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Seznam připomínek                   VI. 

číslo připomínkové místo ustanovení právní předpis relevance připomínka vypořádání 

1 Úřad vlády ČR 

Mgr. Zdeněk Dobřichovský  

tel.: 224 002 124, 
dobrichovsky.zdenek@vlada.cz 

obecně ústavní zákon 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Na ústavní úrovni mají být stanovené 
pouze základní principy fungování 
státu a společnosti. Podrobnosti mají 
být na základě ústavního zmocnění 
stanovené na zákonné úrovni. 
V souvislosti s navrženým ústavním 
zákonem je zásadní otázkou, zda 
neporušuje základní principy 
demokratického a suverénního státu 
a zda tedy není v rozporu s čl. 9 odst. 
2 a čl. 1 Ústavy. Tuto pochybnost by 
předkladatelé měli zcela jasně vyvrátit.  

Vysvětleno: O koncepci přípravy právních 
předpisů v oblasti rozpočtové odpovědnosti 
rozhodla vláda – usnesení vl. č. 253 
z 11. 4. 2012 (Vládě předložený materiál - 
Předpoklady a východiska pro přípravu 
ústavního zákona o rozpočtové kázni 
a odpovědnosti) 
Na volbě koncepce návrhů se podílely 
legislativní útvary ÚV. 

2   ústavní zákon 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Žádný z evropských předpisů, který 
pro Českou republiku má být před 
vstupem do eurozóny z rozhodnutí 
vlády závazný, nepožaduje zakotvení 
navržených opatření na ústavní úrovni. 
Stanovení konkrétních a detailních 
parametrů na ústavní úrovni nejenom 
že odporuje všem zásadám ústavního 
práva, ale také hrozí tím, že 
rozpočtový deficit jako problém čistě 
ekonomický bude přeměněn na 
problém politický, který díky svému 
ústavnímu zakotvení bude ještě 
zvětšen. Výsledkem zákonitě bude 
oslabení ekonomiky a možnosti pro 
politické řešení tohoto problému.  

Zakotvení vybraných požadavků na ústavní 
úrovni vychází ze snahy pokrýt celý sektor 
„vládních“ = veřejných institucí, tudíž např. 
i zdravotní pojišťovny realizující veřejné 
zdravotní pojištění a územní samosprávné 
celky. 
V dané souvislosti bývají diskutovány zejména 
čl. 31 Listiny základních práv a svobod, podle 
něhož: 
„Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na 

základě veřejného pojištění právo na bezplatnou 
zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, 
které stanoví zákon.“ 

a čl 101 Ústavy ČR, který říká, že:  
„(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem. 
(2) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně 
spravován zastupitelstvem. 
(3) Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními 

korporacemi, které mohou mít vlastní majetek 
a hospodaří podle vlastního rozpočtu. 

(4) Stát může zasahovat do činnosti územních 
samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana 
zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.“ 

3  Čl. 6 ústavní zákon 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Pokud má být implementováno 
evropské právo (v tomto případě 
směrnice 2011/85/EU), jak tvrdí 
navrhovatelé, potom by předložené 
návrhy neměly překračovat rámce 

Vysvětleno: Implementace směrnice 
2011/85/EU je vzhledem k tomu, že EK vyzvala 
na základě čl. 258 SFEU 24. 1. t.r. vládu, aby jí 
podala své vyjádření k jejímu provedení 
(k němuž již uplynuly lhůty 31. 12. 2013 a ke 
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předpisů, které mají být 
implementovány. Článek 6 navrženého 
ústavního zákona není obsahem 
směrnice.  

kterému neobdržela sdělení o prováděcích 
opatřeních, která by zajistila provedení každého 
jejího ustanovení), jedním z hlavních cílů 
předkládané právní úpravy. 
Zároveň však nelze k národnímu fiskálnímu 
rámci přistupovat pouze v kontextu požadavků 
směrnice, která obsahuje jen obecné 
požadavky, jejichž fungující provedení je na 
každém členském státu. Vzhledem k tomu, že 
fiskální politika zůstává v národní kompetenci, 
každý členský stát disponuje specifickým 
institucionálním rámcem. Proto je také třeba 
k zajištění naplnění požadavků směrnice odlišný 
rozsah opatření. V dané souvislosti je pak 
nezbytné připomenout, že český fiskální rámec 
neprošel od reformy realizované v roce 2003 
zásadními změnami. 

4  Čl. 6 písm. 
e), f) 

ústavní zákon 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Ustanovení článku 6 písm. e), f) 
navrženého ústavního zákona odporuje 
dohodě učiněné na Koaliční radě 9. 6. 
2014, podle které se navrhovaná 
opatření dluhové brzdy nesmí týkat 
vyplácených důchodů a platů 
zaměstnanců v sektoru veřejných 
institucí. O způsobu jakým bude 
dosaženo vyrovnaného rozpočtu 
s ohledem na dluhovou brzdu musí být 
plně v kompetenci vlády.  

Akceptováno. Ustanovení vypuštěno. 

5  § 23 písm. 
a) 

zákon 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Parametry uvedené v § 23 písm. a) 
návrhu Zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti (mezičtvrtletní pokles 
HDP o 3 % a meziroční o 5 %) není v 
souladu s běžně aplikovanou definicí 
„prudkého ekonomického propadu“, tak 
jak je využíván v Paktu stability a růstu 
(zde se hovoří o minimálně 2% poklesu 
HDP).  

Vysvětleno: Úniková klauzule upravující 
„prudký ekonomický propad“ vychází 
z národních podmínek a byla odvozena na 
základě empirických dat. Vzhledem k tomu, že 
je úniková doložka přísnější než na úrovni EU – 
není s právem EU v rozporu. 

6  § 28 zákon 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Způsob ustavování členů Rady volbou, 
jak je navrženo v § 28 návrhu zákona o 
rozpočtové odpovědnosti, nezajišťuje 
dostatečným způsobem nezávislost 

Vysvětleno: Domníváme se, že způsob 
navrhování a odborné a další požadavky 
kladené na členy NRR zaručují jejich 
dostatečnou funkční nezávislost. Legitimizaci 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9NBF324U)



 3 

Rady. Vztah Rady k vládě bude příliš 
těsný, protože celá Rada bude volena 
Poslaneckou sněmovnou, u které lze 
předpokládat, že v ní bude mít 
dominující slovo vládní koalice.  

prostřednictvím volby Poslaneckou sněmovnou 
považujeme za nezbytnou z důvodu 
významných kompetencí přiznaných NRR 
v rozpočtové a fiskální oblasti. Důležitá je také 
úzká spolupráce a komunikace mezi NRR 
a Poslaneckou sněmovnou v rámci 
rozpočtového procesu. 

7  § 28 zákon 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Navržené znění § 28 neobsahuje 
ustanovení pro případ, že by členové 
Rady nebyli dlouhodobě zvoleni 
Poslaneckou sněmovnou z navržených 
kandidátů, jako se např. stalo 
v minulosti s prezidentem NKÚ. Což u 
takto významného orgánu není 
přijatelné. Také upozorňujeme, že 
v případě zvolení pouze jednoho člena 
Rada nebude funkční. 

Vysvětleno: Toto ustanovení v návrhu 
připraveném předchozí vládou bylo, nicméně po 
diskusi s komisemi LRV bylo vypuštěno. Otázka 
není dořešena ani u jiných činitelů – např. 
u předsedy NKÚ atd. 

8  obecně  ostatní ÚV navrhuje sladit legislativní návrhy 
s požadavky Smlouvy o stabilitě, 
koordinaci a správě v hospodářské a 
měnové unii (tzv. fiskálního paktu). 
Smlouva, ke které hodlá ČR v blízké 
době přistoupit (nyní probíhá ratifikace 
v Parlamentu ČR) se na ČR v plném 
rozsahu uplatní až po jejím vstupu do 
eurozóny. Přesto považuje ÚV za 
vhodné sladit její ustanovení, konkrétně 
čl. 3, se zněním navrhovaných předloh. 
Konkrétně by v § 11 odst. 1 návrhu 
zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti měl být číselný údaj „1 %“ 
nahrazen údajem „0,5 %“. Tím by bylo 
zaručeno plné provedení pravidla 
spodního limitu pro strukturální schodek 
veřejných financí ve výši 0,5 % HDP ve 
vnitrostátním právu, jak smlouva ukládá. 
Při budoucím vstupu ČR do eurozóny, a 
tedy plném uplatnění fiskálního paktu na 
ČR, by již nebylo nutné provádět 
legislativní změny. Tato změna může 
mít rovněž politický význam, neboť 

Vysvětleno: Zajištění plněného souladu se 
Smlouvou o stabilitě, koordinaci a správě 
v hospodářské a měnové unii je obtížné, 
protože zatím neproběhlo vyhodnocení souladu 
jejího provedení u již ratifikujících členských 
zemí eurozóny. 
Požadavek na úpravu  § 11 tak, aby výchozí 
parametr limitu strukturálního schodku 
veřejných financí činil 0,5 % HDP, byl, přestože 
pro ČR v současné době patrně požadavek na 
strukturální schodek ve výši 1 % HDP je 
z pohledu Smlouvy nedostačující (platí pro 
země, jejichž poměr dluhu k HDP v tržních 
cenách je výrazně nižší než 60 % a existuje 
nízké riziko pro dlouhodobou udržitelnost 
veřejných financí), stažen. Zachováno tak 
zůstalo také původní nastavení přechodných 
ustanovení uvedených v § 38 návrhu zákona. 
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v současné době je fiskální pakt 
v zásadě blokován v Parlamentu ČR ze 
strany opozice, jež kritizuje neochotu 
vlády reálně dostát jeho pravidlům. 

9  § 38  zákon 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

 V souvislosti s předchozí připomínkou 
navrhuje ÚV rovněž modifikaci 
číselných údajů v § 38 odst. 2 návrhu 
zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti, který se zabývá 
přechodnými ustanoveními tzv. 
výdajového pravidla. Ta mají význam 
s ohledem na současnou rozpočtovou 
strategii vlády a fakt, že před vstupem 
do eurozóny nejsou rozpočtová pravidla 
fiskálního paktu na ČR účinná. V tomto 
smyslu navrhuje ÚV v § 38 odst. 2 písm. 
a) nahradit číselný údaj „1 %“ údajem 
„1,5 %“, v písm. b) nahradit číselný údaj 
„0,75 %“ údajem „1,25 %“, v písm. c) 
nahradit číselný údaj „0,5 %“ údajem 
„0,75 %“ a v písm. d) nahradit číselný 
údaj „0,25 %“ číselným údajem „0,5 %“. 
Takto formulované přechodné 
ustanovení by mělo odpovídat 
plánované výši strukturálního schodku 
veřejných financí, tak jak ji uvádí 
aktuální rozpočtová strategie vlády (s 
výhledem do roku 2017). Po uplynutí 
přechodného období, tedy od roku 
2020, by se ČR měla již plně řídit 
rozpočtovým pravidlem fiskálního paktu, 
a tím zajistit svou připravenost k přijetí 
eura. Formulace tohoto přechodného 
ustanovení nebere v potaz, že reálné 
požadavky institucí EU (na základě 
pravidel Paktu o stabilitě a růstu a 
doporučení Rady) budou s největší 
pravděpodobností cílit na větší míru 
fiskálního úsilí, a to i z důvodu, že ČR již 
v loňském roce dosáhla svého 
střednědobého rozpočtového cíle. 

Vysvětleno: Přechodná ustanovení § 38 
zůstala v souladu s návrhem vypořádání 
připomínky č. 8 nezměněna. 
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V následujícím období by však dle 
aktuálních projekcí mělo dojít k 
opětnému odchýlení od jeho stanovené 
hodnoty (aktuálně strukturální saldo ve 
výši -1 % HDP).   

10  § 34 zákon 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

 Ustanovení § 34 odst. 1 věta prvá svým 
charakterem neodpovídá zákonné 
regulaci a měla by být řešena jednacím 
řádem Rady. 

Vzato na vědomí – uvedené ustanovení bylo 
projednáno komisemi LRV a LRV, aniž by 
k němu byly z jejich strany uplatněny zásadní 
připomínky. 

11  § 34 zákon 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

 V případě nezvolení předsedy Rady 
nemá Radu podle § 34 odst. 1 kdo 
svolat 

Akceptováno: Návrh § 34 byl upraven dle 
uplatněné připomínky – „Rada zasedá nejméně 
dvakrát za kalendářní měsíc. Zasedání Rady 
svolává předseda Rady nebo jiný člen Rady, 
nebyl-li její předseda dosud zvolen.“ 

12  § 34 zákon 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

 Z ustanovení §34 odst. 2 není zřejmé, 
zda většina, od které je odvozována 
usnášeníschopnost, je počítána ze 
zákonného počtu Rady nebo z aktuálně 
zvolených členů Rady. 

Vysvětleno: Vzhledem k tomu, že současný 
návrh předpokládá pouze tři členy NRR, není 
odvození usnášeníschopnosti od počtu aktuálně 
zvolených členů Rady z logických důvodů 
možné. 

13  § 24 zákon 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

 Není dostatečně jasně určeno, jakým 
způsobem bude Rada zjišťovat výši 
zadlužení podle § 24 odst. 1 písm. a) 
navrženého zákona. 

Vysvětleno: NRR bude vycházet z údajů 
oznámených ČSÚ Evropské komisi (Eurostatu) 
v rámci tzv. jarní zprávy o vládním deficitu 
a dluhu předkládané členským státem dle 
nařízení Rady (ES) č. 479/2009, ve znění 
pozdějších předpisů, jehož výše bude dále NRR 
snižována o výši státního dluhu vzniklého emisí 
státních dluhopisů, z výnosu z jejichž prodeje je 
vytvářena rezerva peněžních prostředků při 
financování státního dluhu (Dle § 35 odst. 4 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech MF při financování státního dluhu 
vytváří rezervu peněžních prostředků  z výnosů 
emisí státních dluhopisů jako zdroje pro 
vyloučení úrokových rizik a rizik z neumístění 
primárních emisí státních dluhopisů. Tyto 
peněžní prostředky a operace s nimi podléhají 
evidenci ve státních finančních aktivech.). Výši 
státního dluhu k vytvoření rezervy peněžních 
prostředků při financování státního dluhu NRR 
sdělí MF způsobem, který bude upraven 
v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
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pravidlech. Takto upravenou výši veřejného 
dluhu (dále jen „zadlužení“) NRR 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 ČSÚ. 

