozích povinností 

požádá Národní radu o vyslovení důvěry. 

Výjimky: Povinnosti dané dluhovým pravidlem se nevztahují na období 24 měsíců po 

schválení programového prohlášení vlády a vyslovení důvěry vládě. Povinnosti se dále 

neuplatňují po období 36 měsíců po měsíci, ve kterém Statistický úřad SR zjistí, že procentně 

vyjádřená meziroční změna HDP za předchozí rok a rok předcházející předcházejícímu roku 

zjištěná v běžném rozpočtovém roce v porovnání s procentně vyjádřenou meziroční změnou 

HDP za rok předcházející předcházejícímu roku a druhý rozpočtový rok předcházející 

předcházejícímu roku zjištěnou v předcházejícím roce poklesla nejméně o 12 p.b. Po stejné 

období se povinnosti neuplatňují, pokud MF zjistí, že veřejné výdaje na obnovení fungování 

bankovního sektoru postiženého finanční krizí, výdaje z veřejných prostředků související 

s odstraňováním následků živelních pohrom a přírodních katastrof, které zasáhly území SR 

a veřejné výdaje vyplývající z plnění mezinárodních smluv přesáhly v úhrnu 3 % HDP. 

Neuplatňují se také v období války nebo vyhlášení válečného stavu. 
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Pravidlo pro obce a vyšší územní celky (dále jen „ÚSC“) 

Stát nezabezpečuje a neodpovídá za platební schopnost ÚSC. Postup při řešení jejich platební 

neschopnosti upravuje zákon. ÚSC jsou státem při úpravě zákonem ukládaných povinností 

poskytnuty odpovídající finanční prostředky. 

Jestliže celková částka dluhu ÚSC dosáhne 60 % skutečných běžných příjmů předcházejícího 

roku a více, ÚSC zaplatí pokutu, kterou ukládá MF, a to ve výši 5 % z rozdílu mezi celkovou 

výší dluhu a 60 % skutečných běžných příjmů předcházejícího roku. Celkovou výši dluhu 

ÚSC upravuje zákon. 

Výjimky: Povinnost se neuplatní po 24 měsíců po uskutečnění ustanovujícího zasedání 

zastupitelstva, pokud ve volbách nebyla za nového starostu, primátora nebo předsedu vyššího 

územního celku zvolena stejná fyzická osoba, jako v předcházejícím volebním období. 

Fiskální rada 

Ústavním zákonem je zřízena „Rada pre rozpočtovú zodpovednosť“. Rada má 3 členy – 

předsedu a 2 další členy. Předsedu volí a odvolává Národní rada SR 3/5 většinou hlasů 

poslanců na návrh vlády SR. Jednoho člena volí a odvolává Národní rada nadpoloviční 

většinou hlasů přítomných poslanců na návrh prezidenta republiky a dalšího nadpoloviční 

většinou hlasů přítomných poslanců na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska (dále jen 

„NBS“). Člen rady má postavení veřejného činitele. 

Funkční období členů rady je sedmileté. Subjekty k tomu oprávněné jsou povinny předložit 

Národní radě návrh příslušného člena do 1 měsíce od skutečnosti, která má za následek zánik 

jeho funkce. Členství v radě je nezastupitelné a neopakovatelné. Členem rady může být 

fyzická osoba s úplným vysokoškolským vzděláním 2. stupně a nejméně pětiletou praxí 

v oblasti finančnictví a makroekonomie, která má způsobilost k právním úkonům v plném 

rozsahu a nebyla právoplatně odsouzená za úmyslný trestný čin. Funkce člena je neslučitelná 

s funkcí v politické straně nebo politickém hnutí a funkcí statutárního orgánu v obchodní 

společnosti, s funkcí prezidenta SR, poslance Národní rady, poslance Evropského parlamentu, 

člena vlády, člena Evropské komise, starosty obce, primátora města, předsedy vyššího 

územního celku, poslance obecního zastupitelstva a poslance zastupitelstva vyššího územního 

celku a člena Bankovní rady NBS. Neslučitelnost funkce člena rady s funkcí člena vlády trvá 

ještě po 3 roky po zániku funkce člena rady. 

Funkce člena rady zaniká uplynutím funkčního období (tj. dnem jmenování nového člena 

rady), vzdáním se funkce (tj. dnem jmenování nového člena rady), odvoláním z důvodu 

právoplatného odsouzení za úmyslný trestný čin, zbavení nebo omezení způsobilosti 

k právním úkonům na základě právoplatného rozhodnutí soudu nebo neschopnosti vykonávat 

po 6 měsíců svoji funkci. 

Úkoly související s odborným, organizačním, administrativním, personálním a technickým 

zabezpečením činnosti rady vykonává „Kancelária rady“, která je právnickou osobou se 

sídlem v Bratislavě. Řídí ji a jejím jménem vystupuje výkonný ředitel. Kancelář hospodaří 

podle rozpočtu příjmů a výdajů a její činnost je financována z rozpočtu NBS, přičemž tyto 

výdaje jsou NBS na žádost podanou MF bezodkladně uhrazeny ze státního rozpočtu. 

Rada vypracovává a zveřejňuje zprávu o dlouhodobé udržitelnosti vč. základního scénáře 

a určení ukazatele dlouhodobé udržitelnosti (každoročně k 30. 4. a do 30 dnů po projednání 

programového prohlášení vlády a vyslovení důvěry vládě). Vypracovává a předkládá na 

jednání Národní rady zprávu o hodnocení plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti a pravidel 

rozpočtové transparentnosti podle ústavního zákona (každoročně do 31. 8.). Vypracovává 

a zveřejňuje z vlastního podnětu stanovisko k legislativním návrhům předkládaným na 

jednání Národní rady hlavně z hlediska důsledků pro rozpočet veřejné správy a dlouhodobou 

udržitelnost (i na podnět poslaneckého klubu). Vykonává další činnosti související 

s monitorováním a hodnocením vývoje hospodaření SR a hodnocením plnění pravidel 
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rozpočtové odpovědnosti. Rada má právo vyžadovat součinnost od subjektů veřejné správy 

při poskytování údajů souvisejících s výkonem své působnosti. Subjekty veřejné správy jsou 

povinny poskytovat na požádání rady potřebnou součinnost. Rada v rozsahu své působnosti 

poskytuje součinnost a údaje NBS. 

Vztah k Fiskální smlouvě16) 

Slovensko, jakožto člen eurozóny, ratifikovalo Fiskální smlouvu. K uložení přístupové listiny 

u depozitáře došlo 17. ledna 2013. Promítnutí do národního právního řádu proběhlo 

prostřednictvím novelizace „zákona o rozpočtových pravidlech verejnej správy“ (zákon 

č. 523/2004 Z.z.). V jeho § 30a „Osobitné ustanovenia o vyrovnanom rozpočte verejné 

správy“ je uvedeno, že tento rozpočet má být vyrovnaný anebo přebytkový. Rozpočet veřejné 

správy se přitom považuje za vyrovnaný i tehdy, když je schodek tohoto rozpočtu upravený 

o vliv hospodářského cyklu a jednorázové vlivy17) (strukturální schodek) roven anebo nižší 

než 0,5 % podílu na HDP. Pokud je výše dluhu veřejné správy výrazně nižší než 60 % podílu 

na HDP a v souvislosti s dlouhodobou udržitelností existují minimální rizika, strukturální 

schodek může být roven anebo nižší než 1 % podílu na HDP. Dosažení vyrovnaného nebo 

přebytkového rozpočtu veřejné správy vč. postupu vedoucího k střednědobému cíli se 

zabezpečuje podle mezinárodní smlouvy, kterou je SR vázána, a zvláštních předpisů. 

Při výrazném odchýlení se od střednědobého cíle nebo postupu vedoucího k tomuto cíli se 

uplatní korekční mechanismus. MF v souladu s postupy podle zvl. předpisů zveřejňuje, zda 

došlo k výraznému odchýlení, a to dvakrát ročně do 30. 6. a 30. 11. běžného rozpočtového 

roku. Pokud MF zveřejní, že došlo k výraznému odchýlení, navrhne vládě limit veřejných 

výdajů18) a opatření na období korekce výrazného odchýlení, zohledňující velikost odchylky, 

která nastala, při respektování dosažení střednědobého cíle a každoročního snižován podílu 

schodku rozpočtu veřejné správy na HDP v souladu se zvláštním předpisem. Návrh opatření 

s vlivem na územní samosprávu MF předem projedná s republikovými sdruženími obcí a se 

zástupci vyšších územních celků. Vláda rozhodne o korekčním mechanismu, v rámci kterého 

rozhodne o návrhu na limit veřejných výdajů a schválí opatření, která se budou v jeho rámci 

realizovat. Před rozhodnutím vlády návrh posoudí „Rada pre rozpočtovú zodpovednosť“. 

Pokud vláda rozhodne, že se korekční mechanismus neuplatní, zašle Národní radě písemné 

zdůvodnění rozhodnutí o neuplatnění korekčního mechanismu. 

Výjimky: Povinnost uplatňovat korekční mechanismus se nevztahuje na období trvání 

výjimečných okolností. Začátek a ukončení trvání výjimečných okolností vyhlašuje vláda na 

návrh MF. Před vyhlášením vládou návrh posoudí „Rada pre rozpočtovú zodpovednosť“, 

která posuzuje a zveřejňuje vyhodnocení uplatňování nebo neuplatňování korekčního 

mechanismu a začátek a ukončení trvání výjimečných okolností. MF zveřejňuje stanoviska 

k těmto hodnocením. 

 
Německo 
Financím je věnována část X Ústavy Spolkové republiky Německo – Grundgesetz, GG 

(články 104a až 115)19). Detaily upravující tzv. dluhovou brzdu byly upraveny prováděcím 

zákonem. 

                                                 
16) Fiskální smlouva (Fiscal Compact) = Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii 
17) Jednorázovým vlivem se rozumí příjem nebo výdaj, který nemá trvalý nebo opakující se charakter a má časově omezený 

vliv na saldo rozpočtu veřejné správy. 
18) Limitem veřejných výdajů se rozumí maximální výše celkových časově rozlišených konsolidovaných výdajů veřejné 

správy. 
19) http://www.iuscomp.org/gla/statutes/GG.htm#115 
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Numerické fiskální pravidlo 

Základem německého pravidla je tzv. švýcarská dluhová brzda, která byla implementována 

v některých švýcarských kantonech již začátkem 20. let minulého století. V ústavě zavedené 

pravidlo se v Německu vztahuje pouze na federální a státní úroveň vlády. Pravidlo pro celý 

vládní sektor bylo zavedeno běžným zákonem v červenci 2013 (Gesetz zur innerstaatlichen 

Umsetzung). 

Ústavní fiskální pravidlo omezuje schodek federální vlády na úrovni 0,35 % HDP, přičemž 

platí i pro výpůjčky nových zvláštních federálních fondů (Sondervermögen des Bundes).20) 

Pravidlo umožňuje odchýlení se od limitu do výše cyklické složky schodku, pokud však jsou 

cyklické vlivy zohledňovány symetricky. Očišťování o vliv cyklu je prováděno dle metodiky 

platné pro Pakt o stabilitě a růstu. Definice schodku není metodicky konzistentní s požadavky 

tzv. Fiskální smlouvy. 

Účinnost: Pravidlo se nestane účinným pro federální vládu před rokem 2016 a strukturální 

schodek federální vlády bude snižován postupně až na hranici 0,35 % HDP. 

Odchýlení se od pravidla: Odchylky budou zaznamenávány na kontrolním účtu, jehož výše 

nesmí přesáhnout 1,5% HDP. Jakmile překročí úroveň 1 % HDP, musí v následujícím roce 

dojít ke snížení hranice 0,35 % HDP o částku překročení (maximálně však o 0,35 % HDP). 

Snížení se nicméně provede pouze v případě kladné změny produkční mezery. 

Výjimky: Výjimky od pravidla a nápravného mechanismu jsou možné pouze v situacích 

přírodních katastrof, nouzových stavů, které jsou mimo kontrolu vlády a vážně ovlivňují 

veřejné finance. K využití únikových klauzulí je třeba schválení většinou německého 

parlamentu a vytvoření splátkového kalendáře. 

Povinnosti pro nižší úrovně vládního sektoru 

Obecně platí, že příjmy a výdaje německých spolkových zemí musí být vyrovnané (viz 

článek 109 GG). Odklon od pravidla je možný jen v případě zvláštních mimořádných situací 

či ekonomického poklesu. Je však povolen pouze v případech, kdy stát implementoval do 

svého vlastního právního systému fiskální pravidlo. Cyklické deficity jsou povoleny pouze 

v případech, kdy zákony na úrovni jednotlivých států zohledňují vlivy cyklu symetricky. Státy 

se mohou od fiskálních pravidel odchylovat do roku 2019, poté jejich rozpočty musí být 

strukturálně vyrovnané. Vzhledem k finanční autonomii spolkových zemí, nejsou zaváděny 

sankce. Pouze u zemí Berlín, Brémy, Sársko, Sasko-Anhaltsko a Šlesvicko-Holštýnsko 

existuje možnost zastavení tzv. konsolidačních plateb (ročně činí cca 800 mil. €). 

Fiskální pravidla byla zavedena do ústav šesti spolkových zemí (Hesensko, Hamburg, 

Meklenbursko-Západní Pomořansko, Porýní-Falc, Sasko a Šlesvicko-Holštýnsko) 

a finančních předpisů dalších pěti spolkových zemí (Bádensko-Württembersko, Bavorsko, 

Dolní Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko). Většina pravidel na úrovni spolkových zemí je 

méně přísná, než pravidlo pro federální vládu, a některá dosud nejsou plně v souladu 

s ustanoveními německé ústavy. V některých zemích nicméně pravidla obsahují další únikové 

klauzule či výjimky pro zvláštní fondy. Spolkové země, které do svých právních řádů 

neimplementují do roku 2020 nové fiskální pravidlo, budou vázány ústavním fiskálním 

pravidlem, které nahradí stará zemská pravidla a zakáže bez výjimky všechny výpůjčky. 

V roce 1992 německý Ústavní soud rozhodl, že federální vláda je povinna poskytnout pomoc 

zemím Berlín a Sársko (BVerfGE 86, 148). Soud vyjádřil názor, že německý spolkový 

fiskální rámec a zejména pak systém rozpočtového vyrovnávání zahrnuje princip solidarity, 

který se opírá o vzájemnou podporu („bündisches Prinzip“). Na druhé straně však v roce 2006 

Ústavní soud zamítl pomoc Berlínu, nicméně patrně stále existuje (implicitní) garance pomoci 

v případech významných rozpočtových potíží na úrovni spolkové země. 

                                                 
20) Pravidlo nezohledňuje zmocnění k výpůjčkám u speciálních federálních fondů vytvořených před rokem 2011. 
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Fiskální rada 
K tzv. Radě stability (zřízena v roce 2010) byla přičleněna nezávislá poradní rada, jejímž 

úkolem je dohlížet nad fiskálním pravidlem pro vládní sektor a zveřejňovat doporučení 

a hodnocení. Náklady jsou rovným dílem rozděleny mezi federální a spolkovou úroveň. Po 

jednom členovi mají v radě Německá spolková banka, Německá rada ekonomických 

odporníků a instituce zapojené v Německu do přípravy společné ekonomické prognózy 

(Gemeinschaftsprognose). Federální vláda a spolkové země jmenují po dvou členech 

a ústřední asociace obcí a zdravotní pojišťovny (social insurances) jmenují každá po jednom 

členovi. Funkční období trvá pro 9 členů 5 let. 

Vztah k Fiskální smlouvě 

V ústavě obsažené fiskální pravidlo zcela nesplňuje požadavky Fiskální smlouvy. Nepokrývá 

celý vládní sektor – pouze federální vláda a spolkové země. Volnější je u většiny zemí také 

pojetí únikových klauzulí. Chybí tzv. nápravné mechanismy. Konzistentní s požadavky 

Fiskální smlouvy pak není ani definice schodku. Kvůli této skutečnosti byl v červenci 2013 

přijat „Gesetz zur innerstaatlichen Umsetzung des Fiskalpakts“, který znovelizoval zákon 

o rozpočtových postupech (Haushaltsgrundsätzegesetz). Nový zákona je účinný od 19. 

července 2013 a omezuje strukturální schodek vládního sektoru na úrovni 0,5 % HDP. Zákon 

neobsahuje únikové klauzule ani nápravný mechanismus, nicméně odkazuje v těchto otázkách 

na právo EU. Zákon navíc upravuje sankce související s porušením Paktu o stabilitě a růstu, 

které jsou rozděleny mezi federální vládu a spolkové země v poměru 65:35. Podíl zemí je pak 

rozdělen mezi jednotlivé země podle velikosti jejich populace a principu kauzality. Obce jsou 

přiřazeny ke státu, k němuž patří. K uložení přístupové listiny u depozitáře došlo 27. září 

2012. 
 

Rakousko 
V Rakousku bylo na úrovni federace navrženo nové fiskální pravidlo v roce 2011, nicméně 

kvůli nesouhlasu tří opozičních stran (Strana zelených, BZÖ a FPÖ) v Národní radě nebylo 

možné pravidlo zakotvit do ústavy. Místo toho bylo pravidlo zavedeno běžným zákonem – 

Federální rozpočtový zákon (Bundeshaushaltsgesetz)21), jehož schválení prošlo díky stranám 

SPÖ a ÖVP (BGBI. Nr. 150/2011). Pravidlo by mělo být účinné od rozpočtového období 

2017. Nicméně již od roku 2012 je účinný Rakouský pakt stability (BGDI. Nr. 30/2013) 

upravující fiskální pravidlo pro vládní sektor. Rakouský pakt stability má status tzv. 

vnitrostátní dohody, která má ve svém důsledku obdobné dopady jako ústavní zákon. 

Fiskální pravidlo pro federální vládu 

Strukturální deficit federální vlády, zdravotních pojišťoven a všech právnických osob 

spadajících pod federální vládu nesmí překročit 0,35 % HDP. Definice a výpočty 

strukturálního schodku jsou upraveny právním předpisem (BGBI. II. Nr. 79/2013). 

Odchýlení se od pravidla: Následné odchylky od federálního fiskálního pravidla musí být 

zaznamenávány na tzv. kontrolním účtu, který je zastropován ve výši 1,25 % HDP. Pokud je 

limit překročen, je třeba kontrolní účet při kladné změně produkční mezery snižovat. Další 

podrobnosti jsou upraveny v dříve zmíněném právním předpise. 