Postup je popsán v DZ k návrhu ústavního 
zákona o rozpočtové odpovědnosti (viz jeho str. 
17). 

14  § 29 zákon 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

 Vzhledem k tomu, že ustanovení § 29 
odst. 1 písm. d) omezuje přístup 
k veřejným funkcím garantovaným 
Listinou základních práv a svobod, je 
nezbytné stanovit konkrétně, co se 
rozumí „uznávanou a zkušenou“ 
osobností.  

Vysvětleno: Předpokládáme, že samotná 
skutečnost, že významné instituce jako ČNB či 
Senát navrhnou kandidáta do funkce člena 
NRR, znamená, že jde o uznávanou osobnost. 
Zkušenost je pak explicitně vyložena 
požadavkem na praxi v oboru financí či 
makroekonomie v délce nejméně 10 let. 

15  Čl. 6 Ústavní zákon 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

 Není zřejmý důvod rozdílného přístupu 
k zdravotním pojišťovnám a územním 
samosprávným celkům ohledně použití 
prostředků z minulých let, jak s nimi 
pracuje čl. 6 písm. b), c) návrhu 
ústavního zákona. 

Vysvětleno: Návrh je výsledkem diskuse 
zástupců politických stran. 

16  Čl. 6 Ústavní zákon 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

 Ustanovení čl. 6 písm. b) návrhu 
ústavního zákona by mohlo znamenat 
ohrožení zdravotní péče, což je 
nepřípustné s ohledem na čl. 31 Listiny 
základních práv a svobod.  

Vysvětleno: Z uvedeného důvodu návrh 
předpokládá omezení zdravotní péče na úrovni 
ústavního zákona. LZPS sice občanům přiznává 
právo na ochranu zdraví. Občasné však mají na 
základě veřejného pojištění právo na 
bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní 
pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. 
Domníváme se, že v rámci režimu dluhové 
brzdy tyto podmínky definuje ústavní zákon o 
rozpočtové odpovědnosti. 

17  Čl. 6 Ústavní zákon 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

 Navržené znění čl. 6 písm. c) ústavního 
zákona nerozlišuje, jakým způsobem 
územně samosprávný celek hospodařil 
v minulosti a znemožňuje hospodářský 
rozvoj i tomu celku, který se v minulosti 
choval rozpočtově zodpovědně. 

Vysvětleno: Jedná se o číselné fiskální pravidlo 
regulující hospodaření celého sektoru veřejných 
institucí - resp. agregovaný údaj podílu 
upraveného veřejného dluhu na HDP. Dopady 
vzniklé v důsledku tzv. krize stavové veličiny 
také nerozlišují to, kterým segmentem sektoru 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9NBF324U)



 7 

byla fiskální nerovnováha vygenerována. 

18  obecně   Navrhované předpisy neřeší, kdo bude 
hradit případné náklady, které vznikly 
např. územně samosprávnému celku 
před rozhodnutím Rady o překročení 
55% limitu zadlužení, např. v souvislosti 
přípravou  investiční akce, která bude 
muset být z důvodu rozhodnutí Rady 
zrušena. 

Vzato na vědomí. 

19 MV 

Mgr. Petra Kubáčová Nejedlá, 
tel 974 817 351, 
petra.kubacova@mvcr.cz 

obecně ústavní zákon 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Předkládaný návrh ústavního zákona 
obsahuje velké množství technických 
detailů a postupů, které jsou standardně 
upravovány na zákonné nebo 
podzákonné úrovni, jako např. 
stanovování výše platů, schvalování 
rozpočtů, ale i zřizování orgánů veřejné 
moci). Svým předmětem úpravy tedy 
předmětný návrh spíše odpovídá materii 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Ústavní předpis by přitom měl být 
dostatečně obecný, aby mohl být 
dlouhodobou součástí právního řádu 
bez ohledu na momentální politickou 
a hospodářskou situaci. Vzhledem k 
tomuto požadujeme revidovat 
navrhovanou úpravu a zvážit zařazení 
některých jejích méně obecných částí 
formou novely do zákona 
č. 218/2000 Sb., do zákona č. 250/2000 
Sb., a do současně předkládaného 
návrhu zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti. 

Vzato na vědomí a vysvětleno: 
O koncepci přípravy právních předpisů v oblasti 
rozpočtové odpovědnosti rozhodla vláda – 
usnesení vl. č. 253 z 11. 4. 2012 (viz vládě 
předložený materiál - Předpoklady a východiska 
pro přípravu ústavního zákona o  rozpočtové 
kázni a odpovědnosti). 

Na volbě koncepce návrhů se podílely 
legislativní útvary ÚV. 

20  obecně ústavní zákon 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Pochybnosti vyvolává ve vztahu 
k ostatním součástem ústavního 
pořádku zejména otázka, jakým 

Vzato na vědomí: 
O koncepci přípravy právních předpisů v oblasti 
rozpočtové odpovědnosti rozhodla vláda – 
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způsobem by se přijetí navrhovaného 
ústavního zákona promítlo do 
rozhodovací činnosti Ústavního soudu, 
který má podle Ústavy České republiky 
pravomoc rozhodovat o rušení zákonů a 
jejich jednotlivých ustanovení pro rozpor 
s ústavním pořádkem. Podle čl. 4 odst. 
3 navrhovaného ústavního zákona mají 
vláda a Parlament vykonávat svou 
činnost tak, aby výše veřejného dluhu 
nepřekročila hodnotu 60 % hrubého 
domácího produktu. V případě 
Parlamentu se to týká především 
výkonu zákonodárné moci. Z návrhu 
ústavního zákona přitom není zřejmé, 
za jakých podmínek a v jakém rozsahu 
by při porušení navrhovaného pravidla 
mohl Ústavní soud rušit zákony nebo 
jejich jednotlivá ustanovení a zda se 
vůbec počítá s tím, že by měl mít 
takovou pravomoc.  

usnesení vl. č. 253 z 11. 4. 2012 (viz vládě 
předložený materiál - Předpoklady a východiska 
pro přípravu ústavního zákona o  rozpočtové 
kázni a odpovědnosti). 

Na volbě koncepce návrhů se podílely 
legislativní útvary ÚV. 

Návrh vychází z mezinárodní praxe a práva EU. 
Např. hodnota dluhového kritéria je již 
v současné době obsažena v primárním právu 
EU a je pro ČR závazná. 

21  čl. 6 písm. g ústavní zákon 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Dle uvedeného ustanovení poskytuje 
stát státní záruky pouze na základě 
zákona platného v den vyhlášení výše 
zadlužení, nebo na základě zákona, 
který je schválen nadpoloviční většinou 
všech poslanců a nadpoloviční většinou 
všech senátorů. Na tomto místě je třeba 
zdůraznit, že dle čl. 39 odst. 2 Ústavy 
České republiky je k přijetí zákona třeba 
souhlasu nadpoloviční většiny 
přítomných poslanců nebo senátorů, 
nestanoví-li Ústava jinak. 
V předmětném případě by tak zákon, na 
jehož základě by měla být poskytnuta 
státní záruka, byl platně přijat i prostou 
většinou hlasů přítomných poslanců, 
resp. senátorů, ustanovení čl. 6 písm. g) 
navrhovaného ústavního zákona 
o rozpočtové odpovědnosti by však 
bránilo na základě tohoto (platně 

Vysvětleno: Vzhledem k tomu, že návrh má 
podobu ústavního zákona, domníváme se, že je 
ustanovení v souladu s čl. 39 odst. 2 Ústavy 
ČR, které připouští i jinou úpravu, stanoví-li tak 
Ústava. 

Vzhledem k tomu, že ústavní zákon stanovuje 
při překročení 55% hranice vyšší kvórum 
(nadpoloviční většinu všech poslanců a 
senátorů) pro schválení zákona, na jehož 
základě by mělo dojít k poskytnutí státní záruky. 
Zároveň je však umožněno poskytnutí státní 
záruky základě zákona platného v den 
vyhlášení výše zadlužení. 

Tento přístup byl navržen proto, aby nebyla 
zopakována negativní zkušenost s obcházením 
rozpočtového omezení, k níž v ČR došlo 
zejména v 90. letech minulého století. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9NBF324U)



 9 

přijatého zákona) státní záruku 
poskytnout. Takový stav nelze 
považovat za žádoucí, neboť se tímto 
zavádí zvláštní kategorie zákona, se 
kterou nepočítá Ústava České 
republiky, zákon o jednacím řádu 
Poslanecké sněmovny ani zákon 
o jednacím řádu Senátu. Navrhované 
ustanovení požadujeme přeformulovat a 
část upravující odlišné kvórum pro přijetí 
předpokládaného zákona vypustit, 
neboť jde nad rámec Ústavy 

22  čl. 6 písm. f) ústavní zákon 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

 Z ustanovení není zřejmé, jakým 
způsobem vláda rozhoduje o nižším 
zvýšení vyplácených důchodů, tj. zda-li 
to například stanoví prováděcím 
právním předpisem. Ustanovení tedy 
navrhujeme zpřesnit. 

Akceptováno. Ustanovení čl. 6 písm. f) bylo 
z návrhu bez náhrady vypuštěno. 

23  čl. 7 odst. 1 ústavní zákon 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

 Z návětí ustanovení odst. 1 není 
jednoznačně zřejmé zda-li v případě, že 
nastane některá ze situací upravených 
v písm. a) až d) tohoto ustanovení, 
může být přijat zákon, upravující výjimky 
z opatření podle čl. 6, nebo zda se 
použije ustanovení příslušného zákona, 
pokud nastane situace podle písm. a) 
až d). Dle našeho mínění nejspíše půjde 
o druhý nastíněný případ, tedy že 
ústavní zákon odkazuje na běžný 
zákon, a proto doporučujeme 
ustanovení v tomto smyslu upravit, 
např. modifikací návětí a náhradou slov 
„v případě“ slovy „pro případy“. 

Neakceptováno. Výjimky ze situací upravených 
v písm. a) až d) tohoto ustanovení upravuje § 
23 návrhu zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti, který je předkládán současně 
s návrhem ústavního zákona. 

Text byl konzultován s komisemi LRV a s LRV, 
které tento problém ve výkladu nespatřují. 

24   DZ  Obecnou část důvodové zprávy 
navrhujeme dopracovat, zejména pak 
podrobněji rozvést zhodnocení souladu 
navrhované právní úpravy s ústavním 
pořádkem České republiky) v souvislosti 
s obecnou připomínkou 

DZ byla konzultována s ÚV, některé pasáže 
byly upraveny dle návrhu OKOM. 

25  čl. 5 odst. 2   Slovo „vyhlásí“ doporučujeme nahradit 
slovem „vyhlašuje“. 

Akceptováno 
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26  čl. 9   Slovo „které“ doporučujeme nahradit 
slovem „která“. 

Akceptováno 

27  § 2 návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

 Podmínku obsaženou v samostatně 
stojící závěrečné části ustanovení 
považujeme za nevhodnou, neboť ve 
svém důsledku váže obsah pojmu 
používaného v ústavním zákoně, jenž 
má být konkretizován v prováděcím 
zákoně, na úkony v podstatě statisticko-
evidenčního charakteru. Za veřejnou 
instituci je totiž, dle tohoto ustanovení, 
považován subjekt, který je veden 
v registru ekonomických subjektů 
spravovaném Českým statistickým 
úřadem. Doporučujeme proto 
ustanovení přepracovat. 

Vysvětleno: Vymezení působnosti právních 
předpisů v oblasti fiskální disciplíny EU (SFEU + 
Protokoly, nařízení Paktu stability a růstu atd.) 
vychází ze statistiky Evropského systému 
národních a regionálních účtů. Vzhledem 
k tomu, že metodickou stránku tohoto vymezení 
nelze natolik zobecnit, aby jí bylo možné 
přenést do návrhu zákona, je nevyhnutelné 
provázání s registrem ekonomických subjektů 
spravovaným ČSÚ (dle zákona č. 89/1995 Sb. 
o státní statistické službě). Tento administrativní 
registr představuje jediný komplexní 
a pravidelně aktualizovaný přehled 
institucionálních jednotek zařazených do 
jednotlivých sektorů národního hospodářství. 

28  § 3 odst. 2 návrh zákona 
o pravidlech  

 Z navrhovaného znění tohoto 
ustanovení není zřejmé, zda slova 
„poskytnutý ministerstvu Českým 
statistickým úřadem ke dni 30. září 
tohoto roku“ jsou pouhou deklarací nebo 
zda jde o stanovení povinnosti 
Českému statistickému úřadu tak učinit. 
Doporučujeme text ustanovení upravit, 
aby bylo zřejmé, že jde o normativní 
text, například takto: „Ministerstvo 
každoročně do 31. října zveřejní na 
svých internetových stránkách seznam 
veřejných institucí; seznam veřejných 
institucí poskytne ministerstvu Český 
statistický úřad ke dni 30. září. 

Akceptováno – text návrhu zákona upraven dle 
uplatněné připomínky. 

29  § 8 odst. 2 návrh zákona 
o pravidlech  

 Ve větě druhé doporučujeme doplnit 
způsob zveřejnění výsledku posouzení 
Radou 

Neakceptováno – Způsob zveřejnění a mediální 
prezentace je plně ponechán v kompetenci 
Rady. 

30  § 10 odst. 1 návrh zákona 
o pravidlech  

 Ze znění tohoto ustanovení není zřejmé, 
zda slova „která vychází 
z makroekonomické prognózy a 
prognózy celkových příjmů sektoru 
veřejných institucí“ jsou pouhým 
konstatováním, nebo zda jde 

Neakceptováno. Text je dle našeho názoru 
dostatečně jasný.  
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o normativní úpravu toho, z čeho má 
rozpočtová strategie sektoru veřejných 
institucí vycházet. Doporučujeme text 
ustanovení upravit tak, aby bylo zřejmé, 
že jde o normativní text.  

31  § 10 odst. 2 návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

 Písmeno h) má být zřejmě odstavcem 3. 
Z navrhovaného znění tohoto 
ustanovení jednoznačně nevyplývá, zda 
má vláda povinnost projednat návrh 
strategie do 30. dubna, případně, jak 
má ministerstvo zajistit, aby tak vláda 
učinila. Smyslem ustanovení je přitom 
zřejmě zajistit, aby strategie byla 
projednána vládou každoročně do 
30. dubna a aby ministerstvo návrh 
strategie předložilo vládě s dostatečným 
předstihem. Doporučujeme v tomto 
smyslu text ustanovení upravit tak, aby 
byl jednoznačný a srozumitelný. 