Výjimky: Výjimky jsou povoleny v případě přírodních katastrof, mimořádných stavů nouze, 

které jsou mimo kontrolu vlády a vážné ovlivňují stav veřejných financí. Akční plán musí 

                                                 
21) Rakouská vláda se dohodla o otázce zavedení tzv. dluhové brzdy do ústavy již v listopadu 2011. Na zasedání spolkového 

parlamentu, které proběhlo 7. 12. 2011, se však vládní koalici nepodařilo dosáhnout přijetí usnesení o zakotvení dluhové 

brzdy do ústavy. Dluhová brzda tedy byla ve zjednodušené podobě zakotvena „pouze“ ve spolkovém zákonu o rozpočtu 

Bundeshaushaltsgesetz 2013, BGB1. I Nr. 139/2009 ve znění BGB1. I Nr. 150/2011). Podmínku Rozpočtového paktu tím 

tak Rakousko de facto splňuje s tím, že současná vláda se i nadále snaží dosáhnout toho, aby byla dluhová brzda 

zakotvena přímo v ústavě. 
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zajistit, že jsou tyto deficity v odpovídající lhůtě sníženy. Deficity jsou na kontrolním účtu 

zaznamenávány pouze v případě, že Evropská komise neschválí výskyt mimořádné situace. 

Fiskální pravidlo pro vládní sektor 

Pravidlo obsažené ve Federálním rozpočtovém zákoně se vztahuje pouze na federální úroveň, 

naproti tomu Rakouský pakt stability 2012 (BGBI. Nr. 30/2013) obsahuje fiskální pravidlo 

pro celý vládní sektor. Pakt byl implementován v lednu 2013 a omezuje strukturální saldo 

celého vládního sektoru (vč. všech jednotek zařazených do vládního sektoru podle ESA 1995) 

v roce 2017 na úrovni 0,45 % HDP. Limit schodku je rozdělen mezi federální úroveň (0,35 

%) a země (0,1 %), přičemž podíl každé země je určen v relaci k velikosti její populace. Země 

pak musí postoupit 20 % svého podílu na úroveň místních vlád. Během přechodného období 

(2012-2016) strukturální schodek a celkový deficit (maastrichtské kritérium) jak federální, tak 

i zemské vlády nesmí překročit postupně zpřísňovaný limit. Cílem konsolidační trajektorie je 

dosažení téměř vyrovnaného rozpočtu v roce 2016. Rychlejší postup konsolidace může být 

určen Evropskou komisí. Obce jsou v přechodném období povinny předkládat vyrovnané 

rozpočty. 

Následné odchylky od pravidla jsou zaznamenávány na kontrolních účtech, který by měly být 

„bez zbytečného prodlení“ snižovány. Účty musí být snižovány, pokud změna produkční 

mezery je kladná a je dosaženo určitého limitu. Hranice pro účet federální vlády je 1,25 % 

HDP a společná hranice pro účty 9 spolkových zemí a 9 místních samospráv (jeden účet pro 

všechny obce v jedné zemi) je 0,367 % HDP. Při překročení limitu jsou uloženy sankce ve 

výši 15 % z částky překročení. Sankce jsou rozděleny mezi země a obce podle pevného klíče 

a principu kauzality. Další detaily o kontrolním účtu a výpočtu strukturálního salda jsou 

právně ukotveny (BGBI. II Nr. 79/2013). 

Obdobné jako u fiskálního pravidla na federální úrovni jsou i u pravidla pro vládní sektor 

povoleny výjimky pouze pro případy přírodní katastrofy a mimořádné stavy mimo kontrolu 

vlády a vážně ovlivňují veřejné finance. Odvolání se na únikové klauzule navíc vyžaduje 

schválení Národním shromážděním (Nationalrat) a parlamentem spolkové země a zároveň 

plán na splacení dluhu v přiměřené lhůtě. Deficity vzniklé kvůli nouzovým stavům musí být 

zaznamenávány na kontrolních účtech. S pravidlem nejsou spojeny žádné důsledky pro 

případ, že by Evropská komise neschválila výskyt mimořádné situace. 

Další fiskální pravidla 

Část vládního dluhu překračujícího 60 % HDP musí být každoročně snižována o 1/20 

v průměru za minulé tři roky (článek 10 Paktu stability 2012). Podíl každé úrovně vlády je 

určen jejím podílem na celkovém vládním dluhu k 31. prosinci 2011. Pokud dluhový poměr 

vzroste v budoucnu nad 60 %, v následujícím roce musí proběhnout korekce. V souladu 

s přechodným obdobím upraveným v právu EU se podle článku 10 bude postupovat tři roky 

po ukončení procedury při nadměrném schodku. Pravidlo 1/20 tudíž bude účinné od roku 

2016. Navíc článek 9 Rakouského paktu stability 2012 zavádí výdajové pravidlo, které 

omezuje tempo růstu výdajů na všech třech úrovních vládního sektoru. 

Fiskální rada 

Na konci července 2013 byl přijat federální zákon zřizující fiskální radu (Bundesgesetz über 

die Einrichtung des Fiskalrates). Zákon je účinný od 1. listopadu 2013. Na jeho základě došlo 

k transformaci Výboru pro vládní dluh (Government Debt Committee), který byl vytvořen 

v roce 2002, na nezávislou fiskální radu – Rakouská fiskální poradní rada (Austrian Fiscal 

Advisory Council). Právní text výslovně nezmiňuje nezávislost, nicméně charakterizuje 

fiskální radu v tom smyslu, že není vázána pokyny od třetích stran („weisungsfrei“). 

Působnost Výboru pro vládní dluh je rozšířena zejména o povinnost dohlížet nad plněním 
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fiskálního pravidla pro vládní sektor, poskytovat rady ohledně fiskálních cílů a sledovat 

situace, které spouštějí, prodlužují nebo ukončují nápravný mechanismus. Rady poskytované 

fiskální radou musí být zveřejněny. Rada je financována Rakouskou centrální bankou, v níž je 

také umístěna. Jejich 15 členů pochází z řad expertů z oblasti veřejných financí 

a rozpočetnictví a nesmí zastávat politický mandát nebo úřad na federální nebo zemské 

úrovni. Šest členů je jmenováno federální vládou. Rakouská spolková obchodní komora 

(Austrian Federal Economic Chamber - Wirtschaftskammer) a Spolková pracovní komora 

(Chamber of Labor – Bundesarbeiterkammer) jmenují každá po třech členech. Členové bez 

hlasovacího práva pak jsou jmenováni Rakouskou asociací obcí (Austrian Association of 

Municipalities), Rakouským svazem měst a obcí (Austrian Association of Cities and Towns) 

a Konferencí zemských hejtmanů (Conference of Provincial Governors – 

Landeshauptleutekonferenz). Funkční období členů trvá čtyři roky a je možné jejich opětovné 

jmenování. 

Vztah k Fiskální smlouvě 

Účinky přistoupení k Fiskální smlouvě nastaly pro Rakouskem dnem uložení přístupové 

listiny u depozitáře, k němuž došlo 30. července 2012. Dluhová brzda byla ve zjednodušené 

podobě zakotvena pouze ve spolkovém zákonu o rozpočtu (Bundeshaushaltsgesetz 2013, 

BGB1. I Nr. 139/2009 ve znění BGB1. I Nr. 150/2011). Podmínku Fiskální smlouvy tím tak 

Rakousko de facto splňuje (zakotvení dluhové brzdy do právního řádu dané země) s tím, že 

současná vláda se i nadále snaží dosáhnout toho, aby byla dluhová brzda zakotvena přímo 

v ústavě (co je varianta preferovaná ve Fiskální smlouvě). 

 

Polsko 
Polská ústava22) obsahuje rozpočtové omezení již od roku 1997. Veřejným financím se 

konkrétně věnuje její hlava X – články 216 až 227. 

Podle článku 216 odst. 5 není dovoleno poskytovat půjčky, záruky ani finanční ručení, 

v jejichž důsledku by došlo k nárůstu veřejného dluhu nad tři pětiny ročního HDP. Způsob 

výpočtu hodnoty ročního HDP a národního veřejného dluhu musí být stanoven zákonem. 

Článek 217 dále pojednává o tom, že parametry daňové politiky mají být upraveny zákonem. 

Obdobně je tomu dle čl. 218 u organizace státní pokladny a způsobu řízení aktiv státní 

pokladny. Články 219 až 226 pak upravují rozpočtový proces a s ním související otázky. 

Např. dle čl. 220 Sejm nesmí provést zvýšení výdajů nebo snížení příjmů proti těm, které 

plánuje vláda a které by vedlo k přijetí vyššího než navrhovaného rozpočtového schodku. 

Zároveň je stejným článkem zakázáno měnové financování schodku státního rozpočtu ze 

strany centrální banky. 

Dle čl. 224 prezident republiky podepíše zákon o státním rozpočtu do 7 dnů po předložení 

maršálkem Sejmu a nařídí jeho vyhlášení ve sbírce. Pokud se prezident obrátí před podpisem 

na Ústavní soud ohledně rozhodnutí o souladu s ústavou, tento musí rozhodnout do dvou 

měsíců od jeho podání. Podle čl. 225 prezident může v následujících 14 dnech v případě, že 

Sejm nepřijal nebo mu nepředal k podpisu návrh rozpočtu do 4 měsíců od jeho předložení, 

rozhodnout o zkrácení funkčního období Sejmu. Čl. 226 je věnován zprávě o plnění rozpočtu 

a o stavu státního dluhu a jejímu projednání Sejmem. Konečně článek 227 je věnován 

fungování a postavení Polské národní banky. 

                                                 
22) http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm 
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Zákon o veřejných financích (přijat v roce 2009) – má celkem 297 článků23). Za klíčové lze 

z pohledu rozpočtové odpovědnosti považovat zejména články 9, 38, 86 a 112. 

V čl. 9 zákona o veřejných financích je uvedena definice sektoru veřejných financí. 

Čl. 38 pak ukládá ministrovi financí vyhlásit k 31. květnu následujícího roku veřejným 

oznámením v Úředním věstníku Polské republiky: 

1) částku a poměr k HDP u: 

a) veřejného dluhu 

b) dluhu státní pokladny 

c) podmíněných závazků z titulu jistot a záruk poskytnutých ministerstvem financí, 

2) částku podmíněných závazků z titulu záruk udělených subjektům sektoru veřejných 

financí 

ke konci finančního roku. 

Dluhové pravidlo pro sektor vládních institucí 

Dle článku 86 při podílu veřejného dluhu na HDP: 

< 55 % a < 60 % HDP 

a) Vláda přijme návrh zákona o rozpočtu: 

- bez schodku nebo s rozdílem mezi příjmy a výdaji, při němž dojde ke snížení podílu 

dluhu na HDP; 

- nezvyšující platy zaměstnanců veřejného sektoru; 

- s valorizací důchodů, která nesmí překročit úroveň odpovídající nárůstu cen zboží 

a služeb zveřejněnému Ústředním statistickým úřadem za předchozí rok; 

- se zákazem poskytovat půjčky a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu; 

- kde u tzv. parlamentních kapitol nesmí růst výdaje více než výdaje ve státní správě; 

b) Vláda přezkoumá výdaje státního rozpočtu financované z výnosů ze zahraničních půjček 

a přezkoumá víceleté programy; 

c) Vláda předloží Sejmu nápravný program zaměřený na snížení veřejného dluhu; 

d) Rozpočtové výdaje územní samosprávy uvedené v usneseních o rozpočtech na příští rok 

nesmějí být vyšší než příjmy rozpočtu zvýšené o rozpočtové přebytky z předchozích let 

a volné zdroje použité jen na plnění úkolů spojených s projekty spolufinancovanými EU; 

e) Vláda přezkoumá stávající právní předpisy s cílem nalézt řešení s dopadem na příjmy 

státního rozpočtu, a to vč. úpravy daňových sazeb na zboží a služby; 

f) „Státní fond pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením“ přijímá dotace ze státního 

rozpočtu do výše 30 % plánovaných úkolů pro daný rok dle zvláštního zákona. 

g) Orgány státní správy mohou vstoupit do nových závazků k přípravě investic, pokud je 

zajištěno financování z veřejných prostředků 50 a více %, přičemž opatření se nevztahuje 

na: 

- investice související s odstraňováním následků povodní z roku 2010; 

- přípravu, realizaci, výstavbu nebo provoz elektronického mýtného systému; 

- závazky z titulu náhrady za majetek získaný na základě zákona o prováděcích 

pravidlech pro přípravu a realizaci investic do veřejných komunikací. 

< 60 % 

a) Platí a), b) a e) až g) z předchozího pásma dluhové brzdy. 

b) Vláda nejpozději do 1 měsíce ode dne vyhlášení podílu dluhu na HDP předloží Sejmu 

návrh nápravného programu, jehož cílem je snížit tento poměr na méně než 60 %. 

                                                 
23) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571240&min=1 
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c) Rozpočtové výdaje územní samosprávy uvedené v usnesení o rozpočtu na příští rok 

nemohou být vyšší než příjmy rozpočtu. 

d) Počínaje sedmým dnem po vyhlášení dluhového poměru nesmí subjekty sektoru veřejných 

financí poskytovat nové jistoty a záruky. 

Výjimky: Čl. 86 se nepoužije v případě zavedení stanného práva a stavu nouze na celém 

území Polské republiky. 

Výdajové pravidlo 

V roce 2011 byl národní fiskální rámec doplněn o fiskální pravidlo omezující růst 

nemandatorních a nově navrhovaných výdajů státního rozpočtu na úrovni 1 % ročně 

v reálném vyjádření. Pravidlo by mělo být nejprve aplikováno v okamžiku, kdy je v Polsku 

identifikován nadměrný schodek a následně zajistit úroveň schodku vládního sektoru, který 

umožní dodržet střednědobý rozpočtový cíl ve výši -1 % HDP. Pravidlo bývá označováno 

jako Belkovo pravidlo24). 

Výše výdajů pro veřejné orgány (vč. orgánů státní správy, státní kontroly a ochrany práva, 

soudů), územní samosprávné celky a jejich sdružení, rozpočtové jednotky, Národní fond 

zdraví, Fond práce a fondy přiřazené k Bance národního hospodářství podle zvláštních 

právních předpisů se vypočítá podle následujícího vzorce: 

 
kde: 

 
Symboly použité v uvedených rovnicích znamenají: 
CPI – úhrnný index průměrných cen spotřebního zboží a služeb vyhlášený předsedou 

Ústředního statistického úřadu 

n-1   rok předcházející roku n 

n-2   rok předcházející roku n o dva roky 

n-8   rok předcházející roku n o osm let 

   částka výdajů uvedená v návrhu zákona o rozpočtu na rok n předloženém Sejmu 

 částka výdajů uvedená v návrhu zákona o rozpočtu na rok n-1 předloženém Sejmu 

upravená v souladu s aktualizací prognózy průměrného ročního ukazatele cen 

spotřebního zboží a služeb 

   průměrný index cen spotřebního zboží a služeb v roce n-2 

  index průměrných cen spotřebního zboží a služeb v roce n prognózovaný v návrhu 

zákona o rozpočtu předkládaném Sejmu v roce n-1 

 index průměrných cen spotřebního zboží a služeb v roce n-2 prognózovaný v návrhu 

zákona o rozpočtu na rok n-1 předkládaném Sejmu 

 index průměrných cen spotřebního zboží a služeb v roce n-1 prognózovaný v návrhu 

zákona o rozpočtu na rok n-1 předkládaném Sejmu 

 index průměrných cen spotřebního zboží a služeb v roce n prognózovaný v návrhu 

rozpočtu na rok n předloženém Sejmu 

 index střednědobého tempa růstu HDP ve stálých cenách uvedený v návrhu rozpočtu 

na rok n s přesností na setinu procenta 

 velikost korekce výše výdajů stanovená v návrhu rozpočtu na rok n předloženém 

Sejmu 

                                                 
24) Nazváno podle minulého vicepremiéra Marka Belky, který jej navrhl již v roce 2001, kdy však nebylo schváleno. 
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 celkové tempo růstu HDP oznámené předsedou Ústředního statistického úřadu (dle 

čl. 8b odst. 2) 

 roční míra růstu HDP ve stálých cenách v roce n-1 předložená Sejmu v zákoně 

o rozpočtu na rok n 

 roční míra růstu HDP ve stálých cenách vroce n předložená v zákoně o rozpočtu na 

rok n 

 prognózované hodnoty celkových diskrečních opatření – daně a příspěvky na sociální 

zabezpečení (dle nařízení EP a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 

o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii) – plánované na 

rok n, kde hodnota každého z nich přesahuje 0,03 % HDP prognózovaného v návrhu 

zákona o rozpočtu předloženém Sejmu. Zohledněno je v roce n zrušení diskrečních 

opatření v předchozích letech s tím, že je vzat v úvahu dopad na výši , k němuž 

by došlo v případě jejich nezrušení v roce n. 

Odvozená částka výdajů nebere v úvahu výdaje EU prostředků a prostředky typu dotací 

a subvencí mezi jednotkami, za které je počítána částka výdajů. 

Celkový objem výdajů je dále upravován dle odst. 3 a 4 čl. 112a. 

Výjimky: Čl. 112a se neuplatní v případě zavedení stanného práva, stavu nouze na celém 

území Polské republiky. Pravidlo se neuplatnilo v roce 2013. 

Dne 25. února 2014 vláda přijala projekt novelizace zákona o veřejných financích, na jejímž 

základě se snižují dosavadní výstražné prahové limity („progi ostroznosciowe“) poměru 

veřejného dluhu k HDP o 7 p.b., neboli práh 50 % se snižuje na 43 % a práh 55 % na 48 %. 

Zákon byl schválen Sejmem Polské republiky dne 9. května 2014 a prezident jej podepsal 

30. června 2014. V platnost vstoupí dnem zveřejnění. Jde již o druhou změnu zákona 

o veřejných financích. První změna byla přijata Sejmem 27. prosince 2013. 

Novelizací byl zejména zaveden v čl. 112a původního zákona automatický korigující 

mechanismus kvóty výdajů při překročení výstražného prahu dluhu ve výši 55 % HDP. Nyní 

dochází de facto k doplnění tohoto systému o korekci výdajů pro dva prahy místo 

předchozího jednoho. Druhá novelizace byla umožněna v důsledku převedení 51,5 % aktiv 

otevřených penzijních fondů do státního systému sociálního zabezpečení v celkové hodnotě 

153 mld. PLN ve formě státních dluhopisů25). 

V květnu t.r. vláda přijala na základě čl. 104 zákona o veřejných financích rovněž 

střednědobý finanční plán na léta 2014-2017, který se skládá ze dvou částí – Konvergenčního 

programu a Hlavních cílů státu v oblasti finanční politiky s ukazateli stupně jejich realizace. 

Přijetím dvou novelizací zákona o veřejných financích a zpracováním střednědobého 

finančního plánu se Polsko snaží vyhovět požadavkům vyplývajícím ze směrnice 

2011/85/EU. 

Další fiskální pravidla26) 

Také ve vztahu k územním samosprávným celkům obsahuje zákon o veřejných financích 

fiskální pravidlo, které stanovuje horní limit na úroveň dluhu (ve vztahu k příjmům) a horní 

limit pro dluhovou službu. V roce 2014 má být uloženo nové pravidlo požadující po obcích 

vyrovnanost běžné bilance a zavádějící individuální limity pro nárůst dluhu. Připravováno je 

dále pravidlo, které by mělo regulovat vztah mezi schodkem a příjmy. 