Akceptováno. 

32  § 12 odst. 4 návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

 Není zcela zřejmé, co se rozumí slovy 
„se … může snížit“. Doporučujeme 
nahradit trpný rod slovesa rodem 
činným a doplnit subjekt.  

Neakceptováno. Předkladatel se domnívá, že 
by z opatrnostních důvodů měla být zachována 
pouze možnost pro „rozvolnění“ automatického 
nápravného mechanismu vlivem externích 
faktorů. Tato možnost je navíc podmíněna 
souhlasným stanoviskem NRR. 

Do ustanovení byl doplněn subjekt tzn., že 
snížení provádí MF. 

33  § 19 odst. 2 návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

 Není zřejmé, k čemu se váže zájmeno 
„jejich“. Ustanovení navrhujeme zpřesnit 

Akceptováno. 
Formulace zpřesněna. 

34  § 24 odst. 2 
a obdobně k 
§ 36 odst. 3 

návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

 Doporučujeme slova „způsobem 
umožňujícím dálkový přístup“ nahradit 
slovy „na svých internetových stránkách. 
Sjednotí se tím v zákoně používaná 
terminologie (viz např. ustanovení § 3) 
a odpovídá to rovněž tomu, co se uvádí 
v důvodové zprávě (str. 48). 

Akceptováno. 

35  § 26 odst. 3 návrh zákona 
o pravidlech 

 Doporučujeme doplnit způsob 
zveřejnění plánu činnosti Rady 

Akceptováno – návrh upraven dle vznesené 
připomínky. 
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rozpočtové 
odpovědnosti 

36  § 27 návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

 1. Doporučujeme zvážit vhodnost 
stanovení počtu členů rady na tři (včetně 
předsedy). V případě, že by byť jen 
jedno místo člena Rady bylo 
neobsazené (což může být situace 
naprosto běžná, alespoň krátkodobě, a 
to i s ohledem na způsob ustanovování 
členů Rady), lze při počtu dvou členů již 
pochybovat o tom, zda je možné vůbec 
takový orgán považovat za orgán 
kolegiální. Pravidla usnášení Rady (viz 
§ 34) by pak vedla k tomu, že Rada by 
mohla přijmout rozhodnutí pouhým 
jedním hlasem (v případě, že by to byl 
hlas předsedy Rady), popřípadě (nebyl-li 
by v daném okamžiku zvolen člen Rady, 
který je předsedou Rady) by při rovnosti 
hlasů nemohla přijmout rozhodnutí 
vůbec.  
2. Doporučujeme upravit pravidlo 
zastupování předsedy Rady. Předseda 
Rady má některé pravomoci (viz např. § 
27 odst. 2, 3 a 4, § 34 odst. 1, § 35 odst. 
3, § 37 odst. 4), jejichž výkon je třeba 
zajistit i v případě, že je předseda Rady 
nepřítomen, nebo v případě, že v daném 
okamžiku vůbec není zvolen.   
V odstavcích 3 a 4 doporučujeme slova 
„nebo jím určený člen Rady“ zrušit. 
Právo účasti má podle věty první 
předseda Rady. Postačí tedy, pokud 
bude právo na udělení slova svědčit 
předsedovi Rady. Bude-li předseda 
Rady na jednání zastoupen, je zřejmé, 
že bude právo na udělení slova svědčit 
tomu, kdo jej na jednání zastupuje. 

Neakceptováno.  
Při předchozích kolech projednávání bylo 
naopak namítáno, že počet členů Rady (5) je 
příliš vysoký, z tohoto důvodu je tedy nyní 
navrhována Rada menší.  
Rozšíření NRR je možné v rámci dalšího 
jednání v rámci koaliční rady či vyjednávání 
s opozičními stranami při hledání nezbytné 
politické podpory pro schválení návrhů 
v Parlamentu ČR. 

Akceptováno. 

37  § 28 odst. 1 
a 2 

  Skutečnost, že Poslanecká sněmovna 
přijímá usnesení nadpoloviční většinou 
hlasů přítomných poslanců, vyplývá 

Akceptováno. 
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z Ústavy (viz čl. 39 odst. 2 Ústavy), a 
proto je nadbytečné to opakovat v 
zákoně. Zároveň doporučujeme obrat „je 
zvolen“ nahradit obratem „volí“. 
Ustanovení § 28 odst. 1 by tedy mohlo 
znít: „„Předsedu Rady volí Poslanecká 
sněmovna na návrh vlády.“ 

Obdobnou úpravu doporučujeme 
provést v odstavci 2, který by se 
zpřesněním druhé věty zněl takto: „Další 
2 členy volí Poslanecká sněmovna, po 
jednom na návrh Senátu a na návrh 
České národní banky. 

 

 

Akceptováno. 

38  § 28 odst. 3   Doporučujeme slovo „zániku“ nahradit 
slovem „skončení“. Důvody zániku 
funkce člena Rady upravuje § 33 odst. 
1, vedle toho však může funkce člena 
Rady skončit i odvoláním z funkce podle 
§ 33 odst. 2 nebo 3. I na tyto případy 
skončení funkce by mělo dopadat 
ustanovení § 28 odst. 3. 

Akceptováno. Vedle zániku doplněno i 
skončení. 

39  § 30 odst. 2 
písm. a) 

  Není zřejmé, co se rozumí „funkcí 
v politické straně nebo v politickém 
hnutí“. Ustanovení navrhujeme zpřesnit. 

Neakceptováno. Jedná se o standardní úpravu 
i v jiných právních předpisech (např. zákon o 
NKÚ). 

40  § 31 a § 32   Navrhované řešení, podle kterého se 
okamžik počátku funkčního období (§ 
31 odst. 2) neshoduje s okamžikem, kdy 
se člen Rady „ujímá výkonu funkce“ 
(§ 32 odst. 1), se nejeví jako vhodné. 
Není zřejmé, z jakého důvodu je tato, 
poněkud komplikovaná, právní úprava 
navrhována. Doporučujeme zvážit 
zjednodušení navrhované právní úpravy 
v této otázce a ustanovení upravit. 

Neakceptováno. Text v této podobě byl při 
předchozím projednání schválen LRV. „Funkční 
období“ a „výkon funkce“ i dle jiných právních 
předpisů nemusí nutně nastat ve stejný 
okamžik. 

41  § 37   1. Ze znění odst. 2 není zřejmé, 
který z členů Rady a dle jakého pravidla 
se stává předsedou Výboru. Ustanovení 
tedy doporučujeme zpřesnit. 
2. Dle odst. 3 písm. d) může být 
členem Výboru fyzická osoba, která je 

Ad 1) Neakceptováno. Způsob výběru člena 
Rady, který bude předsedou Výboru, je plně 
ponechán v kompetenci Rady. 
Ad 2) Upraveno. V zákoně je nyní upraveno 
odlišným způsobem, kdo je kromě člena Rady 
dalším členem Výboru. 
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zástupcem právnické osoby. Slovo 
„zástupcem“ by se v tomto případě 
mohlo jevit jako zavádějící, navrhujeme 
jej tedy nahradit vhodnějším výrazem.  
3. Upozorňujeme, že jmenování 
členů Výboru je zakotveno přímo v 
zákoně o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti. V případě odvolání však 
předmětný zákon v odst. 6 tohoto 
ustanovení odkazuje na statut a jednací 
řád Výboru. Navrhujeme toto sjednotit, 
tj. také odvolání upravit zákonem.  
4. Zároveň považujeme za 
nevhodné, že se v odst. 6 hovoří 
o statutu a jednacím řádu vedle sebe, 
aniž by bylo rozlišeno, co je obsahem 
kterého z těchto dokumentů. 

Ad 3) Akceptováno. Doplněn zánik funkce 
člena Výboru. 
Ad 4) Neakceptováno. Toto řešení vyplynulo 
z předchozích jednání. 

42   Připomínky 
legislativně-
technické 
a formálního 
charakteru 

 K § 14 odst. 1: Doporučujeme slovo „jej“ 
zrušit.  
K § 17 odst. 1: Doporučujeme slovo 
„zadržen“ nahradit slovem „pozastaven“. 
K § 19 odst. 3: Na konci věty 
doporučujeme doplnit interpunkční 
znaménko (tečku). 
K § 22: Slovo „Vláda“ doporučujeme 
nahradit slovem „vláda“. 
K § 23: Za slovo „Podle“ doporučujeme 
vložit slovo „ustanovení“. 
K § 28 odst. 3: Za slovo „oprávněn“ 
doporučujeme vložit čárku.  

K § 30 odst. 3: Doporučujeme čárku za 
slovem „republiky“ nahradit slovem 
„nebo“.  

Akceptováno 

Akceptováno 

Akceptováno 

Akceptováno 

Akceptováno 

Upraveno jinak 

Akceptováno. Pomocí spojky nebo je 
vyjádřena volba mezi dvěma eventualitami. Tyto 
eventuality jsou libovolně zaměnitelné a je 
lhostejno, která z nich bude platit (v konečném 
důsledku mohou nastat i obě). 

43   Důvodová 
zpráva 

 1. Není možné souhlasit 
s konstatováním na str. 18, že 
„vzhledem k tomu, že předložený 
právní předpis provádí ústavní zákon, 
nebylo v jeho případě hodnocení 
dopadů regulace provedeno“. Podle 

Ad 1) Přístup ke zpracování RIA se opírá 
o vyjádření Úřadu vlády. 
Ad 2) Úpravu obsahuje změnový zákon - ČÁST 
PÁTÁ Změna zákona o platu a dalších 
náležitostech spojených s výkonem funkce 
představitelů státní moci a některých státních 
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našeho názoru RIA provedena být 
měla (RIA se nezpracovává pouze u 
návrhů samotných ústavních zákonů, 
nikoliv i u návrhů zákonů, které ústavní 
zákony provádějí), nebo mělo být 
řádným způsobem požádáno o udělení 
výjimky z jejího zpracování. 
2. Na str. 48 důvodové zprávy se 
uvádí, že „návrh řeší platové podmínky 
členů Rady, které jsou obdobné jako u 
představitelů NKÚ“. To však 
neodpovídá znění návrhu zákona, který 
takovou úpravu neobsahuje. 
Doporučujeme v tomto text důvodové 
zprávy upravit. 
3. V důvodové zprávě k § 37 (na 
str. 49) se uvádí, že v případě Výboru 
„půjde o poradní orgán předsedy 
Rady“. Tato skutečnost však nikterak 
nevyplývá ze samotného znění návrhu 
zákona. Doporučujeme tuto skutečnost 
uvést přímo v textu zákona.  

orgánů a soudců a poslanců Evropského 
parlamentu 
Podle navržené novelizace náleží předsedovi 
NRR obdobný plat jako místopředsedovi NKÚ 
a členům jako členům kolegia NKÚ. 
Ad 3) Akceptováno. Doplněno do textu zákona 
§ 8 odst. 1 “Rada zřizuje jako svůj poradní orgán 
Výbor pro rozpočtové prognózy (dále jen 
„Výbor“)“. 

44   Návrh zákona 
o změně 
některých 
zákonů 
v souvislosti 
s přijetím 
ústavního 
zákona 
o rozpočtové 
odpovědnosti 
a zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti: 

 K části šesté - Změna zákona o Sbírce 
zákonů a mezinárodních smluv: 

Doporučujeme toto znění 
předmětného ustanovení: 

„V § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 
309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a 
mezinárodních smluv, ve znění zákona 
č. 275/2012 Sb., se slovo „nebo“ 
nahrazuje čárkou a za slovo „banky“ se 
vkládají slova „nebo Národní rozpočtové 
rady“.“ 
K části třinácté – Účinnost 
S ohledem na dělenou účinnost ve 
vztahu k čl. 8 odst. 3 a 4 ústavního 
zákona o rozpočtové odpovědnosti a § 
15 až 19 zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti, dáváme na 
zvážení obdobný krok i u části desáté 
předmětného změnového zákona, tj. 

Akceptováno. 

 

 

 

 

V návrhu novely zákona č. 420/2004 Sb. byl 
v § 10 odst. 3 vypuštěn bod. 7. Odložení 
účinnosti považujeme za zbytečné. 
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u novely zákona o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných 
celků a dobrovolných svazků obcí. 

45 NKÚ 
Eva Chytrá, Odbor právní  
e-mail:   eva.chytra@nku.cz 

  
 

obecně   V návrhu ústavního zákona je používán 
pojem „hrubý domácí produkt“, zatímco 
v návrhu zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti pojem 
„nominální hrubý domácí produkt“. 
Doporučujeme terminologii sjednotit.  

Vysvětleno: Použit je shodně v obou případech 
HDP v nominálním vyjádření (v běžných 
cenách). V ústavních zákonech není dle LRV 
akceptovatelné používání cizích slov. Upřesnění 
skutečnosti, že jde o HDP v nominálním 
vyjádření, nicméně považujeme pro zajištění 
jednoznačné aplikace v prováděcím zákoně za 
nezbytné. 

46  obecně návrh ústavního 
zákona 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

 Návrh ústavního zákona o rozpočtové 
odpovědnosti podle našeho názoru 
u definic relevantních termínů nadužívá 
odkazy na zákony. Zásadní používané 
termíny doporučujeme věcně vymezit 
přímo v ústavním zákoně. 

Vysvětleno: Návrh ústavního zákona je 
koncipován tak, aby byl co možná nejobecnější 
a nepřetížený nadměrnou mírou detailu, která je 
řešena v rámci běžných zákonů. 

47  Čl. 6   Z předloženého materiálu nevyplývá, na 
základě jakých skutečností či analýz je 
navrhována výše zadlužení nejméně 55 
% hrubého domácího produktu k tomu, 
aby nastala opatření uvedená v článku 
6. Návrh rovněž neobsahuje ustanovení 
o době trvání opatření uvedených 
v článku 6 (s výjimkou písm. e), tj. 
snížení platů představitelů veřejné moci 
a zastavení růstu mezd v sektoru 
veřejných financí).  

Z hlediska vnějších nerovnováh je pro rozvinuté 
ekonomiky hodnocen jako stav spojený se 
zvyšujícím se finančním rizikem podíl vládního 
dluhu na HDP ve výši nad 60 % HDP. Zároveň 
však je třeba zohlednit i strukturu dluhu dle 
věřitelů a splatností. Vzhledem k tomu, že 
úroveň dluhu ve výši 60 % HDP (tzv. 
maastrichtské kritérium) by měla být dle 
požadavků SFEU pro ČR nepřekročitelná a 
současná úroveň vládního dluhu činí cca 45 % 
HDP, jeví se hranice 55 % HDP z pohledu 
proveditelnosti realizace nápravných opatření 
jako přijatelná. V potaz je také třeba vzít 
skutečnost, že se jedná zejména o závazek 
politické reprezentace, přičemž výše hranice má 
v zásadě arbitrární charakter. 

48  Čl. 7 odst. 1 
písm. a) 

  Doporučujeme přímo v ústavním 
zákoně definovat, co se rozumí 
„významným zhoršením ekonomického 
vývoje“, a to z důvodu objektivního 
posuzování této situace. 

Vysvětleno: Definice „významného zhoršení 
ekonomického vývoje“ má výrazně technický 
charakter. Pro úpravu na úrovni ÚZ není tato 
míra detailu únosná. I další únikové klauzule 
jsou navíc upraveny v detailu na úrovni 
prováděcího zákona. Koncepce úpravy již byla 
diskutována s LRV. 

49  Čl. 8   Upozorňujeme, že vzhledem k nízkým Vysvětleno: Navrhované pravidlo pro ÚSC 
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příjmům mnoha malých obcí může 
ustanovení článku 8 ústavního zákona a 
jeho provedení v § 14 a násl. 
prováděcího zákona odrazovat tyto 
obce od potřebných investic do 
infrastruktury. Dáváme ke zvážení 
nahradit text odst. 3 textem „Nesníží-li 
územní samosprávný celek svůj dluh 
podle odstavce 2, může mu být 
pozastaven převod výnosu daní 
postupem stanoveným zákonem.“, text 
odst. 4 textem „Postup při uvolnění 
a zrušení pozastavení převodu výnosu 
daní je stanoven zákonem.“ a text odst. 
4 vypustit. Podrobnosti navrhovaných 
opatření jsou dostatečně upraveny 
v návrhu zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti.  

nemá sankční charakter a nebrání realizaci 
investic financovaných prostřednictvím dluhu. 
Pravidlo v zásadě pouze požaduje při 
překročení určité výše zadlužení její plynulé 
snižování. 
Pravidlo naopak považujeme za 
nediskriminační, protože nevychází z velikosti 
obce, nýbrž z její příjmové kapacity. Zavedení 
prvku správního uvážení by znamenalo 
zavedení subjektivního přístup a mohlo by 
narušit rovný přístup k jednotlivým ÚSC. 

50  Čl. 9   Slova „odst. 3 a 4“ doporučujeme 
nahradit slovy „odst. 3 až 5“. Z povahy 
věci vyplývá, že pozastavení převodu 
výnosu daní nelze zrušit dříve, než 
mohlo být vůbec uplatněno. 

Akceptováno 

51   DZ  Z odůvodnění k článku 3 (str. 13) 
doporučujeme vypustit poslední větu 
posledního odstavce jako nadbytečnou 
a zavádějící. 

Akceptováno 

52  obecně návrh zákona 
o pravidlech 
rozp. odp. 

 Doporučujeme k ustanovením 
stanovujícím povinnosti doplnit sankce 
pro případ  jejich nesplnění. 

Neakceptováno. Dílčí sankce jsou uvedeny 
např. v zákonu 250/2000 Sb. 

53  § 3 odst. 1   Za slova „na svých internetových 
stránkách“ doporučujeme doplnit slova 
„bez zbytečného odkladu“.  

Vysvětleno: Ve většině případů návrh zákona 
obsahuje pro zveřejnění MF konkrétní termíny 
(zejm. ve vztahu k požadavkům vyplývajícím ze 
směrnice 2011/85/EU), proto doplnění 
uvedených slov považujeme za nadbytečné. 

54  § 4 odst. 2   Doporučujeme doplnit termín, do kdy 
ministerstvo informace uvedené pod 
písm. a) až d) každoročně zveřejní, 
případně nejzazší termín, do kdy je 
ministerstvo povinno uvedenou 
povinnost splnit.  

Vysvětleno: Termíny vyplývají jednak ze 
závěrečné zprávy pracovní skupiny Eurostatu, 
DG Ecfin, ECB a členských států a z tzv. 
transmisního programu Eurostatu. Vzhledem 
k tomu, že se tyto termíny mohou měnit, 
nepovažujeme jejich legislativní ukotvení za 
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vhodné. Termíny uveřejnění (publikační 
kalendář) pro rok 2014 MF zveřejnilo na svých 
internetových stránkách. 

55  § 4 odst. 2 

písm. a) 

 

  Návrh zákona počítá s využitím 
informací o tzv. podmíněných závazcích 
podle právních předpisů upravujících 
účetnictví. Z důvodové zprávy (strana 
26) k tomuto paragrafu vyplývá, že 
definice podmíněných závazků 
v právních předpisech upravujících 
účetnictví bude upravena; v případě tzv. 
vybraných účetních jednotek je uveden 
v poznámce pod čarou č. 26 odkaz na § 
49 - 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., tj. na 
údaje sledované na podrozvahových 
účtech, vykazovaných v příloze účetní 
závěrky. Upozorňujeme, že vymezení 
podmíněných závazků je ve vyhlášce č. 
410/2009 Sb. široké a týká se mnohem 
širšího a spíše odlišného okruhu typu 
potenciálních závazků než případů 
příkladem uvedených v navrženém 
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a). 
Plánovaná úprava vymezení (definice) 
podmíněných závazků není v důvodové 
zprávě blíže vymezena, mohla by však 
představovat významný dopad na 
rozsah údajů předkládaných v příloze 
účetních závěrek. Zkušenosti z kontrol 
NKÚ ukazují na problémy s vykázáním 
údajů o podmíněných závazcích (např. 
kontrolní akce č. 13/19). Obecně proto 
upozorňujeme na riziko srovnatelnosti 
(konzistence) údajů o podmíněných 
závazcích vykázaných v přílohách 
účetních závěrek vybraných účetních 
jednotek postupujících podle vyhlášky č. 
410/2009 Sb. 

Vysvětleno. 
Požadavek představuje implementaci odst. 3 čl. 
14 směrnice 2011/85/EU. Nepředpokládá se 
zveřejňování všech podmíněných závazků, 
nýbrž jen podmíněných závazků 
s předpokládaným významným dopadem na 
veřejné finance. Tyto jsou požadovány výše 
zmíněnou směrnicí v členění na záruky, 
závazky vyplývající z činnosti veřejných 
společností a vybrané dlouhodobé závazky 
(zejména tzv. PPP projekty – jejichž aktiva jsou 
dle metodiky ESA 95 vykazovány mimo rozvahu 
vládního sektoru). 
Náplň statistických informací, jejichž 
zveřejňování je požadováno dle čl. 14 směrnice 
Rady (EU) 2011/85/E je obsahem boxu č. 3 (viz 
str. 27 DZ).  

56  § 4 odst. 5   Z důvodové zprávy není zřejmé, proč 
mají existovat dvě odlišné verze údajů 
zveřejňovaných podle navrhovaného 

Vysvětleno. 
Zveřejnění podrobné srovnávací tabulky, z níž 
je patrná metodika přechodu mezi údaji na 
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zákona a podle přímo použitelného 
předpisu EU. 

hotovostní bázi (nebo ekvivalentními číselnými 
údaji z veřejných účtů, nejsou-li údaje na 
hotovostní bázi k dispozici) a údaji dle 
standardu ESA 95 je požadováno směrnicí 
2011/85/EU.  
Údaje dle metodiky ESA není ani z praktických 
důvodů možné zveřejňovat ve směrnicí 
požadovaných termínech. Kompilovány jsou 
pouze čtvrtletní NÚ – měsíční data tudíž nejsou 
za subsektory ústředních vládních institucí 
a fondy sociálního zabezpečení k dispozici. 

57  § 6   Navrhované ustanovení se nepromítá 
do související novely zákona 
č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) 
ve vztahu k těm veřejným institucím, na 
které se tento zákon vztahuje. Není 
např. zřejmé, jaký subjekt 
v rozpočtovém procesu je třeba 
pokládat za „příslušný orgán“ ve smyslu 
ustanovení § 6 odst. 2, a v jakém 
rozsahu podrobnosti se návrhy rozpočtů 
zveřejňují. 

Vzato na vědomí. 
Návrh zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti představuje obecnou právní 
úpravu vztahující se na všechny veřejné 
instituce vymezené dle jeho § 2. Vzhledem ke 
značné různorodosti úpravy jejich hospodaření 
(viz např. box č. 4 DZ), nelze podrobněji 
„příslušný orgán“ specifikovat. Předpokládá se 
existence speciální právní úpravy schvalování či 
projednávání plánu hospodaření. 
Působnost zákona č. 218/2000 Sb. se 
nevztahuje na všechny veřejné instituce. Řeší 
primárně hospodaření OSS, státních fondů 
a tzv. státních příspěvkových organizací. 

58  § 8 odst. 1   Postavení Výboru není specifikováno. V 
důvodové zprávě se uvádí, že se jedná 
o poradní orgán předsedy Rady, totéž 
doporučujeme doplnit i do ustanovení § 
8 odst. 1. 

Akceptováno. Doplněno do textu zákona § 8 
odst. 1 “Rada zřizuje jako svůj poradní orgán 
Výbor pro rozpočtové prognózy (dále jen 
„Výbor“)“. 

59  § 9 odst. 1   Pokládáme obecně za problematické, 
pokud má Ministerstvo financí následně 
hodnotit makroekonomické a fiskální 
prognózy, které samo zpracovalo. 

Vysvětleno. 
Hodnocení by mělo probíhat v rovině ex post a 
na základě předem známé a zpětně 
verifikovatelné metodiky založené na přístupu 
transparentních standardních statistických 
metod. Z tohoto důvodu v hodnocení MF 
nespatřujeme zásadní problém. 

60  § 9 odst. 2   Za slovo „makroekonomické“ 
doporučujeme doplnit slova „a fiskální“. 
Dále doporučujeme přímo v textu 
zákona vymezit pojem „podstatné 

Pojem fiskální v obecné rovině představuje 
podmnožinu makroekonomické. 

Směrnice 2011/85/EU v dané souvislosti 
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zkreslení makroekonomické prognózy“, 
buď přímo, nebo odkazem, a to 
z důvodu objektivního posuzování.  

rozlišuje mezi makroekonomickými 
a rozpočtovými prognózami, které jsou 
v terminologii navrhované úpravy označeny jako 
fiskální. Požadavek na přijetí a zveřejnění 
nezbytných opatření týkajících se odhalení 
podstatného zkreslení, jsou nicméně směrnicí 
vztahovány pouze k ovlivnění 
makroekonomické prognózy (viz kap. III, čl. 4, 
odst. 6 směrnice). 

Podstatné zkreslení lze vymezit v rámci 
metodického postupu upravujícího ex-post 
hodnocení kvality prognóz. Vzhledem k tomu, 
že ani opatření nejsou směrnicí definována 
konkrétně, předkladatel se domnívá, že není 
nutné v zákoně definovat ani pojem „podstatné 
zkreslení“. 

61  § 10 odst. 2 
písm. h) 

  Text uvedený pod písmenem h) nijak 
nenavazuje na návětí „Strategie 
obsahuje …“. Doporučujeme označit jej 
jako samostatný odstavec 3. 

Akceptováno – z písm. h) byl vytvořen 
samostatný odstavec (3). 

62  § 11 odst. 4 
písm. c) 

  Pokud by nebyla doplněna přímo do 
ústavního zákona o rozpočtové 
odpovědnosti definice pojmu „významné 
zhoršení ekonomického vývoje“, 
doporučujeme doplnit tuto definici do 
tohoto zákona. 

Významné zhoršení ekonomického vývoje je 
definováno v § 11 odst. 3 návrhu zákona jako 
čtvrtletní meziroční pokles HDP očištěného 
o cenové vlivy o nejméně 5 %. 

63  § 13 odst. 3   V textu tohoto ani jiného ustanovení 
není jednoznačně uvedeno, zda 
stanovisko Rady je pro Ministerstvo 
financí závazné nebo má pouze 
doporučující charakter. 

Ministerstvo financí je v obecné rovině povinno 
zveřejnit stanovisko NRR, které je v případě 
nesouhlasu povinno odůvodnit. Výjimku 
představují požadavky uvedené v § 11 odst. 5 a 
§ 12 odst. 4, kde je postup MF podmíněn 
souhlasným stanoviskem NRR. 

64  § 14 odst. 1 
a 2 

  Doporučujeme zvážit navrhované 
vymezení celkových příjmů. Současný 
návrh vychází z toho (důvodová zpráva, 
strana 41), že celkovými příjmy pro 
účely rozpočtové odpovědnosti budou 
celkové příjmy zjištěné podle finančních 
výkazů územních samosprávných celků 
(FIN 2-12 M). Tento ukazatel příjmů 

Neakceptováno. 

Právě z důvodu vyrovnání možných výkyvů při 
prodeji majetku byl zvolen aritmetický průměr 
čtyř let. 
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však v sobě obsahuje i příjmy 
neopakovatelné, resp. příjmy z prodeje 
majetku (kapitálové příjmy); jejich 
zahrnutí do celkových příjmů tak bude (i 
přes určitou snahu o objektivizaci danou 
navrženým průměrováním za 4 roky) 
napomáhat k příznivějšímu údaji o výši 
dluhu na průměru dosažených příjmů u 
jednotek prodávajících majetek. Naopak 
jednotky neprodávající majetek, tj. 
nerealizující příjmy z vlastní či 
hospodářské činnosti, by v tomto údaji 
dosahovaly horších hodnot. Očištění 
údaje celkových příjmů o 
neopakovatelné - jednorázové příjmy by 
mohlo napomoci objektivnímu 
vyhodnocení stavu ohledně 
hospodaření územního samosprávného 
celku. Doporučujeme proto zvážit 
strukturu celkových příjmů použitých pro 
hodnocení podle § 14.  

Z lingvistického hlediska doporučujeme 
v ustanovení § 14 odst. 1 vypustit buď 
slovo „jej“ nebo slova „svůj dluh“. 

65  § 19 odst. 2   Doporučujeme nahradit text „jejich 
použití“ textem „použití peněžních 
prostředků“. 