Dle čl. 167 Ústavy musí být pro jednotky územní samosprávy zajištěny veřejné prostředky 

přiměřené pro plnění jim svěřených povinností. Změny rozsahu povinností jednotek územní 

                                                 
25) Státní dluhopisy v této hodnotě byly umořeny, díky čemuž došlo ke snížení veřejného dluhu o 130 mld. PLN (cca 7,6 % 

HDP). 
26) Diskutováno je fiskální pravidlo omezující roční růst reálných výdajů na úrovni 1 %. Pravidlo by mělo být nejprve 

aplikováno v okamžiku, kdy je v Polsku identifikován nadměrný schodek a následně zajistit úroveň schodku vládního 

sektoru, který umožní dodržení střednědobého rozpočtového cíle 1 % HDP. 
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samosprávy musí být prováděny v souladu s přiměřenými změnami jejich podílu na veřejných 

příjmech. 

Vztah k Fiskální smlouvě 

Polsko patří mezi země, které ratifikovaly Fiskální smlouvu, nicméně bez povinnosti splnit 

fiskální pravidla a provést jejich transpozici do svého právního řádu před tím, než se stane 

členem eurozóny nebo se rozhodne k dobrovolnému opt-inu. K uložení přístupové listiny 

u depozitáře došlo 8. srpna 2013. 

Maďarsko 
Ještě před podpisem Fiskální smlouvy došlo v Maďarsku ke schválení nové ústavy27), která 

byla přijata v březnu 2011 a je účinná od ledna 2012. První ustanovení ohledně veřejných 

financí je uvedeno v základních ustanoveních, podle nichž: 

(1) Maďarsko bude prosazovat princip vyrovnaného, transparentního a udržitelného 

rozpočtového řízení. 

(2) Hlavní odpovědnost za prosazování principu dle odstavce (1) mají parlament a vláda. 

(3) Při výkonu svých povinností Ústavní soud, soudy, místní vlády a ostatní státní orgány 

jsou povinni respektovat princip uvedený v odstavci (1). 

Dle čl. 3 ústavy může prezident republiky rozpustit Parlament a následně stanovit termín pro 

nové volby, pokud parlament nepřijme ústřední rozpočet na běžný rok do 31. března. 

Princip uvedený v článku N je sledován částí Ústavy nazvanou Veřejné finance, kterou tvoří 

články 36 až 44. 

Dle článku 36 odst. (4) Parlament nepřijme zákon o ústředním rozpočtu, který by vedl k tomu, 

že státní dluh překročí polovinu hrubého domácího produktu. Dle odst. (5): Pokud státní dluh 

překračuje polovinu hrubého domácího produktu, Parlament smí přijmout pouze zákon 

o ústředním rozpočtu, který stanoví snížení státního dluhu v poměru k hrubému domácímu 

produktu. 

Dle čl. 37 nesmí být při dluhu vyšším než 50 % HDP převzaty v rámci realizace ústředního 

rozpočtu žádné dluhy nebo finanční závazky, které by vedly k zvýšení podílu státního dluhu 

na HDP ve srovnání s předchozím rokem. 

Pokud při státním dluhu přesahujícím polovinu HDP vznikne státu povinnost platby na 

základě rozhodnutí Ústavního soudu, Soudního dvora EU nebo jiného soudu nebo orgánu 

vlády, pro kterou jsou disponibilní částky podle zákona o státním rozpočtu nedostatečné, bude 

vytvořen příspěvek na uspokojení společných potřeb, který se smí vztahovat výhradně 

a výslovně k plněním této povinnosti, pokud jde o rozsah a určení. 

Výjimky: Jsou možné pouze během zvláštního právního stavu („special legal order“), a to 

v rozsahu nezbytném pro zmírnění následků okolností spouštějících zvláštní právní stav, nebo 

pokud dojde k významné a trvající recesi národního hospodářství, a to v rozsahu nezbytném 

k obnově rovnováhy národního hospodářství. 

Fiskální rada 

Rozpočtová rada je upravena čl. 44 Ústavy, jako orgán podporující zákonodárnou činnost 

Parlamentu. Rozpočtová rada se účastní přípravy ústředního rozpočtu. Členy Rozpočtové rady 

jsou její prezident, guvernér Národní banky Maďarska a prezident Státního kontrolního 

úřadu.28) Předseda Rozpočtové rady je jmenován na 6 let prezidentem republiky. Podrobná 

pravidla pro fungování Rozpočtové rady jsou upravena zákonem. 

                                                 
27) http://mkab.hu/rules/fundamental-law 
28) Guvernér Národní banky Maďarska je jmenován prezidentem republiky – s kontrasignací člena vlády – na 6 let, 

a prezident Státního kontrolního úřadu je volen 2/3 většinou parlamentu na období 12 let. 
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Rada má na první pohled převážně poradní charakter („supporting the legislative aktivity of 

the Parliament; it shall examine whether the central budget is well-bounded… take part in 

the preparation of the Act on the central budget.“). Ve skutečnosti však je pozice Rozpočtové 

rady koncipována jako mimořádně silná. Vzhledem k tomu, že je vyžadováno předchozí 

schválení ohledně splnění požadavku na vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet, disponuje při 

schvalování rozpočtu absolutním vetem. Pokud Parlament schválí rozpočet, který nesplňuje 

uvedený požadavek, může být zrušen Ústavním soudem pro porušení procedurálních pravidel 

(čl. 37, odst. 4). 

Do konce roku 2010 byla činnost Rozpočtové rady realizována cca 30 analytiky (Úřad 

Rozpočtové rady). Mezi hlavní výstupy Rady by mělo patřit: 

- příprava pololetní střednědobé makro-fiskální prognózy0 

- hodnocení fiskálních dopadů navrhovaných právních předpisů 

- stanovisko k návrhu rozpočtu po jeho předložení parlamentu a jeho aktualizace před 

finálním hlasováním 

- stanoviska k pozměňovacím návrhům k návrhu rozpočtu nebo jiným důležitým zákonům 

s významnými rozpočtovými dopady. 

Fiskální pravidlo pro místní vládní jednotky 

Roční strop pro dluhové závazky29) každé místní vládní jednotky je stanoven na úrovni 70 % 

její vlastní ročních příjmové kapacity (počítána jako příjmy z místních daní a ostatní příjmy 

mínus úrokové platby). Pravidlo bylo přijato v roce 1995 a vstoupilo v platnost v roce 1996. 

Příjmy jsou definovány na základě hotovostních toků z rozpočtového výkaznictví. U pravidla 

nejsou definovány únikové klauzule a neexistuje formálně ukotvené sledování jeho 

dodržování. 

Vztah k Fiskální smlouvě 

Maďarsko je v obdobné situaci jako Polsko, před vstupem do eurozóny se na něj její pravidla 

nevztahují, pokud se nerozhodne pro dobrovolný opt-in. K uložení přístupové listiny 

u depozitáře došlo 15. května 2013. 

II.    Z v l á š t n í   č á s t 

K čl. 1 

Úvodní článek navrhovaného ústavního zákona stručně vymezuje jeho hlavní záměr a cíl ve 

vztahu k zdravému a udržitelnému vývoji veřejných financí. O zajištění tohoto cíle dbá 

zejména stát a územní samosprávné celky, které přímo či nepřímo kontrolují drtivou většinu 

dalších veřejných institucí a disponují hlavními nástroji k jejich zajištění. Zdravé a udržitelné 

veřejné finance představují primární cíl a zároveň nutnou podmínku pro podporu 

hospodářského a společenského rozvoje, který umožňuje dosažené vysoké zaměstnanosti 

a zajištění mezigenerační soudržnosti. 

Pojmy zdravé a udržitelné veřejné finance jsou ústředními termíny používanými ve fiskální 

oblasti jak Smlouvou o fungování EU (viz hlava VIII, čl. 119), tak i navazujícím sekundárním 

právem EU (viz zejm. nařízení Rady (ES) č. 1466/97 a 1467/97 v platném znění či směrnice 

Rady 2011/85/EU). 

Zdravé a udržitelné veřejné finance patří mezi hlavní zásady koordinace hospodářských 

politik členských států EU, které jsou uskutečňovány v kontextu hlavních směrů 

                                                 
29) Pravidlo nepokrývá krátkodobé likvidní půjčky. V praxi může být pravidlo obcházeno kumulací dluhových závazků ÚSC 

v jimi vlastněných veřejných podnicích (tento dluh byl v roce 2011 odhadován na cca 1 % HDP). 
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hospodářských politik a hlavních zásad politiky zaměstnanosti, jak stanoví Smlouva. 

Dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí je dle Smlouvy o fungování EU (čl. 140) patrný 

ze stavu veřejných rozpočtů nevykazujících nadměrný schodek ve smyslu jejího čl. 126 

odst. 6. Podle čl. 126 Smlouvy je zajištění zdravého rozpočtového stavu jedním ze dvou pilířů 

(vedle zvyšování růstového potenciálu) hospodářské a rozpočtové politiky Unie a členských 

států. 

Významným nástrojem pro dosažení těchto cílů je Pakt o stabilitě a růstu. Dle jeho nařízení 

jsou cílem Paktu o stabilitě a růstu zdravé veřejné finance jakožto prostředek posilující 

podmínky pro stabilitu cen a silný udržitelný růst podpořený finanční stabilitou, což má 

napomoci k dosažení cílů Unie v oblasti udržitelného růstu a zaměstnanosti. V Paktu 

o stabilitě a růstu se všechny členské státy zavázaly dodržovat tzv. střednědobý rozpočtový cíl 

(medium term objective, MTO)30) téměř vyrovnaného nebo přebytkového rozpočtu. 

Dodržování střednědobého rozpočtového cíle je právně závazné. 

Smyslem střednědobého rozpočtového cíle je zajistit rychlý pokrok směrem k udržitelnosti 

veřejných financí a zvýšit stupeň volnosti rozhodování vlády při nakládání s rozpočtem, 

především pokud jde o potřeby veřejných investic. Jak již bylo zmíněno, dlouhodobě 

udržitelný stav veřejných financí je patrný ze stavu veřejných rozpočtů nevykazujících 

nadměrný schodek. Konkrétně se jedná o stabilizaci veřejného dluhu pod úrovní 60 % HDP 

stanovených v primárním právu (a to mj. s ohledem na odhadované náklady stárnutí 

obyvatelstva a případně i na dodatečné úsilí pro země s vládním dluhem nad 60 % HDP). 

Poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k hrubému domácímu 

produktu by dále neměl překročit referenční hodnotu (stanovenou  v Protokolu o postupu při 

nadměrném schodku jako 3 % HDP). Dodržování střednědobého rozpočtového cíle má 

umožnit vypořádat se s běžnými konjunkturálními výkyvy a přitom udržovat schodek 

v maximální výši odpovídající referenční hodnotě. K naplnění tohoto cíle by v podmínkách 

České republiky mělo vést zejména zavedení výdajového pravidla pro sektor veřejných 

institucí, které navazuje na odst. 4 čl. 1 návrhu ústavního zákona a je podrobněji upraveno 

v navazujícím zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

Mezigenerační soudržnost může být zajištěna pouze za předpokladu dosažení zdravých 

a udržitelných veřejných financí. Tento stav představuje základní předpoklad pro další 

hospodářský a společenský rozvoj a dosažení vysoké zaměstnanosti a mezigenerační 

solidarity. 

V nadcházejících desetiletích bude Česká republika procházet významnými demografickými 

změnami souvisejícími s nízkou porodností, kontinuálním zvyšováním střední délky života 

a důchodovými nároky generace tzv. baby-boomu. Očekává se, že stárnutí populace bude mít 

významný dopad na růst a bude generovat významné tlaky na zvýšení veřejných výdajů. 

Zachování zdravých a udržitelných veřejných financí ve střednědobém a dlouhodobém 

horizontu je tudíž třeba vnímat jako zásadní výzvu vyžadující realizaci konzistentní fiskální 

politiky zahrnující řešení a prevenci vzniku nadměrných rozpočtových nerovnováh, a to např. 

vč. zohlednění rozpočtového dopadu stárnutí. Tato komponenta si vyžádá dodatečnou úpravu 

primárního salda nezbytnou pro řešení dopadů budoucích nákladů nebo realizaci 

strukturálních reforem. 

                                                 
30) Pro členské státy je vymezeno rozmezí střednědobých rozpočtových cílů stanovených konkrétně pro jednotlivé země 

v cyklicky očištěném vyjádření a bez jednorázových a dočasných opatření pohybující se mezi -1 % HDP a vyrovnaným 

nebo přebytkovým stavem. 
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Hlavním záměrem a cílem ve vztahu k hospodaření sektoru veřejných institucí, pod nímž je 

vnímán širší kontext institucionálního vymezení, je zajistit dodržování pravidel 

transparentnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti nakládání s veřejnými financemi. 

Mají-li rozpočtové rámce účinně podporovat rozpočtovou kázeň a udržitelnost veřejných 

financí, musí komplexně pokrývat veškeré veřejné finance. Také úloha nižších úrovní vlády 

při zajišťování dodržování Paktu o stabilitě a růstu výrazně vzrostla a je třeba dbát na to, aby 

se rozsah povinností a postupů stanovených ve vnitrostátních rozpočtových rámcích 

náležitým způsobem vztahoval na celý sektor veřejných institucí (viz odst. 2 čl. 1). Veřejné 

instituce tvořící sektor veřejných institucí jsou vymezeny zákonem o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti. 

Zákon používá pojem „sektor veřejných institucí“, i když původně se uvažovalo o vymezení 

dotčených subjektů i jiným způsobem, např. přes kritérium zdroje financování (veřejné 

rozpočty) či použitím obecnějšího pojmu „rozpočtové jednotky“. Vzhledem k úzké 

provázanosti na nařízení Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském 

systému národních a regionálních účtů v Evropské unii a určité působnosti ČSÚ se však jako 

nejvhodnější jeví pojem „sektor veřejných institucí“. Tento pojem odráží pojetí EU legislativy 

(„sektor vládních institucí“)31), jenž však z pohledu ústavního pořádku a jazykového výkladu 

nemůže používat adjektivum „vládní“, které by bylo užší než zamýšlený rozsah. 

Pojem veřejná instituce je tak v dikci návrhu ústavního zákona vnímán jako synonymum 

k pojmu vládní instituce definovanému v odstavcích 2.111 až 2.113 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních 

účtů v Evropské unii. Podle něj sektor vládních institucí zahrnuje institucionální jednotky, 

které jsou netržními výrobci, jejichž produkce je určena pro individuální a kolektivní spotřebu 

a které jsou financovány z povinných plateb jednotek patřících do jiných sektorů, a rovněž 

institucionální jednotky, které se převážně zabývají přerozdělováním národního důchodu 

a bohatství. 

V uvedeném sektoru jsou v nejobecnější rovině zahrnuty např. tyto institucionální jednotky: 

 jednotky sektoru vládních institucí, které jsou zřízeny podle zákona, aby vykonávaly 

soudní pravomoc nad jinými jednotkami na ekonomickém území země, spravují a financují 

skupinu činností a převážně poskytující netržní výrobky a služby určené ve prospěch celé 

společnosti; 

 korporace nebo kvazikorporace, jestliže je její produkce převážně netržní a jestliže je pod 

kontrolou jednotky sektoru vládních institucí; 

 neziskové instituce uznané za nezávislé právnické osoby, které jsou netržními výrobci 

a jsou pod kontrolou jednotky sektoru vládních institucí; 

 autonomní penzijní fondy, jestliže existuje zákonná povinnost přispívat a vládní instituce 

spravují finanční prostředky, co se týče stanovení a schvalování příspěvků a dávek. 

Samotný pojem „sektor veřejných institucí“ již v českém právním řádu existuje, a to v zákoně 

č. 89/1995 Sb., o statistické službě, § 2 písm. w) („sektorem veřejných institucí [se rozumí] 

organizační složky státu, územní samosprávné celky, státní a ostatní mimorozpočtové fondy, 

veřejné vysoké školy, zdravotní pojišťovny a ostatní organizace zařazené Českým statistickým 

                                                 
31) Např. nařízení Rady (EU) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, 

připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství uvádí, že pro účely Protokolu o postupu při nadměrném 

schodku a tohoto nařízení jsou pojmy definovány v souladu s Evropským systémem národních a regionálních účtů 

(ESA), 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)… 
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úřadem do tohoto sektoru“). Pojem v zákoně č. 89/1995 Sb. odráží stejný obsah pojmu, jako 

je předkládán a v doprovodném zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zpřesňován. 

V českém právním řádu se ovšem vyskytuje také pojem „veřejná instituce“ používaný 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Samotný zákon však pojem 

dále nedefinuje, dle judikatury se však jedná o širší pojetí než je obsahem pojmu sektor 

veřejných institucí a nemůže být tudíž zaměňován. 

Úprava obdobná navrhované právní úpravě je např. v ústavnom zákone SR o rozpočtovej 

zodpovednosti, který pracuje s pojmem „subjekty verejnej správy“, jenž je blíže definován 

v zákoně č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (viz výše). 

Zákonem32) bude vymezen sektor veřejných institucí, který bude tvořen takovými institucemi, 

které naplňují znaky vládního sektoru (dle výše zmíněného nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních 

a regionálních účtů v Evropské unii) vymezeného Českým statistickým úřadem. Veřejná 

instituce je zapsána v registru ekonomických subjektů33) jako jednotka tohoto sektoru 

národního hospodářství. 

Do sektoru veřejných institucí typicky patří: 

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 

povinnými platbami 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 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 

1. která je financovaná převážně svým zakladatelem nebo zřizovatelem nebo povinnými 

platbami a 

2. 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, 

                                                 
32) Vymezení sektoru veřejných institucí je předmětem návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 
33) Viz § 20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
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m) jiný ekonomický subjekt, který splňuje znaky instituce sektoru vládních institucí podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího Evropský systém národních 

a regionálních účtů v Evropské unii34). 

Veřejnou institucí v sektoru veřejných institucí je pro účely rozpočtové odpovědnosti dříve 

zmíněná jednotka, pokud je zároveň Českým statistickým úřadem zapsána v jím vedeném 

registru ekonomických subjektů jako jednotka sektoru vládních institucí podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013. 

 

Za pravidla rozpočtové odpovědnosti jsou považovány zásady, principy, postupy a instituce 

a jejich fungování vedoucí k zajištění rozpočtové odpovědnosti. Na rozpočtovou odpovědnost 

je nahlíženo ve dvou základních ekonomických rovinách: 

V mikroekonomické rovině se rozpočtovou odpovědností se rozumí transparentnost, účelnost, 

hospodárnost a efektivnost vynakládání veřejných prostředků. 

 Transparentnost znamená, že veřejné instituce poskytují veřejnosti veškeré relevantní 

informace o svém hospodaření, politikách a postupech. Tyto informace jsou poskytovány 

včas a otevřeným a jednoznačným způsobem. Tím je podporována rozpočtová kázeň 

a odpovědnost, důvěryhodnost a předvídatelnost rozpočtové politiky realizované sektorem 

veřejných institucí. 

 Účelností se rozumí takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru 

dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. 