Upraveno jinak: 

„(2) Územní samosprávný celek použije 
uvolněný podíl na výnosu daně na úhradu dluhu 
uvedeného v rozhodnutí do 90 dnů od jeho 
připsání na účet územního samosprávného 
celku a bez zbytečného odkladu doloží 
ministerstvu způsob jeho použití.“ 

66  § 20 odst. 1   Doporučujeme doplnit termín, do 
kterého ministr financí informuje vládu 
o výsledcích hodnocení územních 
samosprávných celků. 

Vysvětleno: Jedná se o úkol vyplývající 
z usnesení vlády č. 1395/2008 ve znění 
usnesení 695/2010. 

Tímto usnesením vláda uložila ministru financí 
informovat vládu vždy nejpozději k 30. září 
každého kalendářního roku o výsledcích 
monitoringu hospodaření obcí. 
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67  § 23 odst. 1   V úvodu věty doporučujeme doplnit před 
slovo „ústavního“ slovo „ustanovení“.  

Akceptováno 

68  § 24 odst. 1 
písm. a) 

  Doporučujeme doplnit text „… a 
vyhlašuje ji spolu s výší veřejného dluhu 
do jednoho měsíce…“. Navrhovanou 
úpravou bude ustanovení v souladu 
s ustanovením článku 5 odst. 2 
navrhovaného ústavního zákona o 
rozpočtové odpovědnosti 

Akceptováno 

69  § 26 odst. 4   Doporučujeme doplnit text „…včetně 
jeho změn, rozpočtových opatření 
a závěrečného účtu rozpočtové kapitoly 
Úřadu Rady.“  Ustanovení § 26 
doporučujeme doplnit též o schválení 
výroční zprávy a účetní závěrky 
sestavené k rozvahovému dni. 

Akceptováno – text § 26 upraven dle uplatněné 
připomínky. 

70  § 28 odst. 3   Věta „Není-li člen Rady navržen tím, 
kdo je oprávněn do 6 měsíců ode dne 
zániku funkce člena Rady, může být 
navržen jednou pětinou všech poslanců 
Poslanecké sněmovny.“ je 
nesrozumitelná. Za slovem „oprávněn“ 
zřejmě chybí slova „jej navrhnout“.  

Upraveno jinak: § 28 odst. 3 byl upraven 
následujícím způsobem: „Není-li člen Rady 
navržen tím, kdo je k tomu oprávněn do 
6 měsíců ode dne zániku funkce člena Rady, 
může být navržen jednou pětinou všech 
poslanců Poslanecké sněmovny.“ 

71  § 30 odst. 2   Do výčtu neslučitelných funkcí 
doporučujeme doplnit též funkci 
prezidenta, viceprezidenta a člena 
Nejvyššího kontrolního úřadu a funkci 
státního zástupce. 

Neakceptováno. Ve výkonu uvedených funkcí 
předkladatel nespatřuje střed zájmů ani 
narušení předpokladu funkční nezávislosti NRR 
na fiskálních autoritách. 

72  § 33 odst. 1   Mezi způsoby zániku funkce člena Rady 
doporučujeme doplnit též odvolání 
Poslaneckou sněmovnou podle odst. 3.  

Neakceptováno: Vzhledem k požadavku na 
vysokou míru nezávislosti, funkční autonomie 
a zákazu přijímat pokyny od rozpočtového 
orgánu ČS nebo jiného veřejného či 
soukromého subjektu nepovažujeme možnost 
odvolání Poslaneckou sněmovnou za možnou 
a vhodnou. 

73  § 37   Doporučujeme doplnit, že členství ve 
Výboru je čestnou funkcí, nepokládáme 
za dostačující uvádět tuto informaci 
pouze v důvodové zprávě. 

Vzato na vědomí. 

74   návrh zákona 
o změně 

 1. K části páté, čl. V (novela 

zákona č. 236/1995 Sb.) 

Vysvětleno: Článek 6 písm. e) byl na základě 
závěrů jednání koaliční rady bez náhrady 
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některých 
zákonů v 
souvislosti 
s přijetím 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 
a zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

Doporučujeme do novely tohoto 

zákona promítnout postup při realizaci 

ustanovení článku 6 písm. e) návrhu 

ústavního zákona o rozpočtové 

odpovědnosti. 

2. K části sedmé, čl. VII (novela 

rozpočtových pravidel) - bod 13. - § 36 

odst. 10 

Doporučujeme nahradit navrhované 
ustanovení tímto zněním: „Ministerstvo 
sděluje Národní rozpočtové radě výši 
státního dluhu podle článku 5 Ústavního 
zákona o rozpočtové odpovědnosti, 
vzniklého do konce předchozího 
kalendářního roku emisí státních 
dluhopisů, z jejíhož výnosu je vytvářena 
rezerva peněžních prostředků při 
financování státního dluhu.“. 
Navrhovanou úpravou bude ustanovení 
v souladu s ustanovením 
článku 5 odst. 1 navrhovaného 
ústavního zákona o rozpočtové 
odpovědnosti. 

vypuštěn. 

Změnový zákon byl upraven následujícím 
způsobem: 
„(10) Ministerstvo sděluje Národní rozpočtové 
radě výši státního dluhu podle článku 
5 ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, 
vzniklou do konce předchozího kalendářního 
roku emisí státních dluhopisů, z jejíhož výnosu 
je vytvářena rezerva peněžních prostředků při 
financování státního dluhu, která se vyjádřená 
jako procentní podíl na hrubém domácím 
produktu odečítá od veřejného dluhu při zjištění 
výše zadlužení.“ 

75 ČSÚ 
 
Ing. Václav Rybáček, Ph.D., 
vedoucí Oddělení vládních účtů,  
tel. 274 05 2596,  
e-mail: vaclav.rybacek@czso.cz  
 
JUDr. Gabriela Váchová, 
Oddělení legislativní, 
 tel. 274 05 4028,  
e-mail: 
gabriela.vachova@czso.cz, 
legislativa@czso.cz. 

 
 

Obecně   zásadní Český statistický úřad (dále i „ČSÚ“) 
požaduje sladit terminologii 
ekonomických kategorií s novým 
nařízením EU, s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze 
dne 21. května 2013 o Evropském 
systému národních a regionálních účtů 
v Evropské unii (dále jen „Nařízení č. 
549/2013“ – ESA2010 a dalšími 
právními dokumenty EU, zejména se 
zřetelem k tomu, že návrh zákona má 
být ústavním zákonem. Nařízení č. 
549/2013 je účinné ode dne 
16. července 2013. Vzhledem k tomu 
ČSÚ požaduje: 
1. vypustit z textu obou návrhů pojem 

Vysvětleno: MF vychází z dohody s paní 
předsedkyní prof. Ritchelovou z první pol. 
minulého roku, kdy bylo dohodnuto následující: 
Veřejný sektor je tvořen sektorem vládních 
institucí (dle ESA 2010) = veřejných institucí (dle 
tohoto zákona) + veřejné nefinanční podniky 
a veřejné finanční instituce. Po schválení této 
legislativy budou na internetových stránkách 
obou institucí zveřejněny příslušné vysvětlující 
komentáře. 
Po jednání (dne 20. 6. 2014 na MF) 
s p. místopředsedou Rojíčkem, p. ředitelem 
Rybáčkem a pí doc. Vébrovou bylo dohodnuto 
vypořádání připomínky ve smyslu uvedené 
dohody. 
Termín sektor veřejných institucí používá také 
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„sektor“, pokud je použit ve spojení 
„sektor veřejných institucí“ ve všech 
příslušných paragrafech a odstavcích 
s tím, že pojem „veřejné instituce“ 
vymezený v návrhu zákonů o 
rozpočtové odpovědnosti (IIIa) 
a o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 
(IIIb) bere na vědomí; 
2. vypustit pojem „veřejný“, pokud je 
použit ve spojení „veřejný dluh“; 
3. ve spojitosti s nařízeními EU 
k národním účtům a k postupu při 
nadměrném deficitu (Nařízení č. 
549/2013 a Nařízení rady (ES) č. 
479/2009 ze dne 25. května 2009 o 
použití Protokolu o postupu při 
nadměrném schodku, připojeného ke 
Smlouvě o založení Evropského 
společenství (dále jen „Nařízení k EDP“) 
používat důsledně a zásadně pojem 
„dluh vládních institucí“ nebo 
„maastrichtský dluh“ a také „sektor 
vládních institucí“.  
Zdůvodnění: 
a) Český statistický úřad upozorňuje, že 

Nařízení č. 549/2013, tj. revidovaný 
systém národních účtů ESA2010, již 
přesně definuje veřejný sektor (§ 
20.303) a sektor vládních institucí (§§ 
20.02-20.07). 

b) Používání pojmu „sektor vládních 
institucí“ je v souladu nejen 
s legislativou EU (zejména 
metodikou ESA2010 a EDP), ale 
také se všemi publikacemi 
z národních účtů (údajů 
v dlouhodobé řasové řadě) a 
podobnými dokumenty – jakými jsou 
např. Konvergenční program ČR 
nebo Makroekonomická predikce – 
publikace MF ČR.  

zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě 
(viz § 2 písm. w) sektorem veřejných institucí 
organizační složky státu, územní samosprávné 
celky, státní a ostatní mimorozpočtové fondy, 
veřejné vysoké školy, zdravotní pojišťovny 
a ostatní organizace zařazené Českým 
statistickým úřadem do tohoto sektoru.). 
Samotná příloha A k nařízení EP a Rady (EU) 
č. 549/2013 o Evropském systému národních 
a regionálních účtů v Evropské unii používá 
termín veřejný sektor (např. odst. 1.35), nikoli 
sektor veřejných institucí. 
Dále také lze uvést: 
Smlouva o fungování EU používá v čl. 126 
pojmy schodek veřejných financí a poměr 
veřejného zadlužení k hrubému domácímu 
produktu. 
Protokol (č. 12) o postupu při nadměrném 
schodku pak říká: „V čl. 126 uvedené smlouvy 
a v tomto protokolu se výrazem „veřejný“ rozumí 
vztahující se k veřejné správě, tj. k ústřední 
vládě, regionálním a místním organizacím….“ 
Nařízení 479/2009 o použití Protokolu o postupu 
při nadměrném schodku, připojeného ke 
Smlouvě o založení Evropského společenství – 
v odst. 2 preambule říká: „Definice pojmů 
„veřejný“, „schodek“ a „investice“ jsou 
v Protokolu o postupu při nadměrném schodku 
stanoveny s odkazem na ESA… 
Odst. 4) Definici pojmu „zadlužení“ stanovenou 
v Protokolu o postupu při nadměrném schodku 
je třeba zpřesnit odkazem na klasifikační kódy 
ESA… 
Odst. 5) … které pro účely Protokolu o postupu 
při nadměrném schodku tvoří veřejné zadlužení. 
Odst. 7) Konsolidované veřejné výdaje na 
úroky… Výše veřejného zadlužení… 
Kapitola I Definice výše uvedeného nařízení v čl. 
1 říká: „1. Pro účely Protokolu o postupu při 
nadměrném schodku a tohoto nařízení jsou 
pojmy uvedené v odst. 2 až 6 definovány… 
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c) „Dluh sektoru vládních institucí“, 
„dluh veřejného sektoru“, „vládní 
(maastrichtský) dluh“ jsou rozdílné 
ekonomické kategorie, které se liší 
svým obsahem a také výší; rozdíl je 
v rozsahu stovek miliard Kč. Ve 
vztahu k maastrichtským kriteriím je 
vykazován pouze „vládní 
(maastrichtský) dluh“ (government 
debt – maastricht debt) – podrobněji 
– viz zdůvodnění u § 21 návrhu 
zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti (připomínka  
č 20). 

d) Teze a odvolávky na ESA si v návrhu 
zákonů odporují. Vzhledem 
k danému nařízení EU, jsou 
nesprávně uvedeny odvolávky na 
ESA95 (včetně přílohy A) a současně 
teze v řadě paragrafů nejsou 
v souladu s odvolávkou na ESA2010. 

e) Právní dokumenty ČR, národní 
legislativa, musí promítat nařízení 
EU, a tedy i nová (revidovaná) 
nařízení Evropského parlamentu 
a Rady – v daném případě definice 
makroekonomických agregátů.  

f) Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 
8. 11. 2011 o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských států se 
nevztahuje na sektor veřejných 
institucí, ale na jednotky zatříděné 
v sektoru vládních institucí, tj. 
vychází z metodiky ESA a EDP.   

ČSÚ současně upozorňuje, že v nových 
nařízeních je pojem „Společenství“ 
nahrazen pojmem „Evropská unie“. 

2. Pojmem „veřejný“ se rozumí sektor „vládních 
institucí“ (S.13), tj. „centrální vládní instituce“ 
(S.1311), „národní vládní instituce“ (s.1312), 
„místní vládní instituce“ (S.1313) a „fondy 
sociálního zabezpečení“ (S.1314),… 
5. „Veřejným zadlužením se rozumí… 
Veřejné zadlužení tvoří… 
Nařízení 1466/97 novelizované nařízením 
1175/2011 a nařízení 1467/97 novelizované 
nařízením 1177/2011 používají mj. termíny – 
zadlužení, saldo veřejných financí a růst 
veřejných výdajů (čl. 2a odst. 3). 
Preambule odst. 13 …, zda poměr veřejného 
dluhu k hrubému domácímu produktu 
odst. 15 …, pokud poměr veřejného dluhu 
k HDP nepřekročí referenční hodnoty 
odst. 19 …dodržení cílů veřejných výdajů 
Čl. 1 …schodku veřejných financí a veřejného 
dluhu. 
Čl. 2 odst. 1 Pokud poměr veřejného dluhu 
k hrubému domácímu produktu…. 
…vývoj střednědobé situace veřejného dluhu… 
Z výše uvedeného vyplývá značná 
terminologická nejednotnost právní úpravy 
věnující se fiskální a rozpočtové politice 
v rámci práva EU. Lze také dojít k závěru, že 
v zásadě důsledně rozlišuje mezi slovy 
vládní a veřejný pouze nařízení 549/2013. 