 Hospodárností se pak rozumí takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených 

úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality 

plněných úkolů. 

 Efektivnost je definována jako takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne 

nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem 

prostředků vynaložených na jejich plnění. 

Z makroekonomického úhlu pohledu jde zejména o zavedení nových číselných fiskálních 

pravidel fungujících jak na úrovni celého sektoru veřejných institucí (výdajové pravidlo, 

dluhové pravidlo), tak i jeho dílčích segmentů (zásada hospodaření územního samosprávného 

celku). 

Stávající quasi deficitní pravidlo fiskálního cílení bude nahrazeno pravidlem výdajovým, 

jehož konkrétní podobu bude upravovat zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Jde 

o stanovení výdajového stropu pro sektor veřejných institucí (v metodice ESA), který bude 

konzistentní se střednědobým rozpočtovým cílem a bude od něj odvozován výdajový rámec 

pro státní rozpočet a rozpočty státních fondů (v metodice sestavování státního rozpočtu). 

Pravidlo je inspirováno švýcarským numerickým fiskálním pravidlem aplikovaným na úrovni 

federální vlády. Pravidlo zohledňuje rysy českého prostředí, aktuální stav veřejných financí 

a vliv politického cyklu. Pravidlo zároveň respektuje nadnárodní pravidla Evropské unie 

vyjádřená v již zmíněném Paktu o stabilitě a růstu, a to pro saldo sektoru veřejných institucí 

a růst jejich výdajů, stejně jako implicitně pro dluhový strop. Pravidlo rovněž odráží prvky 

numerického fiskálního pravidla týkajícího se strukturálního salda ve Fiskální smlouvě. 

Oproti navrhovanému pravidlu dluhové brzdy je působnost výdajového pravidla zaměřena na 

krátký a střední horizont a jeho úloha v rozpočtovém procesu je chápána jako více operativní. 

                                                 
34) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních 

a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění. 
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Odst. 4 článku 1 představuje výchozí předpoklad pro zavedení výdajového pravidla a naplnění 

požadavku přímo aplikovatelného práva EU.35) 

K čl. 2 

Zřízení nezávislé fiskální instituce se z dlouhodobého pohledu jeví vzhledem k závazku 

vstoupit do třetí fáze Hospodářské a měnové unie jako nevyhnutelné. Včasné zřízení Národní 

rozpočtové rady této instituci poskytne dostatečný časový prostor na to, aby získala potřebné 

zkušenosti a etablovala se v národním fiskálním rámci (vytvořila si vazby na média, veřejnost 

i klíčové veřejné instituce). Bude-li otázka nezávislé instituce řešena až v okamžiku přijetí 

jednotné měny, bude od ní možné očekávat reálné přínosy až se zpožděním. 

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 

členského státu funkčně samostatné, vyžaduje směrnice Rady č. 2011/85/EU, nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 473/2013 (pouze pro země eurozóny) a Fiskální smlouva 

(pro země Eurozóny a další smluvní strany, které se přihlásily k plnění její hlavy III, viz 

obecná část této důvodové zprávy). 

Z výše uvedeného vyplývá, že na Českou republiku, jakožto stát stojící mimo eurozónu, 

nařízení č. 473/2013 a Fiskální smlouva přímo nedopadají. Parametry pro nezávislé subjekty 

zde v obecné rovině upravuje článek 2 uvedeného nařízení. Článek 5 v odstavci 1 písm. b) 

tohoto nařízení pak dále výslovně stanoví povinnost členských států zřídit nezávislé subjekty 

sledující dodržování numerických fiskálních pravidel uvedených v článku 5 směrnice 

2011/85/EU. Dle vyjádření Odboru kompatibility s právem EU Úřadu vlády se tedy jeví jako 

zřejmé, že na postavení nezávislých subjektů ve smyslu směrnice 2011/85/EU u států stojících 

mimo eurozónu by mělo být nahlíženo obdobně, jak stanoví pro nezávislé subjekty nařízení 

(EU) č. 473/2013. 

Vzhledem k rozmanitosti možných a stávajících úprav je sice umožněno využívat i více než 

jeden nezávislý subjekt pověřený sledováním dodržování pravidel. Protože se je však třeba 

vyvarovat nadměrné fragmentaci úkolů v oblasti sledování mezi různé instituce či překrývání 

kompetencí u konkrétních aspektů, nejedná se o preferovanou možnost. 

Alternativou k zřízení nezávislé fiskální rady je např. vytvoření nové části s novými 

kompetencemi v rámci Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“). Tento přístup by 

však znamenal výrazný zásah do postavení NKÚ, které je zakotveno již v Ústavě ČR. NKÚ 

činnost vyplývající ze směrnice 2011/85/EU dosud nevykonává a jeho pravomoci se týkají 

jiných oblastí. 

K tomu, aby subjekty provádějící sledování mohly účinně a nezávisle plnit své úkoly, je třeba, 

aby je podpořila vnitrostátní právní ustanovení zajišťující vysoký stupeň funkční autonomie 

vůči rozpočtovým orgánům členského státu. Tato by měla být založena na vnitrostátních 

právních ustanoveních zahrnujících zákonný režim ukotvení ve vnitrostátních právních nebo 

závazných správních předpisech; zákaz přijímat pokyny od rozpočtového orgánu dotyčného 

členského státu nebo od jiného veřejného či soukromého subjektu; kapacitu včas a veřejně 

komunikovat; postupy jmenování členů na základě jejich zkušeností a schopností; 

přiměřenost zdrojů a vhodný přístup k informacím pro výkon jejího mandátu. 

                                                 
35) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1175/2011 ze dne 16. listopadu 2011, 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. 
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Je zřejmé, že cílem je vytvořit apolitický nezávislý odborný orgán působící v oblasti fiskální 

a rozpočtové politiky hodnotící její charakter a dodržování platných fiskálních pravidel. 

Dle OKOM proto musí zajištění účinného a včasného monitorování na základě spolehlivé 

a nezávislé analýzy být upraveno právně závazným způsobem ve vnitrostátních předpisech36). 

Atributy směřující k zajištění požadavku účinného a včasného monitorování a nezávislosti 

(stanovení působnosti, jmenování do funkce, zákaz přijímat pokyny, zveřejňování stanovisek, 

apod.) si vyžadují zákonnou formu. V opačném případě by navíc nebyl naplněn požadavek 

čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 473/2013 (zákonný režim zakotvený ve vnitrostátních právních 

předpisech atd.). V právních předpisech by tudíž měly být dány hlavní záruky funkčnosti 

a nezávislosti daného systému. 

Nezávislost či funkční samostatnost, které uvádí směrnice 2011/85/EU, se také objevují 

v jiných právních předpisech EU. Pojem „funkční nezávislost“ již také byl vyložen Soudním 

dvorem EU, a to tak, že je jím nutno chápat situaci, která příslušnému orgánu umožní plnit 

úkoly bez vnějšího vlivu, za což se považuje jakýkoliv přímý či nepřímý vnější vliv, který by 

mohl usměrňovat rozhodnutí tohoto orgánu (srov. např. bod 41. a 43. rozsudku ve věci C-

614/10 Evropská komise proti Rakouské republice).37) 

Přestože Fiskální smlouva jako taková není součástí práva EU a nařízení (EU) č. 473/2013 

zavazuje pouze státy eurozóny, s ohledem na současný záměr České republiky přistoupit 

k Fiskální smlouvě lze celý soubor předpisů tvořený jak směrnicí 2011/85/EU, nařízení (EU) 

č. 473/2013, předpisy Paktu o stabilitě a růstu a také Fiskální smlouvy považovat ve věcech 

úpravy fiskální politiky za ucelený rámec požadované právní úpravy. Proto by návrh 

upravující zřízení nezávislé fiskální instituce měl zohledňovat jak požadavky implementace 

zmíněné směrnice, tak adaptaci na požadavky Fiskální smlouvy, vysloví-li s jejím přijetím 

souhlas Parlament ČR. 

Doporučení zřídit nezávislou fiskální instituci je obsaženo i v aktuálně publikovaném 

Ekonomickém přehledu ČR z března 2014 zpracovaném OECD, závěrech loňské mise 

Mezinárodního měnového fondu (MMF) ze září 2014 konané podle čl. IV Stanov MMF, dále 

je obsaženo také v letošních doporučeních Rady EU. 

Z výše uvedených důvodů je jedním ze základních cílů zřízení NRR snaha vytvořit nezávislou 

instituci monitorující, hodnotící a podporující přípravu a realizaci fiskální politiky. Zřízení 

NRR upevní národní fiskální rámec v oblasti vymahatelnosti fiskálních pravidel a podpoří 

transparentnost a kredibilitu jeho základních pilířů. Pro zajištění tohoto cíle je v ústavním 

zákoně a následně bude detailně v navazujícím zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 

vymezena působnost NRR, postup jmenování jejích členů, způsob jejího financování, pravidla 

jejího hospodaření a navrhování kandidátů na předsedu, místopředsedu a další tři členy. 

Vymezení a právní úprava těchto parametrů je základním východiskem pro její další nezávislé 

fungování. Předseda, místopředseda a další tři členové Národní rozpočtové rady budou voleni 

Poslaneckou sněmovnou. 

                                                 
36) Je třeba vyjít jednak ze skutečnosti, že implementace směrnice by měla mít formu obecně závazného předpisu (čl. 14 

Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 

v Evropské unii, usnesení vlády č. 1304 z 12. října 2005 v platném znění). 
37) Obdobné charakteristiky je možno spatřovat i v čl. 2 odst. 1 nařízení EU) č. 473/2013. V uvedeném rozsudku přitom 

požadavku funkční nezávislosti nevyhověl případ, kdy příslušný „nezávislý“ útvar byl začleněn do struktury spolkového 

kancléřství, tedy kdy nezávislý útvar funkčně podléhal nadřazenému správnímu orgánu. 
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Box č. 1: Nezávislé subjekty monitorující dodržování číselných fiskálních pravidel 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 473/2013 

ze dne 21. května 2013 

o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování 

nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně 

Článek 2 

Definice 

1. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:  

a) „nezávislými subjekty“ strukturálně nezávislé subjekty nebo subjekty s vlastní funkční autonomií vůči 

rozpočtovým orgánům členského státu, jež jsou založeny na vnitrostátních právních ustanoveních zajišťujících 

vysoký stupeň funkční autonomie a odpovědnosti, včetně:  

i) zákonného režimu ukotveného ve vnitrostátních právních nebo závazných správních předpisech,  

ii) zákazu přijímat pokyny od rozpočtového orgánu dotyčného členského státu nebo od jiného veřejného či 

soukromého subjektu,  

iii) kapacity včas a veřejně komunikovat,  

iv) postupů jmenování členů na základě jejich zkušeností a schopností,  

v) přiměřenosti zdrojů a vhodného přístupu k informacím pro výkon jejich mandátu;  

b) „nezávislými makroekonomickými prognózami“ makroekonomické prognózy vypracované nebo schválené 

nezávislými subjekty; 

Článek 5 

Nezávislé subjekty sledující dodržování fiskálních pravidel 

1. Členské státy zřídí nezávislé subjekty sledující dodržování:  

a)  numerických fiskálních pravidel začleňujících do rozpočtových procesů těchto států jejich střednědobé 

rozpočtové cíle zavedené článkem 2a nařízení (ES) č. 1466/97;  

b)  numerických fiskálních pravidel uvedených v článku 5 směrnice 2011/85/EU.  

2. Tyto subjekty případně poskytnou veřejná posouzení vnitrostátních fiskálních pravidel, a to i ve vztahu k:  

a) výskytu okolností, které vedou k aktivaci nápravného mechanismu v případech zjištěného závažného 

odchýlení od střednědobého cíle či od cesty k jeho postupnému dosažení v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 

1466/97;  

b) tomu, zda dochází k rozpočtové nápravě v souladu s vnitrostátními pravidly a plány;  

c) výskytu či zániku okolností uvedených v čl. 5 odst. 1 desátém pododstavci nařízení (ES) č. 1466/97, jež 

mohou umožnit dočasné odchýlení od střednědobého rozpočtového cíle nebo od cesty k jeho postupnému 

dosažení, a to za předpokladu, že toto odchýlení neohrozí udržitelnost veřejných financí ve střednědobém 

horizontu. 
 

Vymezení základních parametrů NRR v ústavním zákoně jí poskytne nezávislost na výkonné 

moci a vytvoří předpoklady pro vznik instituce, která svou činností napomáhá  k odstranění 

základních nedostatků stávajícího národního fiskálního rámce a naplní nejlepší mezinárodní 

praxi v dané oblasti. 

Základní působnost NRR bude spočívat ve sledování vývoje hospodaření sektoru veřejných 

institucí a hodnocení plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti (zejména dodržování plnění 

číselných fiskálních pravidel). Vyjadřovat se pak Národní rozpočtová rada bude moci ke všem 

opatřením, postupům, pravidlům a institucím, které mají vliv na provádění rozpočtových 

politik vládních institucí, a ve výsledku mohou negativně ovlivňovat fiskální cíle. Na základě 

prováděcího zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti NRR připravuje zprávu o plnění 

pravidel rozpočtové odpovědnosti, pravidelně předkládá zprávy o dlouhodobé udržitelnosti 

veřejných financí a sleduje transparentnost fiskální politiky a rozpočtového procesu (vč. 

návrhů na zlepšení). Aby byla umožněna efektivní činnost NRR, bude zákonem o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti oprávněna v souvislosti s plněním svých úkolů vyžadovat 
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spolupráci od ostatních subjektů sektoru veřejných institucí při poskytování informací 

a datových zdrojů. Jakožto funkčně nezávislá instituce má NRR možnost vyvíjet z vlastní 

iniciativy i další činnosti bezprostředně související s monitorováním a hodnocením vývoje 

veřejných financí v ČR. 

Prováděcí zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti kromě postavení a působnosti NRR 

upravuje její vedení, požadavky na její členy, postup jejich nominace a volby, způsob 

financování a hospodaření. Předpokládá se, že NRR bude mít k dispozici odborný aparát 

o velikosti cca 10 zaměstnanců. 

K čl. 3 a 4 

Zatímco čl. 1 a 5 navrhovaného ústavního zákona zmiňují operativní číselná fiskální pravidla, 

čl. 3 a 4 zakotvují do národního právního řádu pravidlo regulující vývoj stavové veličiny 

poměru dluhu sektoru veřejných institucí (upraveného o tzv. dluhovou rezervu) k HDP (tzv. 

dluhové pravidlo). Ten odráží zejména minulou vládní fiskální politiku a kvalitu používaných 

makroekonomických predikcí pro přípravu rozpočtů. 

Článek 3 explicitně nezmiňuje výši veřejného zadlužení. Tato je pro Českou republiku dána 

mezinárodní smlouvou (závazky vyplývajícími z členství v EU) a měla by být 

nepřekročitelná (60 % HDP). Vzhledem k velikosti produkce národního hospodářství, se 

může pro Českou republiku hranice 60 % již jevit jako problematická. Malé otevřené 

ekonomiky jsou vyšší měrou závislé na výkyvech kapitálových trhů, proto ústavní zákon de 

facto požaduje, aby stát, územní samosprávné celky a další veřejné instituce dbaly o takový 

vývoj dluhu sektoru veřejných institucí, který nenarušuje dlouhodobě udržitelný stav 

veřejných financí. Tento stav znamená, že se na danou zemi nevztahuje rozhodnutí 

o nadměrném schodku. Kritérium má dvě části, které lze s určitým zjednodušením popsat 

takto: 

 kritérium deficitu sektoru veřejných institucí znamená, že poměr plánovaného nebo 

skutečného schodku veřejných financí k HDP v tržních cenách nepřekročí 3 %  

 kritérium dluhu sektoru veřejných institucí znamená, že poměr veřejného dluhu v tržních 

cenách k HDP nepřekročí 60 %. 

Aby nedošlo ke vzniku nadměrného schodku, mělo by se hospodaření sektoru veřejných 

institucí pohybovat na úrovni tzv. střednědobého rozpočtového cíle, event. na cestě 

k postupnému avšak dostatečně rychlému dosažení tohoto cíle. Uvedený přístup umožní 

vypořádat se s běžnými konjunkturálními výkyvy a vyvarovat se přitom nadměrným 

schodkům. 

Dluh sektoru veřejných institucí je definován v souladu s nařízením Rady (EU) č. 479/2009 ze 

dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku. Rozumí se jím 

jmenovitá hodnota38) celkového hrubého dluhu nesplaceného ke konci roku v sektoru 

„vládních institucí“ (S.13), s výjimkou závazků, proti nimž sektor „vládních institucí“ (S.13) 

                                                 
38) Jmenovitou hodnotou závazku nesplaceného ke konci roku se rozumí jeho nominální hodnota. Jmenovitá hodnota 

závazku vázaného na index odpovídá jeho nominální hodnotě upravené o změnu hodnoty jistiny v důsledku indexace, 

zjištěnou ke konci roku. 

Závazky denominované v zahraniční měně nebo směňované z jedné zahraniční měny prostřednictvím smluvních dohod 

na jednu nebo více jiných zahraničních měn se přepočítají na tyto zahraniční měny kurzem stanoveným v těchto 

smlouvách a na národní měnu se přepočítají na základě reprezentativního tržního směnného kurzu, který platí poslední 

pracovní den každého roku. 

Závazky denominované v národní měně, směňované na základě smluvních dohod do zahraniční měny, se přepočítají do 

této zahraniční měny kurzem stanoveným v těchto smlouvách a do národní měny se přepočítají na základě 

reprezentativního tržního směnného kurzu, který platí poslední pracovní den každého roku.  

Závazky denominované v zahraniční měně a směňované prostřednictvím smluvních dohod do národní měny se 

přepočítají do této národní měny kurzem stanoveným v těchto smlouvách. 
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drží odpovídající finanční aktiva. Tvoří jej závazky vládních institucí v těchto kategoriích: 

oběživo a vklady (AF.2), dluhové cenné papíry a úvěry (AF.4), jak jsou definovány v ESA 

2010. 

V konceptu dluhového pravidla je aplikována definice dluhu sektoru veřejných institucí 

využívaná pro účely postupu při nadměrném schodku v Evropské unii (Protokol č. 12 

o postupu při nadměrném schodku) a v rámci Paktu o stabilitě a růstu. 

Regulace dluhu sektoru veřejných institucí by měla posílit důraz na dlouhodobou udržitelnost 

veřejných financí, kterou lze definovat například tak, že dluhový poměr opakovaně 

konverguje k úrovni, která umožňuje realizaci proticyklické fiskální politiky, umožňuje 

absorpci exogenních šoků, je optimální z hlediska hospodářského růstu a zaručuje kredibilitu 

sektoru veřejných institucí na kapitálových trzích. Jde tudíž o dlouhodobé udržování výše 

dluhu v poměru k HDP na této úrovni. 

Dluhové pravidlo bude plnit úlohu korekčního mechanismu uvádějícího veřejné finance do 

pozice, která má pozitivní vliv na jejich stabilitu a udržujícího výši dluhu sektoru veřejných 

institucí pod hranicí referenční hodnoty pro konvergenční kritérium podílu hrubého vládního 

dluhu na HDP v běžných cenách (60 % HDP).  

Referenčními hodnotami pro dluhové pravidlo je dluh veřejných institucí a nominální HDP 

za předcházející kalendářní rok notifikované v dubnu Českým statistickým úřadem39) 

Evropské komisi (Eurostatu) v rámci tzv. zprávy o vládním deficitu a dluhu předkládané 

členským státem dle nařízení Rady (ES) č. 479/2009, ve znění pozdějších předpisů, jehož 

výše bude dále Národní rozpočtovou radou snižována o výši státního dluhu vzniklého emisí 

státních dluhopisů a přijetím půjček, z jejichž výnosu je vytvářena rezerva peněžních 

prostředků při financování státního dluhu. Výši státního dluhu k vytvoření rezervy peněžních 

prostředků při financování státního dluhu Národní rozpočtové radě sdělí Ministerstvo financí. 

Takto upravenou výši dluhu sektoru veřejných institucí Národní rozpočtová rada vyhlásí 

stejným způsobem, jakým se vyhlašují zákony (v tomto smyslu bude upraven 

§ 2 odst. 1 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), a to do měsíce 

od prvního zveřejnění výše veřejného dluhu za předchozí rok Českým statistickým úřadem. 

V rámci ústavního zákona je využit princip limitu dluhu spojeného s mechanismem 

korekčních opatření plnících funkci dluhové brzdy. Opatření pro případ, kdy podíl výše dluhu 

sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního 

dluhu na HDP bude činit 55 % a více, jsou stanovena v návrhu zákona o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti. Tato opatření se uplatní od prvního dne druhého měsíce 

následujícího po vyhlášení upravené výše dluhu. Dluhové pravidlo je spojeno především s 

reputačními sankcemi, které vyplývají zejména ze zpráv vypracovávaných Národní 

rozpočtovou radou (viz navazující zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti). Již samotné 

zúžení prostoru pro realizaci vládní rozpočtové politiky nicméně lze považovat za určitý druh 

sankce. Dluhové pravidlo dále představuje součást implementace směrnice o požadavcích na 

rozpočtové rámce, která požaduje uplatňování numerických fiskálních pravidel podporujících 

soulad s referenční hodnotou dluhu stanovenou v souladu se Smlouvou o fungování EU (resp. 

s ní v souladu stanovenými referenčními hodnotami). Jednotlivé parametry pravidla mají být 

dle směrnice specifické pro každý členský stát, nicméně mají podporovat soulad s jeho 

povinnostmi v oblasti rozpočtové politiky. 

                                                 
39) ČSÚ zveřejňuje v rámci EDP notifikací k vládnímu deficitu a dluhu  tzv. vládní dluh (general government debt) 

v souladu s anglickým zněním nařízení EU č.479/2009 tj. v souladu s metodikou ESA 95 a Manuálem k vládnímu 

deficitu a dluh. Tento dluh nemá (podle maastrichtských kritérií) převýšit 60% HDP. 
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Dluhové pravidlo bude aktivováno v okamžiku, kdy výše upraveného dluhu sektoru veřejných 

institucí vyhlášená NRR dosáhne 55 % HDP. Do této hranice bude hospodaření sektoru 

veřejných institucí omezováno pouze tzv. operativními číselnými fiskálními pravidly. Při 

překročení uvedeného limitu budou spuštěna automatická korekční opatření podle zákona o 

pravidlech rozpočtové odpovědnosti vedoucí k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných 

financí, vč. opatření pro zdravotní pojišťovny, územní samosprávné celky a další veřejné 

instituce. 

V uvedeném návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti jsou pro případ, kdy podíl 

výše upraveného dluhu sektoru veřejných institucí (po odečtení rezervy peněžních prostředků 

pro financování státního dluhu) vyhlášený NRR dosáhne 55 % HDP, uloženy následující 

povinnosti: 

Vláda předloží Poslanecké sněmovně návrh a střednědobý výhled státního rozpočtu 

a rozpočtů státních fondů, které vedou k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí. 

Pokud vláda již předložila návrhy státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů, nesplňující tyto 

podmínky, je povinna stáhnout je z jednání Poslanecké sněmovny a neprodleně předložit 

návrhy, které jsou s vymezenými podmínkami v souladu. Tento požadavek v zásadě znamená, 

že fiskální strategie vlády povede k dosažení střednědobého rozpočtového cíle, a to tempem, 

které je v souladu s požadavky nápravné části Paktu o stabilitě a růstu na minimální fiskální 

úsilí, resp. s návrhem Evropské komise. Dosažení dlouhodobě udržitelného stavu veřejných 

financí pak lze ztotožnit s rozpočtovou pozicí v blízkosti střednědobého rozpočtového cíle, 

tzn. se stavem, který umožňuje vypořádat se s běžnými konjunkturálními výkyvy a přitom se 

vyvarovat nadměrným rozpočtovým nerovnováhám. 

Vláda dále předloží Poslanecké sněmovně vyrovnané návrhy rozpočtů zdravotních 

pojišťoven. Za rozpočet zdravotní pojišťovny je považován její zdravotně pojistný plán, 

kterým se rozumí takový plán, ve kterém plánované výdaje nepřekračují součet plánovaných 

příjmů. Za příjmy přitom nelze považovat zůstatky na fondech z minulých let. 

Územní samosprávný celek schválí na následující rozpočtový rok pouze vyrovnaný nebo 

přebytkový rozpočet. Schodkový rozpočet může územní samosprávný celek schválit pouze 

tehdy, je-li schodek možné uhradit finančními prostředky z minulých let, návratnou finanční 

výpomocí. Smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem nebo příjmem z prodeje komunálních 

dluhopisů územního samosprávného celku je možné uhradit jen schodek vzniklý kvůli 

předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.40) 

Tato povinnost platí jako speciální bez ohledu na ustanovení v článku 5, podle kterého je 

územní samosprávný celek povinen hospodařit tak, aby celková výše jeho dluhu nepřekročila 

stanovenou mez (60 % průměru jeho skutečných příjmů za poslední čtyři roky). 

Ostatní dříve nezmíněné veřejné instituce (tj. jiné veřejné instituce než organizační složky 

státu, státní fondy, zdravotní pojišťovny a ÚSC) nesmí po období, v němž podíl upraveného 

dluhu na HDP vyhlášený NRR činí nejméně 55 %, zřizovat závazky ze smluv, v jejichž 

důsledku by došlo k nárůstu dluhu sektoru veřejných institucí (není tak uvažován rozšířený 

nebo zúžený prostor vlivem vývoje HDP; v praktické rovině se zakazuje zřizovat závazky ze 

smluv, které by byly financovány dluhovými nástroji zahrnovanými do výpočtu dluhu sektoru 

veřejných institucí). Toto ustanovení se nevztahuje na refinancování dříve přijatých 

dluhových závazků, financování závazků týkajících se projektů spolufinancovaných 

z rozpočtu EU nebo závazků nezbytných k plnění rozhodnutí soudu nebo orgánu státní moci. 

                                                 
40) Viz návrh novelizace § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – část patnáctá návrhu 

změnového zákona. 
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Vývoj dluhu sektoru veřejných institucí a dluhu po odečtení rezervy pro financování 

státního dluhu 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Dluh sektoru veřejných institucí nom. úroveň 

(v mil. Kč)
214 597 210 110 237 199 298 516 340 124 403 945 583 833 693 377 788 455 870 034 912 759 978 870

Oběživo a depozita AF.2 -     -     -     -     -     -     7 163 24 416 5 611 6 954 4 068 3 298

Dluhové cenné papíry AF.3 132 769 147 691 160 334 196 436 232 130 275 636 355 290 427 976 546 250 650 963 723 049 815 517

    krátkodobé AF.31 54 710 73 235 71 614 98 966 129 277 162 264 184 873 165 861 161 071 125 534 88 927 85 798

    dlouhodobé AF.32 78 059 74 456 88 720 97 470 102 853 113 372 170 417 262 115 385 179 525 429 634 122 729 719

Půjčky AF.4 81 828 62 419 76 865 102 080 107 994 128 309 221 380 240 985 236 594 212 117 185 642 160 055

    krátkodobé AF.41 3 872 4 077 5 089 6 355 7 759 22 152 9 759 14 589 15 466 12 167 10 620 9 440

    dlouhodobé AF.42 77 956 58 342 71 776 95 725 100 235 106 157 211 621 226 396 221 128 199 950 175 022 150 615

Rezerva financování státního dluhu 10 036 21 336 36

Dluh sektoru veřejných institucí 
podíl na 

HDP
13,6% 11,6% 12,1% 13,9% 15,2% 17,0% 22,8% 25,9% 28,1% 28,5% 28,0% 27,9%

Rezerva financování státního dluhu -     -     -     -     -     -     -     -     -     0,3% 0,7% 0,0%

Dluh po odečtení rezervy (dle čl. 4 návrhu ÚZ) 13,6% 11,6% 12,1% 13,9% 15,2% 17,0% 22,8% 25,9% 28,1% 28,1% 27,4% 27,9%

HDP v b.c. (v mil. Kč) 1 580 115 1 812 622 1 953 311 2 142 587 2 237 300 2 372 630 2 562 679 2 674 634 2 801 163 3 057 660 3 257 972 3 507 131  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 065 509 1 150 727 1 335 679 1 508 518 1 647 750 1 841 853 1 869 210 1 875 000 1 887 000 1 953 000 2 004 000

5 264 5 673 4 684 5 951 7 479 3 504 2 443 -     

908 273 990 493 1 155 266 1 321 892 1 456 538 1 652 675 1 681 174 -     

78 682 66 651 80 290 104 704 144 386 184 899 121 565 -     

829 591 923 842 1 074 976 1 217 188 1 312 152 1 467 776 1 559 609 -     

151 972 154 561 175 729 180 675 183 733 185 674 185 593 -     

4 759 2 567 7 017 4 441 4 789 2 442 2 365 -     

147 213 151 994 168 712 176 234 178 944 183 232 183 228 -     

11 866 77 666 57 936 65 400 70 595 139 900 62 694 27 749

27,8% 28,7% 34,1% 38,2% 41,0% 45,5% 45,7% 44,1% 42,2% 42,1% 41,7%

0,3% 1,9% 1,5% 1,7% 1,8% 3,5% 1,5% 0,6%

27,5% 26,7% 32,6% 36,5% 39,2% 42,0% 44,2% 43,5%

3 831 819 4 015 346 3 921 827 3 953 651 4 022 410 4 047 675 4 086 260 4 284 000 4 467 000 4 635 000 4 810 000  

Povinnosti vztahující se k dluhovému pravidlu neplatí (tzv. únikové doložky) v případech 

vymezených zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti při významném zhoršení 

ekonomického vývoje, stavu ohrožení státu, válečném stavu nebo nouzovém stavu, 

odstraňování následků živelních pohrom nebo výdajích vyplývajících z plnění mezinárodních 

smluv a jiných mezinárodních závazků České republiky. 

Navrhuje se, aby únikové doložky byly aplikovány po dobu 24 měsíců od prvního dne 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž Český statistický úřad 

zveřejní ve čtvrtletních národních účtech mezičtvrtletní pokles HDP očištěného o cenové 

vlivy a sezónní vlivy a počet pracovních dní za poslední čtvrtletí o nejméně 2 % nebo 

meziroční pokles hrubého domácího produktu očištěného o cenové vlivy za poslední čtvrtletí 

nejméně o 3 %.41). Povinnosti by dále neplatily po 24 měsíců od prvního kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, v němž Ministerstvo financí ČR zveřejní, že nezbytné 

veřejné výdaje spojené s odstraňováním následků živelních pohrom, které zasáhly území 

České republiky, a výdaje vyplývající z plnění mezinárodních smluv a jiných mezinárodních 

závazků státu přesáhly v úhrnu 3 % HDP. 

 

K čl. 5 

Zavedení pravidla pro územní samosprávné celky je součástí implementace směrnice 

o požadavcích na rozpočtové rámce členských států, a to jak její kapitoly IV věnované 

uplatňování numerických fiskálních pravidel (vč. vymezení důsledků nedodržení pravidel), 

                                                 
41) Předběžný odhad hrubého domácího produktu očištěného o cenové vlivy za 4. čtvrtletí předchozího roku ČSÚ zveřejňuje 

zpravidla v polovině února běžného roku. 
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tak i zajištění konzistentní úpravy a komplexního pokrytí všech subsektorů při implementaci 

požadavků týkajících se numerických fiskálních pravidel a jejich vhodné koordinace (kapitola 

VI, čl. 12 a 13 směrnice). Konkrétní podoba numerických pravidel a jejich prvků (vč. 

důsledků nedodržení) je ponechána na uvážení členského státu. 

Územní samosprávné celky jsou územní společenství občanů, která mají právní subjektivitu 

a Ústavou zaručené právo na samosprávu. Jednají vlastním jménem, nabývají majetek 

a samostatně hospodaří podle vlastního rozpočtu. Jestliže územní samosprávný celek 

nehospodaří odpovědně, může se dostat do platební neschopnosti a v důsledku toho může být 

ohrožena správa jeho území resp. právo jeho občanů na samosprávu. Územní samosprávný 

celek pak nemusí být schopen řádně vykonávat samosprávu (občanům územního 

samosprávného celku Ústavou zaručené právo). V případě, že nebude schopen ze svého 

majetku uhradit své dluhy, mohou se jeho majetek a příjmy stát předmětem exekuce. 

Číselné fiskální pravidlo navrhované pro hospodaření územního samosprávného celku 

ústavním zákonem a provedené zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti není 

v rozporu s Evropskou chartou místní samosprávy. Podle čl. 4 této charty musí být základní 

pravomoci a odpovědnost místních společenství stanovena ústavou nebo zákonem a podle čl. 

8 musí být jakýkoliv správní dozor nad místními společenstvími vykonáván v souladu 

s ústavou nebo zákonem, může směřovat pouze k zajištění souladu činnosti místního 

společenství se zákonem a ústavními zásadami, přičemž zásahy kontrolujícího orgánu musí 

být přiměřené významu zájmů, které má chránit. Samotné pravidlo, které směřuje k zajištění 

rozpočtově odpovědného hospodaření územních samosprávných celků, neodporuje těmto 

článkům a způsob jeho stanovení je s nimi plně v souladu. 

Zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je na základě zmocnění uvedeného 

v čl. 5 předkládaného ústavního zákona, jehož jedním z cílů je zabezpečit také u územních 

samosprávných celků rozpočtovou disciplínu a posílit jejich spoluzodpovědnost za vývoj 

veřejných financí, zavedena zásada rozpočtového hospodaření. Podle tohoto zmocnění dle 

čl. 5 ústavního zákona by výše dluhu územního samosprávného celku neměla překročit mez 

stanovenou zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, kterým je specifikována jako 

60 % průměru jeho příjmů42) za poslední čtyři kalendářní roky. 

Zvolené pravidlo představuje analogii k ukazateli stupně oddlužení využívanému v rámci 

standardní finanční analýzy43). Indikátor odráží schopnost účetní jednotky vyrovnávat vzniklé 

závazky z vlastních finančních zdrojů. Oproti ukazatelům zadluženosti a likvidity lze 

spatřovat jeho přednost v tom, že nemá statický charakter. V čitateli je obsažena toková 

veličina, která představuje průměr za předchozí čtyři období. Oba parametry, z nichž ukazatel 

vychází, jsou kredibilní a nabízejí velmi omezený prostor pro manipulaci. Pravidlo lze 

jednoznačně metodicky definovat, a odpadá také řešení otázek souvisejících se stranou aktiv 

rozvahy (účetní odepisování a přeceňování apod.). Dluh je složkou, která je důsledně 

sledována věřiteli. Údaj o celkových příjmech je, jak již bylo zmíněno, objektivizován 

prostřednictvím využití aritmetického průměru za čtyři rozpočtová období. Hlavním důvodem 

pro použití celkových příjmů je skutečnost, že tento přístup umožňuje i při různé struktuře 

                                                 
42) Příjmy obcí a krajů jsou definovány § 7, resp. § 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Datovým zdrojem k jejich zjištění budou finanční výkazy, které jsou na základě vyhlášky MF č. 449/2009 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů v současné době předkládány územními rozpočty do centrálního systému účetních informací státu 

měsíčně do 20. kalendářního dne následujícího měsíce. Pojem celkové příjmy bude legislativně vymezen. 
43) Převrácená hodnota představuje tzv. dobu návratnosti úvěru. Vypovídací schopnost převrácené hodnoty je však u ÚSC 

omezená. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9TEESF73)



 33 

příjmů obcí a krajů44) použít jednu kriteriální hodnotu uvedeného pravidla. Vzhledem k tomu, 

že fiskální pravidlo je konstruováno jako relativní, resp. intenzivní, ukazatel, není u něj nutné 

zohledňovat velikost, působnost či jiné parametry územních samosprávných celků. Proto také 

pravidlo nemá diskriminační charakter vůči určitému segmentu územních rozpočtů. 

S obdobou uvedeného pravidla se je v současnosti možné setkat také v zahraniční praxi. 

V různých modifikacích je využíváno ve Francii, Španělsku, Rumunsku, Estonsku, Maďarsku 

či na Slovensku. Pravidlo ponechává značnou volnost územním samosprávným celkům 

v jejich hospodaření a vymezuje pouze dluhovou kapacitu, kterou lze v obecné rovině 

považovat za „bezpečnou“. Zároveň je jeho prostřednictvím zvýšena předvídatelnost vývoje 

zadluženosti sektoru veřejných institucí. Zahrnutí fiskálního pravidla do ústavního zákona 

však v žádném případě neznamená zbavení odpovědnosti ÚSC za jeho hospodaření ani vznik 

implicitního závazku na straně státu. Uvedená hranice pouze omezuje nadměrné zadlužování 

ÚSC, a zvyšuje tím jejich spoluodpovědnost za udržitelnost veřejných financí jako celku. 

Z analýzy provedené ministerstvem financí dále vyplývá, že zásadu rozpočtového 

hospodaření by k 31. prosinci 2013 nedodrželo 500 obcí (v tom 33 měst, z toho 4 statutární 

města), tj. cca 8 % všech obcí. V intervalu mezi 60 a 70 % se ve stejném období nachází 122 

obcí, v intervalu 70 až 80 % 73 obcí, v intervalu 80 až 90 % pak 62 obcí a intervalu 90 až 

100 % 45 obcí. Ukazatel vyšší než 100 % v daném období vykázalo celkem 198 obcí. 

Přibližně 81 % obcí vykazuje hodnotu ukazatele pod 30 %, přičemž zcela bez dluhových 

závazků je cca 56 % obcí. U krajů se nejvyšší hodnota ukazatele pohybuje okolo 45 %, 

přičemž jeho průměrná hodnota u krajů (bez hl. m. Prahy) činí necelých 19 %. 