76  čl. 1 odst. 2  zásadní ČSÚ požaduje vypustit z textu pojem 
„sektor“, pokud je použit ve spojení 
„sektor veřejných institucí“ a navrhuje 
úpravu: 

Vysvětleno: Navrhované vypuštění slova 
sektor, tj. využívání sousloví „veřejné instituce“ 
považujeme za značně problematické – podle 
výkladu dle nařízení 549/2013 jde jen o instituce 
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„Veřejné instituce vymezené zákonem 
tvoří sektor veřejných institucí; při 
výkonu své činnosti dodržují pravidla 
transparentnosti, účelnosti, 
hospodárnosti a efektivnosti nakládání 
s veřejnými financemi.“ 

kontrolované vládou, přičemž toto zavádějící 
rozšíření předkladatel v žádném případě nechce 
připustit. 
Využívání adjektiva vládní na úrovni ústavního 
zákona souvisí s problémem jazykového výklad 
Ústavy ČR, jejíž Hlava 3 čl. 67-80 jsou 
věnovány VLÁDĚ, jakožto vrcholnému orgánu 
výkonné moci, který se skládá z předsedy vlády, 
místopředsedů vlády a ministrů. Jazykový 
výklad by tudíž přídavné jméno „vládní“ 
vztahoval k tomuto exekutivnímu orgánu, nikoli 
pak k sektoru vládních institucí, jak jej definuje 
nařízení 549/2013. 

77  čl. 2 odst. 2 
a čl. 3 odst. 
1 

 zásadní ČSÚ požaduje vypustit z textu pojem 
„sektor“, pokud je použit ve spojení 
„sektor veřejných institucí“ a navrhuje 
úpravu: 
- čl. 2 odst. 2 
„Pravidlo pro stanovení celkových 
výdajů sektoru veřejných institucí 
stanoví zákon.“ 
- čl. 3 odst. 1 
„Národní rozpočtová rada je nezávislý 
orgán, který působí v oblasti fiskální 
a rozpočtové politiky, sleduje vývoj 
hospodaření sektoru veřejných institucí 
a dodržování pravidel rozpočtové 
odpovědnosti a hodnotí je.“ 

Viz vypořádání připomínky č. 76 

78  Čl. 4  zásadní čl. 4 odst. 1 
ČSÚ požaduje vypustit z textu pojem 
„veřejného“, pokud je použit ve spojení 
„veřejný dluh“ a navrhuje úpravu: 
„Vláda, Parlament a územní 
samosprávné celky dbají o takový vývoj 
dluhu (případně zadlužení) veřejných 
institucí, který nenarušuje stabilitu 
veřejných financí.“  
- čl. 4 odst. 2  
ČSÚ požaduje vypustit z textu pojem 
„veřejného“ (dluhu) a sektor 
„veřejných“ institucí  

Vysvětleno: 
Pojem „poměr veřejného dluhu k HDP“ je 
v právu EU zcela běžně používán ve smyslu tzv. 
maastrichtského kritéria. Je pravdou, že častěji 
je využíván pojem „veřejné zadlužení“, nicméně 
ve stejném smyslu. 
„Správně“ používá označení dluhu relevantního 
např. pro potřeby plnění tzv. konvergenčního 
fiskálního kritéria pouze nařízení 549/2013. 
Pro předkladatele je klíčové, aby jako základ 
pro tzv. číselné dluhové fiskální pravidlo byl 
využíván dluhový ukazatel notifikovaný 
v termínu jarní EDP notifikace Evropské komisi - 
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a navrhuje úpravu: 
„Výší veřejného dluhu (zadlužení) 
veřejných institucí se rozumí výše dluhu 
institucí zatříděných v sektoru vládních 
institucí vyjádřená jako procentní podíl 
na hrubém domácím produktu.“ 
- čl. 4 odst. 3 
ČSÚ požaduje vypustit z textu pojem 
„veřejného“ dluhu a navrhuje úpravu: 
„Vláda a Parlament vykonávají svou 
činnost tak, aby výše veřejného 
(maastrichtského) dluhu sektoru 
vládních institucí nepřekročila hodnotu 
60 % hrubého domácího produktu.“ 
- čl. 6 odst. písm. e) 
ČSÚ požaduje vypustit z textu pojem 
„sektor“ (veřejných institucí) a navrhuje 
úpravu: 

„platová základna pro výpočet platů 
představitelů veřejné moci se sníží 
v následujícím roce  
o 20% a zastaví se růst prostředků na 
odměnu za práci v sektoru v rámci 
veřejných institucí; snížení nebo 
zastavení………. na odměnu za práci 
v rámci veřejných institucí;…….“ 

Eurostatu (čl. 1 a č. 3 odst. 2 nařízení 
č. 479/2009). 
Regulovaná veličina bude dále NRR 
upravována o tzv. rezervu dluhového 
financování (definována zákonem č. 218/2000 
Sb.), informaci o ní bude NRR předávat MF. 
Základem však bude ukazatel metodicky 
konzistentní s dluhem za sektor S.13 sestavený 
ČSÚ a verifikovaný Eurostatem. 

Provázání na tento ukazatel zajišťuje § 21 
návrhu zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti, podle kterého se pro stanovení 
výše veřejného dluhu použije dluh sektoru 
veřejných institucí vzniklý do konce předchozího 
kalendářního roku a nominální HDP za 
předchozí kalendářní rok, které ČSÚ oznámil 
v měsíci dubnu běžného roku EK podle přímo 
použitelného předpisu EU upravujícího použití 
Protokolu o postupu při nadměrném schodku 
(čl. 1 a č. 3 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 
479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití 
Protokolu o postupu při nadměrném schodku, 
připojeného ke Smlouvě o založení ES 
(kodifikované znění) v platném znění. 

79  Čl. 2 odst. 2   ČSÚ doporučuje upravit teze o 
„výdajích/příjmech“ a doplnit o slova 
„výnosy/náklady“  
v případě, že jde o údaje týkající se 
všech veřejných, resp. vládních institucí, 
tj. i jednotek účtujících na akruální bázi a 
ne pouze o údaje za „rozpočtové 
organizace“ používající vedle akruálního 
principu také „cash“ princip (podle 
rozpočtových pravidel). 
Zdůvodnění:  
ČSÚ považuje uvedené teze za 
nepřesné a problematické a upozorňuje, 
že národní účty byly  

Vysvětleno: Nařízení 549/2013 používá termín 
výdaje zcela běžně a spatřuje v nich také čistě 
akruální transakce. Definovány jsou konkrétně 
v příloze A v kapitole 20 odst. 20.91 a 20.92  

Výdaje 
20.91 Výdajová transakce je taková transakce, 
která má záporný dopad na čisté půjčky (+) / 
čisté výpůjčky (-). Celkové výdaje se skládají 
z běžných a kapitálových výdajů…… 
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a jsou podle předpisu ESA sestavovány 
na akruálním principu. ČSÚ neuvažuje o 
sestavování vládních účtů v plném 
rozsahu na bázi pokladního plnění (tj. 
v podobě výdajů a příjmů). 

Směrnice 2011/85/EU nevyžaduje údaje 
za jednotky zatříděné v sektoru vládních 
institucí pouze bázi pokladního plnění 
(„cash“), ale ve vazbě na národní vládní 
účty, resp. EDP notifikace vládního 
deficitu, předpokládá i použití 
ekvivalentu, tj. údaje o nákladech. 

80  Čl. 6 písm. 
e) 

  vyhlášeného Národní rozpočtovou 
radou dosáhne 55 %, dojde od 
následujícího rozpočtového roku ke 
snížení platů představitelů státní moci o 
20 % a zastavení růstu prostředků na 
odměnu za práci v sektoru veřejných 
institucí. Snížení platů se týká i těch 
představitelů státní moci, kteří se přímo 
nepodílejí na fiskální a rozpočtové 
politice vlády. Není uvedeno 
zdůvodnění „postihu“ těchto činitelů. 
ČSÚ navrhuje uvedené pravidlo blíže 
odůvodnit. 

Akceptováno: Opatření na základě jednání 
koaliční rady vypuštěno bez náhrady. 

81  § 1 návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní „Tento zákon zapracovává příslušné 
předpisy Evropské unie a upravuje 
pravidla rozpočtové odpovědnosti 
veřejných institucí v sektoru veřejných 
institucí a postavení a působnost 
Národní rozpočtové rady (dále jen 
„Rada“).“ 
ČSÚ požaduje vypustit pojem „v sektoru 
veřejných institucí“ a navrhuje text 
upravit následovně: 

„Tento zákon zapracovává příslušné 
předpisy Evropské unie a upravuje 
pravidla rozpočtové odpovědnosti 
veřejných institucí zatříděných v sektoru 

Vysvětleno: V § 2 byla ke slovům „Veřejnou 
institucí“ doplněna poznámka pod čarou č. 2) – 
„Vládní instituce dle odstavce 2.111 Přílohy A 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 549/2013 č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 
o Evropském systému národních a regionálních 
účtů v Evropské unii.“  

Z ní vyplývá, že sektorem veřejných institucí se 
rozumí sektor vládních institucí dle výše 
uvedeného nařízení EU. 
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vládních institucí a postavení 
a působnost Národní rozpočtové rady 
(dále jen „Rada“).“ 

82  § 2 písm. 
m), pozn. 
pod čarou 2 
a posl. odst. 
(za písm. 
„m“) 

 zásadní ČSÚ požaduje nahradit odvolávku na 
ESA95 odvolávkou na Nařízení č. 
549/2013 k ESA2010. 

Zdůvodnění:Nařízení k ESA95 bylo 
zrušeno. 

Akceptováno 

83  § 2 písm. 
m) 

 zásadní Český statistický úřad považuje za 
nesprávné vázat rozhodnutí na zápis do 
RES, který má pouze evidenční význam 
a je vytvářen podle potřeb úřadu. ČSÚ 
nemůže garantovat úplnost  
a správnost nastavení ve všech 
konkrétních jednotlivých případech. 
Není zcela jasné, co by plynulo ze 
skutečnosti, že se subjekt v RES 
nenajde nebo bude mít jiný kód. 
Z tohoto důvodu ČSÚ požaduje: 

- zrušit následující text v § 2 písm. m) za 
čárkou: „je-li zároveň v registru 
ekonomických subjektů, vedeném a 
spravovaném českým statistickým 
úřadem podle zákona o státní statistické 
službě, jako jednotka sektoru vládních 
institucí podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího 
Evropský systém národních a 
regionálních účtů ve Společenství.“ 

Vysvětleno: Předkladatel si je uvedené 
skutečnosti tzn., že podle § 20 zákona č. 
89/1995 Sb. má zápis do RES pouze evidenční 
charakter, plně vědom, nicméně uvedený registr 
představuje jediný pravidelně aktualizovaný 
seznam jednotek, který je metodicky 
konzistentní s vymezením sektoru dle ESA. 
Vzhledem k tomu, že se institucionální okruh 
jednotek označovaných jako sektor vládních 
institucí S.13 v čase mění, některé skupiny 
institucionálních jednotek do něj spadají jen 
zčásti atd., je z hlediska předkladatele velmi 
důležité, aby napojení na RES bylo zachováno. 
Jinak totiž není vymezení sektoru v českém 
právním řádu možné. Toto ukotvení přitom 
považujeme za jeden ze základních 
předpokladů pro další konzistentní úpravu 
fiskálního rámce (vč. oblasti výkaznictví). 

84  § 3 odst. 2  zásadní „Ministerstvo každoročně do 31. října 
zveřejní na svých internetových 
stránkách seznam veřejných institucí 
poskytnutý ministerstvu Českým 
statistickým úřadem ke dni 30. září 
tohoto roku.“ 
Vzhledem ke skutečnosti, že ČSÚ bude 
poskytovat seznam vládních institucí 
definovaných ESA 2010, ČSÚ požaduje 
upravit text následujícím způsobem: 

Viz vypořádání připomínky č. 81 
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„Ministerstvo každoročně do 31. října 
zveřejní na svých internetových 
stránkách seznam veřejných institucí 
zatříděných v sektoru vládních institucí 
poskytnutý ministerstvu Českým 
statistickým úřadem ke dni 30. září 
tohoto roku.“ 

ČSÚ nesouhlasí se způsobem 
vypořádání zásadní připomínky č. 84. 
V případě, že MF neakceptuje 
navrženou textaci: „Ministerstvo 
každoročně do 31. října zveřejní na 
svých internetových stránkách seznam 
veřejných institucí zatříděných v sektoru 
vládních institucí poskytnutý 
ministerstvu Českým statistickým 
úřadem ke dni 30. září tohoto roku.“, 
ČSÚ navrhuje následující text: 
„Ministerstvo každoročně do 31. října 
zveřejní na svých internetových 
stránkách seznam veřejných institucí na 
základě podkladů poskytnutých 
ministerstvu Českým statistickým 
úřadem ke dni 30. září tohoto roku.“ 

Odůvodnění: ČSÚ neposkytuje seznam 
veřejných institucí, nýbrž seznam 
vládních institucí definovaných ESA 
2010. 

Tuto připomínku považuje ČSÚ za 
zásadní. 

 

 

 

 

Akceptováno. 

85  § 4 odst. 2 
písmeno a) 

 zásadní „Ministerstvo nejméně jednou ročně 
zveřejní za sektor veřejných institucí 
informace o 
a) podmíněných závazcích podle 

Upraveno následujícím způsobem: 
b) podmíněných závazcích podle právních 
předpisů upravujících účetnictví1) 
s předpokládaným významným dopadem na 

                                                 
1) § 4 odst. 8 písm. d) a § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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právních předpisů upravujících 
účetnictví s předpokládaným 
významným dopadem na veřejné 
finance nejméně v členění na záruky, 
závazky vyplývající z činnosti veřejných 
společností vymezených v přímo 
použitelném předpise Evropské unie 
upravujícím Evropský systém národních 
a regionálních účtů ve Společenství a 
vybrané dlouhodobé závazky, a o jejich 
rozsahu…. .“ 
ČSÚ požaduje vypustit pojem „sektor“ 
(veřejných institucí) a upravit text 
následujícím způsobem: 
„Ministerstvo nejméně jednou ročně 
zveřejní za sektor veřejných institucí 
veřejné instituce informace o 
a)   podmíněných závazcích podle 
právních předpisů upravujících 
účetnictví s předpokládaným 
významným dopadem na veřejné 
finance nejméně v členění na záruky, 
závazky vyplývající z činnosti veřejných 
společností korporací vymezených 
v přímo použitelném předpise Evropské 
unie upravujícím Evropský systém 
národních a regionálních účtů v EU ve 
Společenství a vybrané dlouhodobé 
závazky, a o jejich rozsahu, …. .“ 
Zdůvodnění:  
Pojem „sektor“ veřejných společností a 
pojem „Společenství“ není plně 
v souladu s Nařízením 549/2013 a 
Nařízením k EDP - viz výše. Pojem 
„veřejné korporace“ je v souladu 
s ESA2010 a přesněji vyjadřuje rozdíl 
od v návrhu zákona používaného pojmu 
„veřejné instituce“. Vývoj závazků, záruk 
a podmíněných závazků vůči veřejným 

veřejné finance nejméně v členění na záruky, 
závazky vyplývající z činnosti veřejných 
společností vymezených v přímo použitelném 
předpise Evropské unie upravujícím Evropský 
systém národních a regionálních účtů 
v Evropské unii2) a vybrané dlouhodobé 
závazky, a o jejich rozsahu, 

Vysvětleno: Pojem veřejné společnosti používá 
směrnice 2011/85/EU (v kap. VI čl. 14 odst. 3). 
Vzhledem k tomu, že se jedná o transpoziční 
ustanovení, byla použita shodná terminologie. 
Jedná se o veřejné nefinanční podniky 
(S.11001) a veřejné finanční instituce 
(S.12001). 