Postup v případě, že územní samosprávný celek poruší pravidlo hospodaření, tj. překročí-li 

limit zadluženosti, dále upravuje návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti (konkrétně jde o novelizaci zákona 

o rozpočtovém určení daní). Obci či kraji v takovém případě vznikne povinnost snížit svůj 

dluh způsobem stanoveným uvedeným zákonem. Pokud svůj dluh nesníží pod stanovený 

limit, stát mu pozastaví převod výnosu daní, a to ve výši 5 % z rozdílu mezi výší jeho dluhu 

a 60 % průměru jeho celkových příjmů za poslední čtyři kalendářní roky. Při opakovaném 

porušení povinnosti snížit dluh zákonem definovaným způsobem může dojít k opakovanému 

pozastavení výnosu daní v uvedeném rozsahu. Prostředky pozastavené státem budou ÚSC 

uvolněny pouze ke snížení jeho dluhových závazků, které ÚSC vznikly před rokem, kdy došlo 

k prvnímu stále trvajícímu pozastavení výnosu daní pro překročení 60% hranice podílu 

celkové výše dluhu ÚSC na jeho průměrných celkových příjmech za poslední čtyři roky. 

Jinak pozastavení daňových příjmů stát zruší, jakmile územní samosprávný celek sníží svůj 

dluh pod stanovený limit. 

V rámci analýzy nápravného mechanismu provedené Ministerstvem financí bylo zkoumáno, 

zda jeho aplikací nedojde k ohrožení fungování některé z obcí. Bylo zjištěno, že u více než 

84 % obcí by činil pozastavený podíl na sdílených daňových příjmech méně než 5 % jejich 

celkových příjmů. U více než 93 % by to pak bylo méně než 10 %. Téměř 80 % obcí, u nichž 

by podíl pozastavených daňových příjmů na celkových příjmech přesáhl 10 %, by bylo dle 

stavu ke konci loňského roku schopno výpadek příjmů financovat prostřednictvím zůstatků na 

svých účtech. Více než polovina z nich pak po více než jedno rozpočtové období. Z analýzy 

tak vyplývá, že případné navrhované pozastavení převodu výnosu daní by mělo být pro 

                                                 
44) Zatímco u obcí ve struktuře příjmů převládají daňové příjmy (více než 50 %), u krajů představují dominantní složku 

příjmů přijaté transfery (více než 63 %). Na nedaňové příjmy u obcí připadá cca 10 % celkových příjmů a u krajů pak cca 

4 %. Kapitálové příjmy tvoří u obcí cca 4 % a u krajů 1 % celkových příjmů. 
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dotčené obce finančně únosné. Hodnotu 10 % celkových příjmů převyšuje pozastavení 10 % 

pouze u 33 obcí, z toho se 25 obcí nachází v intervalu 10-20 %, 6 obcí v intervalu 20-30 %, 

1 obec v intervalu 30-40 % a 1 obec v intervalu 40-50 %. Průměrná hodnota ukazatele 

u dotčených obcí činí 3 % celkových příjmů. 

Na pravidlo odpovědného hospodaření územních samosprávných celků by měla navazovat 

novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve 

znění pozdějších předpisů, která by měla umožnit úpadek územního samosprávného celku45). 

V rámci insolvenčního řízení by pak územní samosprávný celek, který se dostal do platební 

neschopnosti (např. z důvodu realizace finančně náročného projektu), měl možnost uspořádat 

své majetkové vztahy s věřiteli, nabýt opět finančního zdraví a obnovit narušenou 

samosprávu, resp. správu území. 

K č. 6 

Účinnost zákona se předpokládá od 1. ledna 2016. 

                                                 
45) Analýza řešení platební neschopnosti územních samosprávných celků (usnesení vlády č. 741/14). 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

I.    O b e c n á   č á s t 

Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti provádí ústavní zákon o rozpočtové 

odpovědnosti (dále jen „návrh ústavního zákona“) a zavádí do českého právního řádu některé 

další zásady a principy posilující transparentnost a zdraví veřejných financí. 

Hlavním cílem zákonné úpravy je dosáhnout zdravých a dlouhodobě udržitelných veřejných 

financí České republiky, které jí poskytnou dostatečný prostor pro rozhodování při realizaci 

rozpočtové a fiskální politiky a zajistí respektování mezinárodních závazků a to i v případě 

běžných konjunkturálních výkyvů. Cílem je zlepšení celkového hospodaření sektoru 

veřejných institucí v České republice, posílení transparentnosti a efektivnosti veřejných 

financí a ve výsledku též podpora konkurenceschopnosti české ekonomiky. 

Samotný ústavní zákon jednak představuje hlavní nástroj k postupnému dosažení udržitelnosti 

veřejných financí České republiky, k němuž je nezbytný silný, konzistentní, komplexní 

a zejména stabilní národní fiskální rámec vymezující institucionální pokrytí, číselná fiskální 

pravidla, sledování jejich dodržování zajištěné zřízením nezávislé Národní rozpočtové rady 

a další opatření posilující transparentnost veřejných financí a umožňující naplnění požadavků 

na rozpočtové rámce vyplývající z práva EU. Zároveň řeší rozpor mezi odpovědností vlády za 

dodržování mezinárodních závazků vyplývajících ze Smlouvy o Evropské unii (zejména 

ustanovení k ní připojeného Protokolu (č. 12) o postupu při nadměrném schodku) a Smlouvy 

o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) v oblasti fiskální disciplíny a nástroji, 

kterými disponuje. Je zřejmé, že vláda má pod přímou kontrolou pouze vybrané ústřední 

vládní instituce, přičemž rozpočtová politika je realizována všemi úrovněmi vlády v nejširším 

slova smyslu, tedy i územními samosprávnými celky, zdravotními pojišťovnami a dalšími 

veřejnými institucemi. 

Při koncipování změn předkladatel navázal na hlavní parametry stávajícího fiskálního rámce. 

Současný národní rámec je založen na fiskálním cílení, víceletých výdajových rámcích 

a fiskální decentralizaci. Jeho koncepce vychází z reformy veřejných financí připravené 

v roce 2003, jejímž hlavním cílem bylo posílit střednědobou dimenzi veřejných rozpočtů. 

Hlavní nedostatky současného českého fiskálního rámce lze spatřovat zejména: 

a)  ve sklonu k deficitnímu hospodaření, 

b)  v absenci mechanismů zabezpečujících proticyklický charakter fiskální politiky, 

c)  v absenci prvků omezujících informační asymetrii, podporujících kredibilitu, 

flexibilitu a transparentnost hospodaření vládního sektoru. 

Tyto nedostatky by měl v co možná největší míře odstranit ústavní zákon o rozpočtové 

odpovědnosti a na něj navazující zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

Předpokládaný finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Výdaje ze státního rozpočtu a výdaje dalších veřejných institucí na realizaci tohoto právního 

předpisu závisejí zejména na rozsahu naplňování datových požadavků kladených na 

jednotlivé subjekty (např. u návrhů rozpočtů u příspěvkových organizací zřizovaných 

územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí ponechává právní úprava míru 

detailnosti na jejich zřizovatelích). 
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Konkrétní finanční nároky lze očekávat zejména v souvislosti s poskytováním údajů 

k zveřejnění v zákoně definovaných informací a dále se sestavováním rozpočtů 

(a střednědobých výhledů). Lze předpokládat, že tyto náklady budou v prvním roce výrazně 

vyšší. 

V návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je veřejným institucím uložena 

povinnost sestavovat návrh rozpočtu na rok a střednědobý výhled rozpočtu na dva další roky. 

Předkládaný návrh respektuje stávající praxi v oblasti finančního plánování na úrovni 

jednotlivých druhů veřejných institucí, přičemž se snaží prosadit alespoň minimální stupeň 

její harmonizace a koordinace. U některých veřejných institucí (např. příspěvkových 

organizací zřizovaných územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obci) tento 

požadavek vyvolá dodatečné náklady, které však budou záviset na přístupu zvoleném 

konkrétním subjektem. Dále také lze připustit, že např. u mzdových nákladů (vyvolaných 

zvýšením počtu pracovníků) nemusí dojít ke skutečnému zvýšení, pokud veřejné instituce 

zajistí tyto činnosti současnými pracovníky. Využití současného stavu pracovníků se může 

ukázat jako problematické u malých příspěvkových organizací, zde však lze předpokládat 

zejména v metodické oblasti podporu ze strany jejich zřizovatelů. Hlavní podíl na 

jednorázových nákladech vyvolaných novou úpravou bude souviset s přizpůsobením či 

pořízením nového softwaru, a to jak na straně ministerstva financí, tak i vybraných veřejných 

institucí. Dále lze zejména v prvním roce po zavedení nových povinností předpokládat nárůst 

nákladů v oblasti získávání odpovídajících znalostí (školení apod.), příp. pořízení technického 

nebo jiného vybavení.  

Další výdaje ze státního rozpočtu a dalších veřejných institucí na realizaci tohoto zákona 

budou záviset zejména na rozsahu požadavku naplňování datových požadavků na jednotlivé 

subjekty. Některé údaje zveřejňované dle § 6 jsou zajišťovány prostřednictvím tzv. 

Pomocného analytického přehledu a budou dále získávány z údajů předávaných pro sestavení 

účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu. 

Na straně ministerstva financí lze počítat s dodatečnými náklady souvisejícími zejména se 

zpracováním údajů, metodickým vedením a případným rozvojem softwarového vybavení. 

Dále lze na straně ministerstva financí předpokládat nárůst agendy např. v souvislosti 

s pozastavením převodu části daňových výnosů u územních samosprávních celků, které 

nezačnou svou zadluženost snižovat. Nepředpokládá se nicméně navyšování systemizovaných 

míst a mzdových nákladů kapitol státního rozpočtu. Toto musí být pokryto v rámci vládou 

schválených prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci a počtu funkčních 

míst, tzn. v rámci personálních a finančních limitů dotčených kapitol. 

Náklady na zřízení a provoz Národní rozpočtové rady jsou analyzovány v rámci návrhu 

ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, kterým je tuto nezávislou fiskální instituci 

navrženo zřídit. 

Národohospodářské přínosy by měly postupně výrazně převýšit počáteční náklady související 

se zavedením zákonem ukládaných opatření. Předpokládat lze posílení veřejné kontroly ze 

strany laické i odborné veřejnosti a vytvoření adekvátních manažerských nástrojů pro řízení 

veřejných institucí. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

K návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy  

rozpočtové odpovědnosti 

 

I.    O b e c n á   č á s t 

Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti provádí ústavní zákon o rozpočtové 

odpovědnosti (dále jen „návrh ústavního zákona“). 

Předkládaným návrhem zákona se mění tyto právní předpisy: 

1. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla) 

2. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

3. Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí 

4. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 

5. Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 

6. Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

7. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky 

8. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

9. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti  

10. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 

11. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

12. Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce 

představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského 

parlamentu 

13. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

14. Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích 

15. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách) 

16. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 

17. Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 

pojišťovnách  

18. Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu 

19. Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě 

20. Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon 

některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní 

Republiky, České republiky a Slovenské republiky 

 

Hlavním cílem komplexní zákonné úpravy (ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti, na něj 

navazující zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákon, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti) je dosáhnout 

zdravých a dlouhodobě udržitelných veřejných financí České republiky, které jí poskytnou 

dostatečný prostor pro rozhodování při realizaci rozpočtové a fiskální politiky a zajistí 

respektování mezinárodních závazků a to i v případě běžných konjunkturálních výkyvů. 
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Cílem je zlepšení celkového hospodaření České republiky, posílení transparentnosti a 

efektivnosti veřejných financí a ve výsledku též podpora konkurenceschopnosti české 

ekonomiky. 

Samotný ústavní zákon a navazující úprava jednak představuje hlavní nástroj k postupnému 

dosažení udržitelnosti veřejných financí České republiky, k němuž je nezbytný silný, 

konzistentní, komplexní a zejména stabilní národní fiskální rámec vymezující institucionální 

pokrytí, číselná fiskální pravidla (vč. dluhového pravidla), sledování jejich dodržování 

zajištěné zřízením nezávislé Národní rozpočtové rady a další opatření posilující 

transparentnost veřejných financí a umožňující naplnění požadavků na rozpočtové rámce 

vyplývající z práva EU. Zároveň řeší rozpor mezi odpovědností vlády za dodržování 

mezinárodních závazků vyplývajících ze Smlouvy o Evropské unii (zejména ustanovení k ní 

připojeného Protokolu (č. 12) o postupu při nadměrném schodku) a Smlouvy o fungování 

Evropské unie (dále jen „Smlouva“) v oblasti fiskální disciplíny a nástroji, kterými disponuje. 

Je zřejmé, že vláda má pod přímou kontrolou pouze vybrané ústřední vládní instituce, přičemž 

rozpočtová politika je realizována všemi úrovněmi vlády v nejširším slova smyslu, tedy i 

územními samosprávnými celky, zdravotními pojišťovnami a dalšími veřejnými institucemi. 

Při koncipování změn předkladatel navázal na hlavní parametry stávajícího fiskálního rámce 

a zkušenosti s jejich fungováním. Současný národní rámec je založen na fiskálním cílení, 

víceletých výdajových rámcích a fiskální decentralizaci. Jeho koncepce vychází z reformy 

veřejných financí připravené v roce 2003, jejímž hlavním cílem bylo posílit střednědobou 

dimenzi veřejných rozpočtů. 

Hlavní nedostatky současného českého fiskálního rámce lze spatřovat zejména: 

a)  ve sklonu k deficitnímu hospodaření, 

b)  v absenci mechanismů zabezpečujících proticyklický charakter fiskální politiky, 

c)  v absenci prvků omezujících informační asymetrii, podporujících kredibilitu, 

flexibilitu a transparentnost hospodaření vládního sektoru. 

Tyto nedostatky by měl v co možná největší míře odstranit ústavní zákon o rozpočtové 

odpovědnosti, na něj navazující zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákon, kterým 

se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti. 

Soulad navrhované úpravy s mezinárodními závazky a ústavním 
pořádkem 

I. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

II. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů a obecnými zásadami práva Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s právem Evropské unie. 

Vedle snahy upevnit národní fiskální rámec komplexní návrh právní úpravy sleduje některé 

požadavky Paktu o stabilitě a růstu reformovaného v roce 2011. Česká republika je povinna 

adaptovat národní fiskální rámec na požadavky těch ustanovení předpisů Paktu o stabilitě 

a růstu, která dopadají na všechny členské státy, tedy mimo požadavků dopadajících pouze na 

státy měnové unie. Dále je povinna řádně transponovat směrnici Rady č. 2011/85/EU ze dne 

8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států do vnitrostátního 

právního řádu. 
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Příprava komplexní právní úpravy vychází z předpokladu, že provádění rozpočtové politiky a 

odpovědnost za ni spadá do kompetencí členských států EU.  

S poukazem na sekundární právo EU lze konstatovat, že předkládaná právní úprava respektuje 

závazky, které pro Českou republiku v této oblasti z členství v Evropské unii vyplývají.  

III. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy 

Z navrhovaného zákona přímo nevyplývá zvýšení nároků na státní rozpočet ani na ostatní 

veřejné rozpočty, zejména rozpočty obcí a krajů, vzhledem k tomu, že povinnosti už vyplývají 

především z návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (výdaje ze státního 

rozpočtu a dalších veřejných institucí na realizaci tohoto právního předpisu závisejí zejména 

na rozsahu naplňování datových požadavků kladených na jednotlivé subjekty, konkrétně 

půjde zejména o náklady související s poskytováním údajů k zveřejnění v zákoně 

definovaných informací a dále se sestavováním rozpočtů (a střednědobých výhledů)). 

IV. Sociální dopady a dopady na životní prostředí 

Navrhovaný právní předpis nebude mít dopady na sociálně slabé osoby, osoby se zdravotním 

postižením, národnostní menšiny, na rovnost mužů a žen ani na životní prostředí.   

V. Dopady právní úpravy ve vztahu k zákazu diskriminace 

Navrhovaná právní úprava nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. 

 

VI. Ochrana soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

VII. Zhodnocení korupčních rizik  

Vzhledem k oblasti úpravy (rozpočtová odpovědnost), kdy jsou mj. zaváděny povinnost 

sestavovat rozpočet a střednědobý výhled pro vybrané veřejné instituce a pravidla 

transparentnosti při nakládání s veřejnými financemi (zveřejňování informací o rozpočtu), se 

nejedná prioritně o oblast s korupčním rizikem, ale naopak o oblast posilující transparentnost 

veřejné správy jako takové.  

Povinnosti jsou ukládány veřejným institucím přímo zákonem. 

Právní úprava nevyvolává nebezpečí zvýšené korupce, neusnadňuje žádným způsobem 

korupční jednání ani jakkoliv neznesnadňuje odhalení korupčního jednání. 

II.    Z v l á š t n í   č á s t 

K části první (změna kompetenčního zákona) 

Do zákona se vkládá explicitní zmínka odkazující na fiskální politiku státu, kterou MF 

vykonává. 

 

K části druhé (změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon 

některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní 

Republiky, České republiky a Slovenské republiky) 

Do zákona se vkládá v návaznosti na ustanovení zákona o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti týkající se požadavků na volbu člena Národní rozpočtové rady explicitní 

zmínka Národní rozpočtové rady. 

K části třetí (změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky) 

K naplnění předpokladů navržených právních přepisů v oblasti rozpočtové odpovědnosti je 

nezbytné provést rovněž dílčí změny v zákoně č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní 
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pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákoně č. 280/1992 Sb.,  

o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Jedná se především o: 

1) zakotvení definice vyrovnaného, přebytkového a schodkového zdravotně pojistného 

plánu, 

2) stanovení povinnosti zdravotních pojišťoven zpracovávat střednědobý výhled na dva 

kalendářní roky následující po roce, na nějž je sestavován zdravotně pojistný plán, 

3) stanovení povinnosti zdravotních pojišťoven informovat Ministerstvo zdravotnictví 

a Ministerstvo financí o stavu svých závazků, pohledávek, vlastnictví cenných papírů 

a zůstatků na jejích účtech ke konci kalendářního měsíce (návrh ustanovení § 4 odst. 4 

zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti). 

Lze předpokládat, že zdravotním pojišťovnám se zejména s povinností sestavit rovněž 

střednědobý výhled a s novou informační povinností vůči Ministerstvu zdravotnictví 

a Ministerstvu financí zvýší provozní náklady, ovšem s ohledem na rozsah těchto povinností 

bude toto navýšení velmi nízké. Zejména v případě zasílání informací se jedná o data, která 

pojišťovny již povinně archivují a veškeré náklady budou souviset pouze s jejich tříděním a 

zasláním příslušnému orgánu státní správy. 

K bodu 1 (§ 6)  

Vedle povinnosti sestavovat zdravotně pojistný plán se Všeobecné zdravotní pojišťovně 

České republiky ukládá povinnost sestavovat rovněž výhled na každé dva kalendářní roky 

následující po roce, na který je zdravotně pojistný plán sestaven. Na rozdíl od zdravotně 

pojistného plánu není výhled předmětem posuzování ze strany Ministerstva zdravotnictví 

a Ministerstva financí (musí však být předložen). Zdravotně pojistný plán na kalendářní rok 

bude významně ovlivňován vyhláškou o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb 

a regulačních omezení (tzv. úhradová vyhláška). Není proto vyloučeno, že v závislosti na 

uvedeném právním předpisu se bude zdravotně pojistný plán od výhledu odchylovat. Taková 

odchylka však musí být vždy řádně odůvodněna.  Všeobecná zdravotní pojišťovna České 

republiky je totiž při sestavování dalších zdravotně pojistných plánů povinna z výhledu 

vycházet, tudíž jakékoliv nedostatky v jeho zpracování se mohou negativně projevit 

v následujících letech neschválením zdravotně pojistného plánu. 

Ustanovení následně definuje vyrovnaný zdravotně pojistný plán, který je zpravidla 

sestavován, a dále také přebytkový a schodkový zdravotně pojistný plán. 

K bodu 2 (§ 7 odst. 2) Legislativně technická úprava více respektující systematiku zákona. 

K bodu 3 (§ 9a) 

V závislosti na povinnosti Ministerstva financí vyplývající z ustanovení § 4 zákona 

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zveřejňovat nejméně celkové příjmy, výdaje a saldo 

nebo celkové výnosy a náklady nebo jejich odhady u zdravotních pojišťoven se zakotvuje 

povinnost Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky informovat po skončení 

kalendářního měsíce Ministerstvo financí a Ministerstvo zdravotnictví o stavu závazků, 

pohledávek, vlastnictví cenných papírů a zůstatků na jejích účtech. 

K bodu 4 (§ 20) 

Stejně jako v případě zdravotně pojistného plánu, bude ke schválení výhledu příslušná 

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. 

 

K části čtvrté (změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) 

Výkon funkce a postavení předsedy a dalších členů Národní rozpočtové rady podle zákona  

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti si vyžaduje k zabezpečení jejich nemocenského a 

důchodového pojištění novelizaci předpisů hmotněprávní a procesní povahy vydaných v oblasti 

sociálního pojištění. 
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K části páté (změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 

pojišťovnách) 

K bodu 1 (§ 4) 

Ustanovení je nezbytné uvést do souladu s novou právní úpravou § 15 zákona, která 

tzv. zaměstnaneckým pojišťovnám ukládá povinnost mimo zdravotně pojistného plánu 

předkládat výhled na každé dva kalendářní roky následující po roce, na který je sestaven 

zdravotně pojistný plán. Obsah výhledu poté upravuje ustanovení § 15 odst. 7 zákona, 

přičemž v podrobnostech odkazuje na prováděcí právní předpis. 

K bodu 2 (§ 10) 

Stejně jako v případě zdravotně pojistného plánu, bude ke schválení výhledu příslušná správní 

rada zaměstnanecké pojišťovny. 

K bodu 3 (§ 13a) 

V závislosti na povinnosti Ministerstva financí vyplývající z ustanovení § 4 zákona 

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zveřejňovat nejméně celkové příjmy, výdaje a saldo 

nebo celkové výnosy a náklady nebo jejich odhady u zaměstnaneckých pojišťoven se 

zakotvuje jejich povinnost informovat po skončení kalendářního měsíce Ministerstvo financí 

a Ministerstvo zdravotnictví o stavu závazků, pohledávek, vlastnictví cenných papírů 

a zůstatků na účtech zaměstnaneckých pojišťoven. 

K bodu 4 (§ 15) 

Vedle povinnosti sestavovat zdravotně pojistný plán se nově zaměstnaneckým pojišťovnám 

ukládá povinnost sestavovat rovněž výhled na každé dva kalendářní roky následující po roce, 

na který je zdravotně pojistný plán sestaven. Na rozdíl od zdravotně pojistného plánu není 

výhled předmětem posuzování ze strany Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí 

(musí však být předložen). Zdravotně pojistný plán na kalendářní rok bude významně 

ovlivňován vyhláškou o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních 

omezení (tzv. úhradová vyhláška). Není proto vyloučeno, že v závislosti na uvedeném 

právním předpisu se bude zdravotně pojistný plán od výhledu odchylovat. Taková odchylka 

však musí být vždy řádně odůvodněna. Zaměstnanecká pojišťovna je totiž při sestavování 

dalších zdravotně pojistných plánů povinna z výhledu vycházet, tudíž jakékoliv nedostatky 

v jeho zpracování se mohou negativně projevit v následujících letech neschválením zdravotně 

pojistného plánu. 

Ustanovení následně definuje vyrovnaný zdravotně pojistný plán, který je zpravidla 

sestavován, a dále také přebytkový a schodkový zdravotně pojistný plán. 
 

Teze vyhlášky1, kterou se stanoví podrobná struktura zdravotně pojistného plánu a výhledu 

a způsob jejich předkládání 

Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem financí stanoví podle § 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné 

zdravotní pojišťovně České republiky, a podle § 15 odst. 7 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a 

dalších zdravotních pojišťovnách: 

ČÁST PRVNÍ: 

Vymezení pojmů:   

např. počet pojištěnců k poslednímu dni sledovaného období, průměrný počet pojištěnců za sledované období 

ČÁST DRUHÁ: 

Zdravotně pojistný plán: 

- základní údaje o pojišťovně: název a kód zdravotní pojišťovny, sídlo zdravotní pojišťovny a její statutární orgán, 

organizační struktura zdravotní pojišťovny včetně plánovaných změn, dceřiné společnosti a nadační fondy založené zdravotní 

                                                 
1 Nabytí účinnosti se předpokládá cca v červenci 2015. 
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pojišťovnou, informační systém zdravotní pojišťovny, způsob zajištění služeb zdravotních pojišťoven ve vztahu k plátcům 

pojistného, poskytovatelům zdravotních služeb a pojištěncům 

- informace o struktuře kmene pojištěnců a o jeho vývoji v závislosti na změně zdravotní pojišťovny 

- smluvní politika vůči poskytovatelům zdravotních služeb, zajištění místní a časové dostupnosti zdravotních služeb hrazených 

ze zdravotního pojištění, soustava smluvních poskytovatelů zdravotních služeb (tabulková příloha - odkaz), regulační 

mechanismy a vypořádání smluvních vztahů s poskytovateli zdravotních služeb 

- předpokládané způsoby a výše úhrad zdravotních služeb v jednotlivých segmentech, včetně regulačního omezení objemu 

poskytnutých zdravotních služeb 

- plán příjmů a výdajů včetně členění podle jednotlivých fondů: 

a) Základní fond zdravotního pojištění 

- záměry vývoje hospodaření základního fondu a vývoj nákladů na léčení cizinců v ČR (tabulková příloha - odkaz) 

- tvorba a příjmy základního fondu – informace o výběru pojistného, pokut, penále a přirážek k pojistnému 

- čerpání a výdaje základního fondu  

- zdravotní politika zdravotní pojišťovny - hlavní úkoly zdravotní politiky  

- informace o úhradě regulačních poplatků a započitatelných doplatků za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní 

lékařské účely včetně překročení limitu podle ustanovení § 16b zákona č. 48/1997 Sb.  

- revizní a kontrolní činnost - priority revizního a kontrolního systému v roce, na který je sestaven zdravotně pojistný plán, 

a také záměry zefektivnění revizní činnosti 

- zdůvodnění plánovaného nárůstu nebo poklesu nákladů u jednotlivých druhů zdravotních služeb (tabulková příloha - odkaz) 

b) Fond prevence 

- informace o jednotlivých preventivních programech hrazených z fondu prevence 

- příjmy a výdaje fondu prevence (tabulková příloha- odkaz) 

c) Provozní fond (plán provozních nákladů) 

- záměry v oblasti optimalizace provozních nákladů zdravotní pojišťovny 

- informace o plnění limitu provozního fondu a jeho čerpání (tabulková příloha- odkaz) 

d) Sociální fond 

 - tabulková příloha – odkaz 

e) Fond reprodukce majetku 

 - informace o stavu investic a majetku zdravotní pojišťovny (tabulková příloha – odkaz) 

- investiční záměry zdravotní pojišťovny a jejich zdůvodnění 

f) Ostatní zdaňovaná činnost 

- v případě, že zdravotní pojišťovna vlastní finanční investice, nebo krátkodobé cenné papíry nebo vlastní akcie své dceřiné 

společnosti uvede komentář, z nějž bude vyplývat příslušnost jednotlivých druhů aktiv jak k fondům, zdanitelné činnosti, tak 

k dceřiným společnostem  

g) Specifické fondy 

- komentář k tvorbě a čerpání specifických fondů, pokud pojišťovna takové fondy vytváří (tabulková příloha – odkaz) 

Přehled základních ekonomických ukazatelů zdravotní pojišťovny (tabulková příloha – odkaz) 

− vývoj závazků ve lhůtě a po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotních služeb  

− odhadovaná výše stavu dohadných položek pasivních k 31. 12. roku, pro nějž je sestavován zdravotně pojistný plán, a 

roku předcházejícího, důvody jejich nárůstu nebo poklesu, v členění na dohadné položky vztahující se ke zdravotním službám 

hrazeným ze základního fondu zdravotního pojištění a na ostatní  

− vývoj stavu pohledávek ve lhůtě a po lhůtě splatnosti za plátci pojistného – předpoklad k 31. 12. roku, pro nějž je 

sestavován zdravotně pojistný plán, a roku předcházejícího  

− vývoj stavu opravných položek k pohledávkám k 31. 12. roku, pro nějž je sestavován zdravotně pojistný plán, a roku 

předcházejícího  

− odhadovanou výši stavu dohadných položek aktivních k 31. 12. roku, pro nějž je sestavován zdravotně pojistný plán, a 

roku předcházejícího, důvody jejich nárůstu nebo poklesu v členění na dohadné položky vztahující se k pojistnému, penále, 

případně i zdravotním službám vůči poskytovatelům zdravotních služeb  
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− odhad pohledávek za poskytované zdravotní služby k 31. 12. roku, pro nějž je sestavován zdravotně pojistný plán, a roku 

předcházejícího s ohledem na uzavřené smluvní vztahy 

 

ČÁST TŘETÍ: 

Výhled: 

- základní údaje o pojišťovně: název a kód zdravotní pojišťovny, sídlo zdravotní pojišťovny a její statutární orgán, 

organizační struktura zdravotní pojišťovny včetně plánovaných změn v následujících třech letech 

- informace o struktuře kmene pojištěnců a o jeho předpokládaném vývoji v následujících třech letech 

- zajištění dostupnosti zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění a plán rozvoje soustavy smluvních poskytovatelů 

zdravotních služeb v následujících třech letech 

- předpokládané způsoby a výše úhrad zdravotních služeb v jednotlivých segmentech, včetně regulačního omezení objemu 

poskytnutých zdravotních služeb v následujících třech letech 

- záměry vývoje hospodaření základního fondu a vývoj nákladů na léčení cizinců v ČR v následujících třech letech – 

zdravotní pojišťovna vychází z aktuální predikce vývoje hospodaření ČR a úhradových mechanismů platných pro rok, na nějž 

se sestavuje zdravotně pojistný plán 

- zdravotní politika zdravotní pojišťovny v následujících třech letech 

- priority revizního a kontrolního systému a záměry zefektivnění revizní činnosti v následujících třech letech 

- záměry v oblasti optimalizace provozních nákladů zdravotní pojišťovny v následujících třech letech 

- investiční záměry zdravotní pojišťovny v následujících třech letech a jejich zdůvodnění 

 

K části šesté a osmé (změna zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a změna 

zákona o důchodovém pojištění) 

Výkon funkce a postavení předsedy a dalších členů Národní rozpočtové rady podle zákona  

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti si vyžaduje k zabezpečení jejich nemocenského a 

důchodového pojištění novelizaci předpisů hmotněprávní a procesní povahy vydaných v oblasti 

sociálního pojištění. 

 

K části sedmé (změna zákona o NKÚ) 

Do zákona se doplňuje kompetence prezidenta NKÚ navrhovat jednoho ze členů Národní 

rozpočtové rady podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Jedná se o výlučnou 

pravomoc prezidenta NKÚ, vzhledem k tomu, že jedná za NKÚ navenek. 

 

K části deváté (změna zákona o platu a dalších náležitostech) 

Do zákona se doplňuje úprava platu, náhrady výdajů a naturálního plnění pro členy Národní 

rozpočtové rady.  

K části desáté (změna zákona o vysokých školách) 

Do zákona se vkládá explicitní zmínka o střednědobém výhledu a povinnost jeho zveřejnění. 

 

K části jedenácté (změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) 

Do zákona se doplňuje možnost pro Národní rozpočtovou radu vyhlásit určité údaje  

dle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti ve Sbírce zákonů. 

K části dvanácté (změna zákona o rozpočtových pravidlech) 

K bodu 1 až 15 

Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti obsahuje základní změnu koncepčního 

přístupu ke stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí, které se stávají hlavním 

fiskálním cílem. Výše celkových výdajů bude odvozována od číselného výdajového pravidla 

pro stanovení maximálního objemu celkových výdajů sektoru veřejných institucí. 

Pravidlo je inspirováno švýcarským numerickým fiskálním pravidlem aplikovaným na úrovni 

federální vlády, zohledňuje však rysy českého prostředí, aktuální stav veřejných financí a vliv 

politického cyklu. Pravidlo zároveň respektuje nadnárodní pravidla Evropské unie vyjádřená 
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v souboru právních předpisů známých souhrnně jako Pakt o stabilitě a růstu, a to pro 

krátkodobé a střednědobé saldo sektoru veřejných institucí a růst jejich výdajů, stejně jako 

implicitně pro dluhový strop.2 Pravidlo rovněž odráží prvky numerického fiskálního pravidla 

týkajícího se strukturálního salda ve Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v Hospodářské 

a měnové unii.  

Aby byla zajištěna užší vazba mezi fiskální politikou a nástroji její realizace, kterými jsou 

rozpočty jednotlivých veřejných institucí, stane se odvození celkových výdajů sektoru 

veřejných institucí a výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů součástí 

konvergenčního programu České republiky. 

Celkové konsolidované výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů (na období n+1, 

n+2 a n+3) budou stanoveny v souladu s částkami celkových konsolidovaných výdajů sektoru 

veřejných institucí. Toto odvození konzistentní s v zákoně definovaným číselným fiskálním 

pravidlem a konvergenčním programem se stane základním prvkem umožňujícím zakotvení 

střednědobé dimenze do fiskální a rozpočtové politiky České republiky. 

V návaznosti na provedené změny v zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (zavedení 

rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí, pravidla pro stanovení celkových výdajů 

veřejných institucí) je třeba upravit i související ustanovení zákona o rozpočtových 

pravidlech. V ustanovení § 8 se nově upravuje provázání  přípravy návrhu zákona o státním 

rozpočtu s zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti mj. s tím, že částka výdajového 

rámce může být dodatečně ministerstvem upravena o vlivy, které nemohly být zejména 

z časového hlediska zohledněny při možnosti navýšení celkových výdajů sektoru veřejných 

institucí. 

V návaznosti na zavedení zásad rozpočtové odpovědnosti se zpřesňují i některá další 

ustanovení, stejně jako se provádějí legislativně technické úpravy. 

V návaznosti na úpravu postavení Národní rozpočtové rady v zákoně o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti a k uspokojení požadavků na její nezávislost se navrhuje, aby byla financována 

prostřednictvím zvláštní tzv. parlamentní rozpočtové kapitoly. 

K bodu 16 (§ 36 odst. 10) 

Národní rozpočtová rada na základě ustanovení návrhu zákona o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti zveřejňuje údaj o výši zadlužení, k zjištění výše zadlužení však potřebuje znát 

výši státního dluhu vzniklého emisí státních dluhopisů, z jejíhož výnosu je vytvářena rezerva 

peněžních prostředků při financování státního dluhu. Výše rezervy se vyjadřuje jako procentní 

podíl na hrubém domácím produktu. 

 

K části třinácté (změna zákona o rozpočtovém určení daní) 

Navrhované ustanovení zákona č. 243/2000 Sb. upřesňuje, jakých daňových příjmů se týká 

pozastavení převodu. Z pozastavení je vyňata daň z příjmů právnických osob, jejímž 

poplatníkem je příslušný územní samosprávný celek [tj. daň podle § 3 odst. 1 písm. a) a § 4 

odst. 1 písm. h) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní 

územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení 

daní)], neboť tato daň není odváděna správci daně. Pozastavení podílu na výnosu daní lze 

provést opakovaně. 

                                                 
2 Z krátkodobého hlediska nesmí za normálních okolností přesáhnout deficit sektoru veřejných institucí 3 % HDP a dluh 

hodnotu 60 % HDP. Z hlediska střednědobého by měl být deficit očištěný o cyklické vlivy a vliv jednorázových 

a přechodných opatření roven střednědobému rozpočtovému cíli.  
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Jestliže územní samosprávný celek nesníží svůj dluh v souladu s ustanoveními zákona o 

pravidlech rozpočtové odpovědnosti a jeho dluh bude ke konci roku stále převyšovat 60 % 

průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky, Ministerstvo financí v následujícím 

rozpočtovém roce rozhodne o pozastavení části jeho podílu na výnosu daní, a to ve výši 

uvedené v rozhodnutí (5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru jeho příjmů za poslední 

čtyři rozpočtové roky). 

Správce daně na základě rozhodnutí Ministerstva financí pozastaví odpovídající část podílu na 

výnosu daní, a to ve výši uvedené v rozhodnutí. Pozastavené peněžní prostředky povede 

správce daně na depozitním účtu (účet cizích prostředků). Převod podílu na výnosu daní bude 

možno provádět opakovaně, a to až do snížení dluhu pod zákonem stanovený limit. 

Při rozhodování o pozastavení části daňových příjmů bude Ministerstvo financí postupovat 

podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (viz § 1 správního řádu). Rozhodnutí tedy bude 

vydáno ve správním řízení a bude možné se proti němu odvolat. Správcem daně oprávněným 

vykonat rozhodnutí Ministerstva financí bude správce daně, který převádí podíl na výnosu 

daně (správce daně upravuje zákon č. 456/2011 Sb., o finanční správě České republiky). 

Správce daně žádné řízení nepovede, neboť na základě pravomocného rozhodnutí pouze 

pozastaví část podílu územního samosprávného celku na  výnosu daní, nebo uvolní jeho 

pozastavený podíl na výnosu daní. Pozastavení podílu územního samosprávného celku na 

výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů provede správce daně nejpozději do 14 dnů od 

obdržení rozhodnutí Ministerstva financí. Převod podílu územního samosprávného celku se 

pozastavuje do doby, než dosáhne částky uvedené v rozhodnutí. 

Jestliže dluh územního samosprávného celku, jemuž byl pozastaven převod podílu na výnosu 

daní, k následujícímu rozvahovému dni, nebude převyšovat 60 % průměru jeho příjmů za 

poslední čtyři kalendářní roky, ministerstvo rozhodne o zrušení pozastavení převodu podílu 

a správce daně na základě rozhodnutí převede (do 14 dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí 

ministerstva) uvolněné peněžní prostředky na účet územního samosprávného celku. 