                                                 
2) Odstavce 2.51 a 2.71 Přílohy A nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013. 
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tržním nevládním jednotkám 
(korporacím), nad kterými mají vládní 
instituce kontrolu (např. nad státními 
podniky a dalšími nefinančními 
podniky), může negativně ovlivnit 
budoucí vývoj vládního deficitu a dluhu.  

86     ČSÚ současně doporučuje nahradit 
pojem „veřejných společností“ termínem 
„veřejných korporací“ a uvést správnou 
odvolávku na ESA2010 (pod č. 4). 

Vysvětleno: Pojem veřejné společnosti používá 
směrnice 2011/85/EU (v kap. VI čl. 14 odst. 3). 
Vzhledem k tomu, že se jedná o transpoziční 
ustanovení, byla použita shodná terminologie. 
Jedná se o veřejné nefinanční podniky 
(S.11001) a veřejné finanční instituce 
(S.12001). 

87  § 4 odst. 2 
písmeno d) 

 zásadní „ … odhadech dopadů daňových úlev, 
které lze považovat za výdaje 
uskutečňované prostřednictvím 
daňového systému, na příjmy sektoru 
veřejných institucí.“ 
ČSÚ požaduje vypustit pojem „sektoru“ 
a navrhuje upravit text následujícím 
způsobem: 
„ … odhadech dopadů daňových úlev, 
které lze považovat za výdaje 
uskutečňované prostřednictvím 
daňového systému, na příjmy sektoru 
veřejných institucí.“ 

Zdůvodnění: viz připomínka č. 1 a dále 
nařízení k ESA95 bylo zrušeno. 

Viz vypořádání připomínky č. 76 

88  § 7 posl. 
odst. 

 zásadní „Ministerstvo v návrhu státního rozpočtu, 
střednědobého výhledu a rozpočtové 
strategie sektoru veřejných institucí 
uvede souhrnnou informaci o 
hospodaření veřejných institucí a jejich 
mimorozpočtových účtů a fondů, a to 
nejméně v rozsahu jejich souhrnného 
vlivu na saldo a dluh sektoru veřejných 
institucí.“ 
vypustit slovo „sektoru“ a „dluh 
sektoru“ a navrhuje upravit text 
následujícím způsobem: 

Viz vypořádání připomínky č. 76 
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„Ministerstvo v návrhu státního rozpočtu, 
střednědobého výhledu a rozpočtové 
strategie sektoru veřejných institucí 
uvede souhrnnou informaci o 
hospodaření veřejných institucí a jejich 
mimorozpočtových účtů a fondů, a to 
nejméně v rozsahu jejich souhrnného 
vlivu na saldo a dluh sektoru (zadlužení) 
veřejných institucí.“ 

89  k § 8 odst. 
2; § 10 
název 
paragrafu; § 
10 odst. 2 
písmena c), 
d) a e) 

 zásadní vypustit slovo „sektor“, „sektoru“ a 
požaduje ponechat pojem „veřejných 
institucí“. 

 

Viz vypořádání připomínky č. 76 

90  § 11 odst. 1 
až 6 

 zásadní vypustit slovo „sektoru“ a v textu 
odstavce 2 navrhuje následující úpravu: 

„Ministerstvo částku celkových výdajů 
sektoru veřejných institucí stanoví jako 
součet částek nejvýše 1 % 
prognózovaného nominálního hrubého 
domácího produktu a prognózovaných 
celkových konsolidovaných příjmů 
sektoru veřejných institucí upravených 
o vliv hospodářského cyklu a o vliv 
jednorázových a přechodných operací 
na příslušný následující rok. Celkové 
výdaje/náklady sektoru veřejných 
institucí jsou již konsolidovány o jejich 
vzájemné finanční vztahy a jsou 
stanoveny podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího 
Evropský systém národních a 
regionálních účtů v EU ve 
Společenství.“ 

Viz vypořádání připomínky č. 76 

91  § 12 odst. 1  zásadní vypustit slovo „sektoru“ (veřejných 
institucí)  

Viz vypořádání připomínky č. 76 

92  § 12 odst. 2  zásadní „Nápravná složka je v běžném roce 
určena součtem nápravné složky 

Viz vypořádání připomínky č. 79 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9NBF324U)



 34 

z předchozího roku a rozdílu skutečných 
celkových výdajů sektoru veřejných 
institucí za předchozí rok stanovených 
podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího Evropský 
systém národních a regionálních účtů ve 
Společenství, které jsou v běžném roce 
zveřejněny Českým statistickým úřadem 
a které Český statistický úřad sdělí 
ministerstvu nejpozději k 1. dubnu a 1. 
říjnu, a celkových výdajů sektoru 
veřejných institucí, které jsou vypočteny 
v běžném roce za předchozí rok zpětně 
podle § 11 na základě údajů 
zveřejněných Českým statistickým 
úřadem.“ ČSÚ požaduje přeformulovat 
znění odstavce 2, přesně definovat 
požadavek na výdaje/náklady, které by 
měl ČSÚ poskytovat, a které je schopen 
poskytovat. 

Zdůvodnění: ČSÚ zveřejňuje údaje o 
výdajích/nákladech vládních institucí 
(jednotek zatříděných v sektoru vládních 
institucí) souvisejících s nefinančními 
transakcemi a konsolidované v souladu 
s ESA2010 jako součást ročních účtů 
sektoru vládních institucí např. v tabulce 
2 – hlavní agregáty sektoru vládních 
institucí. 

93  § 13 odst. 1 
až 4 

 zásadní vypustit slovo „sektoru“ (veřejných 
institucí) 

Viz vypořádání připomínky č. 76 

94  § 21  zásadní „Pro stanovení výše veřejného dluhu se 
použije dluh sektoru veřejných institucí 
vzniklý do konce předchozího 
kalendářního roku a nominální hrubý 
domácí produkt za předchozí kalendářní 
rok, které Český statistický úřad oznámil 
v měsíci dubnu běžného roku Evropské 
komisi podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího 

Viz vypořádání připomínek 75, 78 a 81 
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použití Protokolu o postupu při 
nadměrném schodku.“ 
ČSÚ požaduje změnit formulaci daného 
odstavce a navrhuje upravit §21 
následovně: 
„Výše dluhu 
§21  
Pro stanovení výše veřejného dluhu 
jednotek vymezených podle §2 písmena 
a) až m) se použije dluh vládních 
institucí (maastrichtský dluh) vzniklý do 
konce předchozího kalendářního roku a 
nominální hrubý domácí produkt za 
předchozí kalendářní rok, které Český 
statistický úřad oznámil v měsíci dubnu 
běžného roku Evropské komisi podle 
přímo použitelného předpisu Evropské 
unie upravujícího použití Protokolu 
o postupu při nadměrném schodku.“ 
Zdůvodnění: 
Uvedený text a použitá terminologie 
není v souladu s odvolávkou na 
ESA2010. Česká republika 
prostřednictvím ČSÚ v souladu 
s Nařízením k EDP a ESA2010 
oznamuje (a bude oznamovat) v měsíci 
dubnu i v měsíci říjnu běžného roku, 
dluh vládních institucí (maastrichtský 
dluh) – neoznamuje „veřejný dluh“. ČSÚ 
připomíná, že problematika nepřesné 
terminologie používané MF vznikla 
z nepřesného překladu anglického 
termínu „government“ a domnívá se, že 
na této chybě by se nemělo nadále 
trvat, zejména ne v ústavním zákonu 
a vzhledem k novému Nařízení k ESA 
a připravované novelizaci Nařízení 
k EDP k postupu při nadměrném 
deficitu. Použití pojmu „veřejný dluh“ se 
dostává do rozporu s terminologií 
používanou i Ministerstvem financí 
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(MF). Součástí notifikačních dokumentů 
(EDP tabulek), Konvergenčního 
programu nebo Makroekonomické 
projekce jsou agregáty vládního dluhu 
a deficitu a termín sektor vládních 
institucí za které zodpovídá MF. Kromě 
toho - požadavky Mezinárodního 
měnového fondu na vládní finanční 
statistiku, která je v odpovědnosti MF 
(ve vazbě na SNA2008 a ESA2010) 
obsahují údaje za sektor vládních 
institucí a také za veřejný sektor; údaje 
se budou publikovat. Ekonomický obsah 
kategorií dluhu - je výrazně odlišný jak 
po metodické stránce, tak také co do 
jejich výše - v řádech mld. Kč. Veřejný 
dluh (jako součet dluhu jednotek 
zatříděních v sektoru vládních institucí a 
dluhu jednotek zatříděných 
v subsektorech veřejných korporací a 
sektoru vládních institucí) je odlišných 
dluh sektoru vládních institucí a od 
dluhu vládních institucí 
(maastrichtského dluhu – který se 
vztahuje právě k opatřením 
o rozpočtové odpovědnosti). ČSÚ začal 
publikovat a bude nadále publikovat 
satelitní účet veřejného sektoru a také 
dluh veřejného sektoru (veřejných 
korporací a vládních institucí). 
Současně pravidelně publikuje účet 
sektoru vládních institucí (a tedy i dluh 
sektoru vládních institucí) 
a maastrichtský dluh, tj. dluh vládních 
institucí (v souladu s Nařízením k EDP 
a legislativou EU). 

95  § 22  zásadní „Činí-li výše veřejného dluhu více než 
60 % nominálního hrubého domácího 
produktu, vláda navrhne opatření 
vedoucí ke snížení veřejného dluhu 
podle přímo použitelného předpisu 

Viz vypořádání připomínky č. 75 
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Evropské unie upravujícího urychlení 
a vyjasnění postupu při nadměrném 
schodku.“ 
ČSÚ požaduje termín „veřejný dluh“ 
nahradit pojmem „dluh vládních 
institucí“, který se vykazuje (podle 
 maastrichtského kriteria) – k 60% HDP.  

„Činí-li výše veřejného dluhu vládních 
institucí více než 60 % nominálního 
hrubého domácího produktu, vláda 
navrhne opatření vedoucí ke snížení 
veřejného dluhu podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího urychlení a vyjasnění 
postupu při nadměrném schodku.“ 

96  § 24 odst. 1 
písm. c) 

 zásadní V textu „ …. sleduje vývoj hospodaření 
sektoru veřejných institucí,“ ČSÚ 
požaduje vypustit pojem „veřejných“. 

Neakceptováno. 
Připomínka nedává logický smysl (je v rozporu 
s ostatními připomínkami ČSÚ). 

97  § 2 písm. g)  -  ČSÚ doporučuje doplnit do písm. g) 
„zdravotní pojišťovna spravující veřejné 
zdravotní pojištění“. 

Zdůvodnění:V sektoru vládních institucí 
(v subsektoru fondů sociálního 
zabezpečení) jsou zatříděny pouze 
zdravotní pojišťovny spravující veřejné 
zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny 
jsou však zatříděny také subsektoru 
pojišťovacích společností (S.128), tj. 
mimo sektor vládních institucí 
(Pojišťovna Všeobecné zdravotní 
pojišťovny, a.s.  a Zdravotní pojišťovna 
Vitalitas) spravující komerční zdravotní 
pojištění). 

Akceptováno: Text návrhu zákona upraven dle 
uvedené připomínky. 

98  § 4 odst. 2 
písm a) 

 - „Ministerstvo nejméně jednou ročně 
zveřejní za sektor veřejných institucí 
informace o 
a) podmíněných závazcích podle 
právních předpisů upravujících 
účetnictví s předpokládaným 

Vysvětleno: Pojem veřejné společnosti používá 
směrnice 2011/85/EU (v kap. VI čl. 14 odst. 3). 
Vzhledem k tomu, že se jedná o transpoziční 
ustanovení, byla použita shodná terminologie. 
Jedná se o veřejné nefinanční podniky 
(S.11001) a veřejné finanční instituce 
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významným dopadem na veřejné 
finance nejméně v členění na záruky, 
závazky vyplývající z činnosti veřejných 
společností vymezených v přímo 
použitelném předpise Evropské unie 
upravujícím Evropský systém národních 
a regionálních účtů ve Společenství a 
vybrané dlouhodobé závazky, a o jejich 
rozsahu, …… .“ 

ČSÚ doporučuje upravit pojem 
„veřejných společností“ vzhledem 
k tomu, že z textu není zcela zřejmé, o 
jaké instituce se jedná – tj. zda jde o 
jednotky zatříděné v sektoru vládních 
institucí, nebo o jednotky zatříděné 
v subsektoru veřejných nefinančních 
podniků (S.11001) a subsektorech 
veřejných finančních institucí (S.12001). 
ČSÚ navrhuje použít pojem „veřejných 
korporací“.  

(S.12001). 

99  § 4 odst. 2 
písm. a) a 
odst. 5 

 _ ČSÚ doporučuje změnit pojem 
„Společenství“ na „Evropské unii“ 
v souladu s názvem Nařízení č. 
549/2013(ESA 2010) a upravit 
poznámku pod čarou č. 2 na ESA 
v souladu s novým nařízením ESA2010. 