Územní samosprávný celek bude moci také požádat o uvolnění pozastaveného podílu na 

výnosu daní, a to na splacení nebo snížení svého dluhu vzniklého (kdykoliv) do konce roku, 

v němž dluh územního samosprávného celku poprvé překročil zákonem stanovený limit, 

a toto překročení stále trvá. Cílem je, aby pozastavený podíl na výnosu daně nebyl uvolňován 

jen na úhradu dluhu, který vznikl až po překročení zákonem stanovené meze, a nedošlo tak 

k nefunkčnosti pravidla při výrazném navýšení administrativní zátěže. 

Územní samosprávný celek bude povinen účtovat o uvolněném podílu odděleně, aby bylo 

možno ověřit použití peněžních prostředků. Povinnost účtovat o uvolněném podílu odděleně 

neznamená povinnost zřídit nový účet. Bude zřízena nová položka ve výkaznictví. 

Jestliže územní samosprávný celek nepoužije uvolněný podíl na výnosu daně do 90 dnů od 

připsání na jeho účet na úhradu v rozhodnutí uvedeného dluhu, Ministerstvo financí rozhodne 

o pozastavení dalších peněžních prostředků ve výši, která nebyla použita na úhradu dluhu. 

V rámci analýzy nápravného mechanismu provedené Ministerstvem financí bylo zkoumáno, 

zda jeho aplikací nedojde k ohrožení fungování některé z obcí. Bylo zjištěno, že u více než 

84 % obcí by činil pozastavený podíl na sdílených daňových příjmech méně než 5 % jejich 

celkových příjmů. U více než 93 % by to pak bylo méně než 10 %. Téměř 80 % obcí, u nichž 

by podíl pozastavených daňových příjmů na celkových příjmech přesáhl 10 %, by bylo dle 

stavu ke konci loňského roku schopno výpadek příjmů financovat prostřednictvím zůstatků na 

svých účtech. Více než polovina z nich pak po více než jedno rozpočtové období. Z analýzy 

tak vyplývá, že případné navrhované pozastavení převodu výnosu daní by mělo být pro 

dotčené obce finančně únosné. Hodnotu 10 % celkových příjmů převyšuje pozastavení 10 % 
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pouze u 33 obcí, z toho se 25 obcí nachází v intervalu 10-20 %, 6 obcí v intervalu 20-30 %, 

1 obec v intervalu 30-40 % a 1 obec v intervalu 40-50 %. Průměrná hodnota ukazatele 

u dotčených obcí činí 3 % celkových příjmů. 

 

K části čtrnácté (změna zákona o podpoře regionálního rozvoje) 

K bodu 1 a 2 

V § 16b novém odstavci 2 se regionálním radám regionů soudržnosti zakazuje přijímat 

některé cizí zdroje financování. Toto omezení je nástrojem regulace zadluženosti regionálních 

rad regionů soudržnosti, na něž nelze vztáhnout zásadu hospodaření územních samosprávných 

celků, neboť mají jinou strukturu příjmů než obce a kraje (nemají sdílené daně), a nelze na ně 

ani uplatnit „regulaci“ zadluženosti formou zadržení daňových příjmů. 

 

K části patnácté (změna zákona o podpoře regionálního rozvoje) 

Navržená novela promítá do zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

povinnosti, které vyplývají pro územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, 

příspěvkové organizace územních samosprávných celků a regionální rady regionů soudržnosti 

z  návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a návrhu zákona o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti.. Jejím předmětem je zejména rozšíření povinností týkajících se 

zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu, závěrečného účtu, rozpočtového 

opatření, pravidel rozpočtového provizoria a jejich návrhů. Dále se navrhují některé 

terminologické změny, které uvádějí zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů do 

souladu s uvedenými právními předpisy. Současně dochází k doplnění správních deliktů, které 

souvisejí s novými povinnostmi. 

Principy zveřejňování navazují na stávající právní úpravu. Jsou nastaveny tak, aby zajistily 

informovanost veřejnosti a zbytečně nezatěžovaly kapacitu úředních desek.  

Návrhy střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu územního 

samosprávného celku jsou zveřejňovány elektronicky na internetových stránkách a současně 

v užším rozsahu na úřední desce. Jejich zveřejnění musí trvat až do schválení příslušného 

dokumentu. Zveřejňování na úřední desce zajišťuje, aby občané měli možnost se s návrhem 

seznámit a mohli k němu uplatnit své připomínky. Na rozdíl od toho schválený střednědobý 

výhled rozpočtu, rozpočet a závěrečný účet se zveřejňují pouze elektronicky a na úřední desce 

se pouze oznámí, kde byl dokument zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno 

nahlédnout do jeho listinné podoby.  

V případě dobrovolného svazku obcí je úprava obdobná s tím, že návrhy dokumentů se 

zveřejňují na úředních deskách členských obcí, neboť dobrovolný svazek obcí nemá 

povinnost zřizovat úřední desku.  

U příspěvkových organizací se jejich zřizovatelé liší v názoru na způsob zveřejňování 

předmětných dokumentů. Většina příspěvkových organizací již má své internetové stránky, a 

proto řada zřizovatelů upřednostňuje zveřejnění dokumentů na internetových stránkách 

příspěvkové organizace. Podle názoru jiných je vhodnější zveřejnit tyto dokumenty na 

stránkách zřizovatele, kde je zveřejňován rozpočet a závěrečný účet zřizovatele, jejichž 

součástí jsou i finanční vztahy k příspěvkovým organizacím. Proto zákon umožňuje variantně 

zveřejnění na internetových stránkách příspěvkové organizace nebo na internetových 

stránkách zřizovatele, nebo jiným v místě obvyklým způsobem. Zveřejňování závěrečného 

účtu příspěvkové organizace není upraveno. Nahrazuje jej účetní závěrka zveřejňovaná na 

informačním portálu MONITOR, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním 

informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy 

(http://monitor.statnipokladna.cz/2014/). 

Právní úprava je navržena tak, aby stávající a nově vkládaná ustanovení byla v souladu. Proto 

jsou provedeny některé formulační úpravy stávajících ustanovení. Navrhuje se také 
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zestručnění měněných ustanovení (vypuštění nadbytečných slov), aby po doplnění textu 

nebyla příliš dlouhá. 

Požadavky návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se navrhuje naplnit tak, že 

ustanovení týkající se zveřejňování rozpočtu nebo návrhu rozpočtu se vztahují i na rozpočtové 

opatření a na pravidla rozpočtového provizoria, včetně jejich návrhů. V době schvalování 

návrhu rozpočtu tedy bude tedy trvat elektronické zveřejnění schváleného rozpočtu na 

předchozí rozpočtový rok (případně rozpočtového provizoria), přijatých rozpočtových 

opatření a závěrečného účtu za předchozí rozpočtový rok.   

 

K bodu 1 

Ustanovení § 2 odst. 1 se uvádí terminologicky do souladu s návrhem ústavního zákona 

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrhem zákona o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti tím, že pojem „rozpočtový výhled“ se nahrazuje pojmem „střednědobý výhled 

rozpočtu“.  

K bodu 2 

V § 2 odst. 2 se upřesňuje text. 

K bodu 3 

Nadpis § 3 se uvádí terminologicky do souladu s návrhem ústavního zákona o rozpočtové 

odpovědnosti a návrhem zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

K bodu 4  

Ustanovení § 3 odst. 1 se uvádí terminologicky do souladu s návrhem ústavního zákona 

o rozpočtové odpovědnosti a návrhem zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.  

K bodu 5 

Ustanovení § 3 odst. 2 se uvádí terminologicky do souladu s návrhem ústavního zákona 

o rozpočtové odpovědnosti a návrhem zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

Současně se navrhuje upřesnit text vypuštěním slova „zejména“ (pozn.: součástí příjmů a 

výdajů nejsou dlouhodobé závazky a pohledávky). 

K bodu 6 

V návaznosti na návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se v § 3 doplňují nové 

odstavce 3 a 4, které stanoví povinnost územního samosprávného celku zveřejňovat návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu. 

K bodu 7 

Nadpis § 4 se uvádí do souladu s  nadpisem § 3.  

K bodu 8 

V § 4 odst. 1 se navrhuje upřesnit text, neboť se nejedná o rozpočet územního samosprávného 

celku a svazku obcí, ale o rozpočet územního samosprávného celku, nebo o rozpočet svazku 

obcí. 

K bodu 9 

V § 4 odst. 3 se navrhuje terminologické sladění s návrhem ústavního zákona o rozpočtové 

odpovědnosti a návrhem zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

K bodu 10 

Právní úprava je navrhována v souvislosti s právní úpravou obsaženou v zákoně o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti, která by měla zabránit zadlužování územních samosprávných celků 

a tím i nárůstu celkové výše dluhu veřejných institucí. Jedná se o výjimku pro schvalování 

schodkového rozpočtu v případě, kdy dluh veřejných institucí dosáhne nejméně výše 55 % 

nominálního hrubého domácího produktu a podle zákona pravidlech rozpočtové odpovědnosti 

jsou přijímána opatření k zabránění jeho dalšího nárůstu.  
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K bodu 11 

Nadpis § 11 se navrhuje upřesnit a terminologicky sladit s textem ustanovení. 

K bodu 12 

V § 11 odst. 1 dochází k terminologickému sladění a upřesnění textu. Slovo „platného“ 

(státního rozpočtu) se vypouští, neboť státní rozpočet nemusí být do konce roku schválen a 

pak je třeba vycházet z jeho návrhu. 

K bodu 13 

V § 11 odst. 3 se uvádí terminologicky do souladu se zákonem o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti (zveřejňování na internetových stránkách) a upřesňuje se doba trvání 

zveřejnění. Dále se v návaznosti na zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vztahuje toto 

ustanovení i na zveřejňování návrhu rozpočtového opatření. Současně se navrhuje vypustit 

některá nadbytečné slova.  

K bodu 14 

V § 11 se v návaznosti na požadavky zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vkládá 

nový odstavec 4, který upravuje zveřejňování rozpočtu a rozpočtového opatření. 

K bodu 15 

Nadpis § 11a se uvádí do souladu s novým obsahem a uvádí terminologicky do souladu 

s návrhem ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a návrhem zákona o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti.  

V § 11a se v návaznosti na požadavky zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vkládají 

nové odstavce 1 a 2 upravující zveřejňování návrhu střednědobého výhledu rozpočtu a 

střednědobého výhledu rozpočtu.  

Ustanovení § 11a odst. 3 se uvádí terminologicky do souladu se zákonem o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti (zveřejňování na internetových stránkách) a upřesňuje se doba 

trvání zveřejnění. Dále se v návaznosti na zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 

vztahuje toto ustanovení i na zveřejňování návrhu rozpočtového opatření. Současně se pojem 

„informační tabule“ nahrazuje pojmem „úřední deska“, neboť regionální rada regionu 

soudržnosti je podle judikatury (pozdější, než byla příslušná novela zákona) správním 

orgánem a tudíž má úřední desku. V souvislosti s tím se navrhuje vypustit některá nadbytečné 

slova. 

V § 11a odst. 4 se v návaznosti na požadavky zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 

doplňuje zveřejňování rozpočtu a rozpočtového opatření. Současně se pojem „informační 

tabule“ nahrazuje pojmem „úřední deska“, neboť regionální rada regionu soudržnosti je podle 

judikatury (pozdější, než byla příslušná novela zákona) správním orgánem a tudíž má úřední 

desku. 

K bodu 16  

Při situaci, kdy Ministerstvo vnitra v rámci své dozorové činnosti pozastaví výkon usnesení, 

kterým byl schválen rozpočet, je jednoznačně stanoveno, že územní samosprávný celek 

hospodaří podle pravidel rozpočtového provizoria.  

K bodu 17 

Právní úprava je navrhována v souvislosti s právní úpravou obsaženou v zákoně o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti, která by měla zabránit zadlužování územních samosprávných celků 

a tím i nárůstu celkové výše dluhu veřejných institucí. Jedná se o výjimku pro schvalování 

schodkového rozpočtu  v případě, kdy dluh veřejných institucí  dosáhne nejméně výše 55 % 

nominálního hrubého domácího produktu a podle zákona pravidlech rozpočtové odpovědnosti 

jsou přijímána opatření k zabránění jeho dalšího nárůstu. Navrhuje se pro případ 

rozpočtového provizoria stanovit maximální výši výdajů. Současně je však třeba, s ohledem 

na možnou změnu výše mandatorních výdajů poskytovaných z rozpočtu územního 

samosprávného celku a rovněž na problematiku předfinancování projektů spolufinancovaných 

z EU,  umožnit překročení takto stanovené maximální výše. 
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K bodu 18 

Ustanovení upravuje postup zveřejňování návrhu pravidel rozpočtového provizoria a 

schválených  pravidel rozpočtového provizoria. 

K bodu 19 

Ustanovení upravuje postup zveřejňování návrhu rozpočtového opatření a schváleného 

rozpočtového opatření . 

K bodu 20 
Ustanovení § 17 odst. 6 se uvádí terminologicky do souladu se zákonem o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti (zveřejňování na internetových stránkách) a upřesňuje se doba 

trvání zveřejnění. Současně se navrhuje vypustit některá nadbytečné slova. 

K bodu 21 

V § 17 se v návaznosti na požadavky zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti doplňuje 

odstavec 8, který upravuje zveřejňování závěrečného účtu územního samosprávného celku.  

K bodu 22 

Nadpis § 17a se uvádí do souladu s novým obsahem paragrafu.  

Ustanovení § 17a odst. 1 se uvádí terminologicky do souladu se zákonem o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti (zveřejňování na internetových stránkách) a upřesňuje se doba 

trvání zveřejnění. Také pojem „informační tabule“ se nahrazuje pojmem „úřední deska“, 

neboť regionální rada regionu soudržnosti je podle judikatury (pozdější, než byla příslušná 

novela zákona) správním orgánem a tudíž má úřední desku.  

V § 17a se v návaznosti na požadavky zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti doplňuje 

odstavec 2, který upravuje zveřejňování závěrečného účtu územního samosprávného celku.  

K bodům 23 až 37 

V § 22a se v návaznosti na nově stanovené povinnosti doplňují správní delikty. 

K bodu 38 

V § 28 se vkládají nové odstavce 1 až 3, které v návaznosti na požadavky zákona o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti [ve vazbě na § 2 písm. k) téhož zákona] upravují povinnost 

příspěvkové organizace sestavovat rozpočet a rozpočtový výhled. Současně se stanoví, že 

tento dokument schvaluje zřizovatel příspěvkové organizace [podle § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 

Sb., o krajích (krajské zřízení), nebo § 68 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze, plní úkoly zřizovatele příspěvkové organizace podle zvláštních předpisů rada 

obce, kraje nebo hl. m. Prahy]. Obsah rozpočtu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové 

organizace a rozpočtu příspěvkové organizace se . stanoví pouze obecně.  

K bodům 39 a 40 

Změny souvisejí s vložením nových odstavců a souvisejícím přečíslováním odstavců. 

K bodu 41 

Vkládá se nový § 28a, který v návaznosti na požadavky zákona o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti upravuje zveřejňování návrhu střednědobého výhledu rozpočtu, střednědobého 

výhledu rozpočtu, návrhu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace. 

K bodu 42 

V § 39 se v návaznosti na požadavky zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti  vkládají 

nové odstavce 4 a 5, které  upravují zveřejňování návrhu střednědobého výhledu rozpočtu a 

střednědobého výhledu rozpočtu dobrovolného svazku obcí. 
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K bodu 43 

Ustanovení § 39 odst. 6 se uvádí terminologicky do souladu se zákonem o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti (zveřejňování na internetových stránkách) a upřesňuje se doba 

trvání zveřejnění návrhu rozpočtu svazku obcí. Dále se ustanovení vztahuje i na zveřejňování 

rozpočtového opatření a rozpočtového provizoria. Současně se navrhuje vypustit některá 

nadbytečné slova. 

K bodu 44 

V § 39 se vkládá nový odstavec 7, který v návaznosti na požadavky zákona o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti upravuje zveřejňování rozpočtu, rozpočtového opatření a 

rozpočtového provizoria svazku obcí. 

K bodu 45 

Ustanovení § 39 odst. 9 se uvádí terminologicky do souladu se zákonem o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti (zveřejňování na internetových stránkách) a upřesňuje se doba 

trvání zveřejnění návrhu závěrečného účtu svazku obcí. Současně se navrhuje vypustit některá 

nadbytečné slova.  

K bodu 46 

V § 39 se doplňuje nový odstavec, který v návaznosti na zákon o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti upravuje zveřejňování závěrečného účtu svazku obcí. 

K čl. XVI (Přechodné ustanovení)  

Ukládá se povinnost zveřejnit rozpočet na rok 2016 nebo střednědobý výhled rozpočtu na 

následující roky schválený přede dnem nabytí účinnosti zákona do 30 dnů ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

 

K části šestnácté (změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí) 

K bodu 1 

V § 2 odstavci 2 se v návaznosti na návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti 

a návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti doplňuje písmeno i), kterým se 

rozšiřuje předmět přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku o přezkum 

dodržení zásady rozpočtového hospodaření. 

K bodu 2 

V § 10 odst. 4 se v návaznosti na návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a návrh 

zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti doplňuje písmeno c), kterým se rozšiřují 

náležitostí závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného 

celku o výrok, zda byla dodržena zásada rozpočtového hospodaření. 

 

K části sedmnácté (změna zákona o zaměstnanosti) 

Úprava reaguje na zavedení funkce člena Národní rozpočtové rady, který bude po dobu 

výkonu funkce zařazen do okruhu nemocensky a důchodově pojištěných osob. Je tedy třeba 

stanovit, že toto postavení je překážkou zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. 

K části osmnácté (změna zákona o veřejných výzkumných institucích) 

Do zákona se vkládá explicitní zmínka o střednědobém výhledu a povinnost jeho zveřejnění. 

K části devatenácté (změna zákona o nemocenském pojištění) 

Výkon funkce a postavení předsedy a dalších členů Národní rozpočtové rady podle zákona  

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti si vyžaduje k zabezpečení jejich nemocenského a 
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důchodového pojištění novelizaci předpisů hmotněprávní a procesní povahy vydaných v oblasti 

sociálního pojištění. 

 

K části dvacáté (změna zákona o státní službě) 

Do ustanovení týkající se překážek přijetí do služebního poměru nebo výkonu služby se 

doplňují členové Národní rozpočtové rady. Činnost vykonávaná v Národní rozpočtové radě se 

nevykonává podle zákona o státní službě. 

K části dvacáté první 

Účinnost změnového zákona je vzhledem k logické souvislosti se zákonem o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti stanovena ke stejnému dni, kdy by měl nabýt účinnosti zákon  

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti, tedy 

k 1. lednu 2016. 
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