Akceptováno 

100  § 6 odst. 3  - V návrhu pravidel rozpočtové 
odpovědnosti (v § 6 odst. 3) je uvedeno, 
že veřejná instituce zveřejní s návrhem 
rozpočtu mimo jiné informace: „o 
očekávaném plnění rozpočtu za běžné 
období, nebo údaje o skutečném plnění 
rozpočtu za předcházející období“. ČSÚ 
doporučuje ponechat pouze zveřejnění 
skutečného plnění rozpočtu za 
předcházející období. Výši 
očekávaného plnění rozpočtu 
zpracovává kapitola dle požadavku MF 
v termínech odlišných od zpracování 
návrhu rozpočtu (v roce 2013 byla 

Vysvětleno: 
Ustanovení je koncipováno takto obecně z toho 
důvodu, že některé instituce návrh rozpočtu 
schvalují v průběhu běžného období, jiné až po 
jeho skončení. Z důvodu informovanosti občanů 
a možnosti zajištění veřejné kontroly byla 
ponechána i informace o očekávaném plnění. 
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očekávaná skutečnost plnění rozpočtu 
2013 zpracovávána dle požadavku MF 
k 31. 8. 2013). 

101  § 11 odst. 1 
až 6 

 - §11 odst. (1) „Ministerstvo částku 
celkových výdajů sektoru veřejných 
institucí stanoví jako součet částek 
nejvýše 1 % prognózovaného 
nominálního hrubého domácího 
produktu a prognózovaných celkových 
konsolidovaných příjmů sektoru 
veřejných institucí upravených o vliv 
hospodářského cyklu a o vliv 
jednorázových a přechodných operací 
na příslušný následující rok. Celkové 
výdaje sektoru veřejných institucí jsou již 
konsolidovány o jejich vzájemné 
finanční vztahy a jsou stanoveny podle 
přímo použitelného předpisu Evropské 
unie upravujícího Evropský systém 
národních a regionálních účtů ve 
Společenství“. 
ČSÚ doporučuje upravit teze o 
„výdajích“ (při respektování závazných 
připomínek – viz výše) a navrhuje v §11 
odst. 1 následující text: 
„Ministerstvo částku celkových 
výdajů/nákladů sektoru veřejných 
institucí stanoví jako součet částek 
nejvýše 1 % prognózovaného 
nominálního hrubého domácího 
produktu a prognózovaných celkových 
konsolidovaných příjmů sektoru 
veřejných institucí upravených o vliv 
hospodářského cyklu a o vliv 
jednorázových a přechodných operací 
na příslušný následující rok. Celkové 
výdaje sektoru veřejných institucí jsou již 
konsolidovány o jejich vzájemné 
finanční vztahy a jsou stanoveny podle 
přímo použitelného předpisu Evropské 
unie upravujícího Evropský systém 

Vysvětleno: 
Uvedené číselné fiskální pravidlo reguluje 
celkové výdaje sektoru veřejných institucí 
(vládní institucí dle ESA). Jedná se o agregát, 
který je definován konkrétně v odst. 20.91 
a 20.92 kapitoly 20 přílohy nařízení EP a Rady 
(EU) č. 549/2013. 

 

 

Metodika ESA standardně používá termín 
výdaje ve smyslu akruálních transakcí. 
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národních a regionálních účtů EU.“ ve 
Společenství 
Zdůvodnění:  
ČSÚ považuje teze v daných odstavcích 
za nepřesné a problematické a 
upozorňuje, že národní účty byly a jsou 
(„podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího Evropský 
systém národních a regionálních účtů ve 
Společenství) sestavovány na akruálním 
principu. ČSÚ neuvažuje sestavovat 
vládní účty v plném rozsahu na bázi 
pokladního plnění (tj. v podobě výdajů a 
příjmů). 
Směrnice 85/2011/EU nevyžaduje 
pouze „cash“ údaje, ale ve vazbě na 
národní vládní účty, resp. EDP 
notifikace vládního deficitu umožňuje 
používat i ekvivalent, tj. údaje 
o nákladech. 

ČSÚ současně upozorňuje, že vládní 
deficit hodnocený podle 
maastrichtského kriteria nesmí být 
ovlivněn příjmy z prostředků Evropské 
unie a z finančních mechanismů 
v případě, že jsou určeny pro nevládní 
jednotky, tj. jednotky zatříděné mimo 
sektor vládních institucí. Tato zásada 
ovlivňuje publikované údaje Českým 
statistickým úřadem o zdrojích a užití 
(„příjmech a výdajích“/ „výnosech a 
nákladech“) jednotek zatříděných 
v sektoru vládních institucí. 

102   DZ  zásadní Připomínka č. 27 k § 2 (Veřejná 
instituce)  
ČSÚ požaduje vypustit slovo „sektor“ ve 
všech nadpisech a tezích, kde je spojen 
sektor s veřejnou institucí s tím, že ČSÚ 
pojem „veřejná instituce“ bere na 
vědomí. ČSÚ požaduje pojem „sektor“ 

Viz vypořádání připomínky č. 76 
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používat v daných návrzích zákonů (kde 
se nejedná o další institucionální 
sektory) pouze ve spojení „sektor 
vládních institucí“. 
Příklad: 
1. odstavec: 
ČSÚ doporučuje upravit první větu 
následovně: „Jedním z cílů zákona je 
zavést institucionální vymezení „sektoru 
veřejných institucí“. 
Zdůvodnění: Sektor veřejných institucí 
není v Nařízení k ESA95 (na které se 
další text odvolává) definován. Všechna 
nařízení a opatření EU vztahující se 
k rozpočtové odpovědnosti uvádějí, že 
jde o sektor vládních institucí (který je 
odlišen od veřejného sektoru a tedy tzv. 
veřejných institucí). Vládní instituce jsou 
prakticky součástí veřejných institucí. 
4. odstavec: 
„Legislativa EU v terminologické rovině 
využívá termín „sektor vládních institucí“ 
(ne „sektor veřejných institucí“ pro 
značení „veřejné finance“, rovněž tak 
„rozpočty“ vládních institucí (government 
ne public). 
Box č. 1 Sektor veřejných institucí 
ESA95 
ČSÚ požaduje 
- změnit název na Sektor vládních 
institucí ESA2010 
- vypustit pojem sektor ve spojení 
s veřejnou institucí (viz obecná závazná 
připomínka) 
- upravit vzorec pro propočet 50% 
kriteria podle vymezení v ESA2010, tj. 

Prodeje (P.11 t  + P.131 t   ) 
----------------------------------------------------------------- 
P.21 t + D.1 t + P.51c t + D.29 t + D.41 nett t – P.12 t 

prodeje tržní (P.11) a netržní (P.131) 
produkce …… P.51c = spotřeba fixního 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – box byl upraven (doplněn) dle 
vznesené připomínky. Uvedený vzorec byl 
v původní verzi popsán pouze slovně. 

U technických parametrů je uveden termín 
sektor vládních institucí, aby ve vazbě na 
metodický standard ESA nedocházelo k jejich 
chybné interpretaci. 
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kapitálu…D.41 nett = čisté úroky, resp. 
rozdíl mezi výnosovými a nákladovými 
úroky; P.12 = produkce pro vlastní užití 

103  § 3 DZ zásadní „Ministerstvo financí také každoročně do 
konce října na svých internetových 
stránkách zveřejní seznam veřejných 
institucí. Tento seznam bude sestaven 
na základě informací, které ministerstvo 
obdrželo od ČSÚ ke dni 30. září (viz 
odst. 8 § 20 zákona č. 89/1995 Sb. o 
státní statistické službě). Zveřejnění 
seznamu proběhne každoročně do 
31. října.“ 
ČSÚ požaduje upravit znění 
následovně: 

„Ministerstvo financí také každoročně do 
konce října na svých internetových 
stránkách zveřejní seznam veřejných 
institucí (jednotek zatříděných v sektoru 
vládních institucí). Tento seznam bude 
sestaven na základě informací, které 
ministerstvo obdrželo od ČSÚ ke dni 30. 
září (viz odst. 8 § 20 zákona č. 89/1995 
Sb. o státní statistické službě). 
Zveřejnění seznamu proběhne 
každoročně do 31. října.“ 

Upraveno jinak – doplnění odkazu na nařízení 
549/2013, z něhož bude zřejmé, že sektor 
vládních institucí představuje synonymum 
v pojmu sektor vládních institucí. 

104   k návrhu 
zákona na 
změnu 
některých 
zákonů  

- Z uvedeného přehledu změn 
v navazujících zákonech je v části 11 
uveden i návrh na změny zákona o 
veřejných výzkumných institucích. 
V této souvislosti ČSÚ upozorňuje na to, 
že rozpočtová odpovědnost (ve vazbě 
na opatření EU, na Směrnici 
2011/85/EU aj.) by se měla týkat i 
dalších jednotek zatříděných v sektoru 
vládních institucí, např. veřejných 
vysokých škol. 

Vysvětleno:  
Zákon o vysokých školách je na rozdíl od 
zákona o veřejných výzkumných institucích 
konzistentní s navrhovanou právní úpravou a 
není jej tudíž nutné novelizovat. 

105    zásadní ČSÚ požaduje upravit v souladu se 
změnami v návrhu zákona o rozpočtové 
odpovědnosti  

Viz vypořádání předchozích připomínek 
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a o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 
termíny i v navazujících zákonech, tj. 
vypustit slovo „veřejný“, ve spojení 
„veřejný dluh“ (část sedmá „Změna 
rozpočtových pravidel, bod 13. k § 36). 

106 ČNB  návrhu 
ústavního 
zákona 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

- Mechanismus dluhové brzdy zavádí 
jediný limit pro uplatnění nápravných 
opatření, a to až na úrovni 55 % HDP. 
Tato úroveň se jeví jako poměrně 
vysoká a neposkytuje dostatečný 
prostor pro efektivní uplatnění 
nápravných opatření k eliminaci rizika, 
že bude překročena referenční hranice 
dluhového kritéria vládního sektoru ve 
výši 60 % HDP (zejména v případě 
uplatnění výjimky pro nově jmenovanou 
vládu po dobu 12 měsíců při překročení 
regulační hranice).  Doporučujeme 
tuto hranici snížit. 

Vysvětleno: Natavení limitu pro spuštění 
dluhové brzdy je otázkou politického rozhodnutí. 
MMF považuje za úroveň, s níž je spojena vyšší 
míra rizika pro rozvinuté země, hranici 60 % 
HDP. V zásadě však jde o arbitrární rozhodnutí, 
které je třeba spojovat s celou řadou dalších 
ekonomických parametrů (struktura dluhu dle 
věřitelů, doby splatnosti, denominace atd.). Tzv. 
krize stavové veličiny zpravidla bývá spojena 
s dalšími faktory – nerovnováha platební bilance 
atd. Původní návrh obsahoval několik pásem 
s postupně se stupňujícími požadavky. 

107    - navržená konstrukce osobní působnosti 
ústavního zákona vyvolává pochybnosti 
ohledně její právní přípustnosti. 
Považujeme za problematické, že 
osobní působnost (tj. okruh povinných 
osob) ústavního zákona (tj. ústavním 
zákonem stanovených povinností) je 
určena až „běžným“ zákonem. I 
z hlediska splnění účelu předkládané 
materie (mimo jiné neumožnit 
zákonodárci „běžným“ zákonem zvýšit 
veřejný dluh nad určitý ústavně 
stanovený limit) doporučujeme 
definovat sektor veřejných institucí 
již v ústavním zákoně. Tím by se 
důsledně zabránilo případným 
budoucím nežádoucím úpravám okruhu 
subjektů, na které zákon dopadá, a 
tudíž obejití ústavně stanovených limitů 
tím, že bude „běžným“ zákonem 
upraven okruh povinných subjektů 
(vymezení sektoru veřejných institucí). 

Neakceptováno. Jedná se o míru detailu, jež 
nelze zpracovat na úrovni ústavního zákona. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9NBF324U)



 44 

108  Čl. 4, 5  - výše veřejného dluhu (výše dluhu 
sektoru veřejných institucí) bude 
stanovena podle evropské metodiky 
ESA 95. Tato metodika obsahuje 
ustanovení týkající se vyčíslení 
veřejného dluhu generovaného projekty 
spolupráce veřejného a soukromého 
sektoru (PPP projekty). Dluh spojený s 
projekty PPP se dle této metodiky 
běžně nezahrnuje do veřejného dluhu. 
Projekty PPP je tedy možné konstruovat 
tak, aby zadlužení z jejich titulu nebylo 
zahrnuto do limitů veřejného dluhu. 
Nelze vyloučit, že po přijetí výše 
uvedené legislativy dojde k dalšímu 
zadlužování veřejných institucí 
prostřednictvím PPP projektů, neboť 
toto zadlužování se nepromítne do 
veřejného zadlužení. Doporučujeme 
proto, aby Národní rozpočtová rada 
společně se zveřejněním výše 
zadlužení a výše veřejného dluhu 
zveřejňovala i výši dluhu spojenou 
s PPP projekty.   

Vysvětleno. 
Dluhové pravidlo je konstruováno na základě 
dluhového ukazatele notifikovaného ČSÚ 
Evropské komisi (Eurostatu) – po úpravě o tzv. 
rezervu dluhového financování. Imputované 
dluhové závazky z titulu PPP projektů, u nichž 
jsou aktiva zahrnuta do rozvahy vládního 
sektoru, jsou v tomto ukazateli uvažovány jak 
podle současné metodiky ESA 95, tak i podle 
ESA 2010. 

109  Čl. 6 písm. 
e) 

 - je použit termín „představitelé veřejné 
moci“, zatímco v důvodové zprávě 
k tomuto ustanovení je použit termín 
„představitelé státní moci“. 
Doporučujeme sjednotit terminologii. 

Akceptováno. Ustanovení bez náhrady 
vypuštěno. 

110  § 2 písm. f) 
  

návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

- máme za to, že v textu písmene f) - 
v jeho bodech 1. a 2. -  by logicky měl 
být uveden i odkaz na instituce podle 
písmene m). 

Vysvětleno: Písm. m) představuje tzv. 
zbytkovou kategorii, do které jsou zahrnovány 
instituce, které nepatří mezi předchozí písmena. 
Body jsou konstruovány tak, aby z nich bylo 
možné složit tzv. subsektory sektoru S.13. Do 
písm. m) pak mohou patřit jednotky ze všech tří 
v současné době v ČR existujících subsektorů 
sektoru S.13. 

111  § 4 odst. 1  - doporučujeme odstavec 1 přesunout na 
konec paragrafu a adekvátně 
přečíslovat ostatní odstavce včetně 
odkazů v textu 

Akceptováno. 
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112  § 8 odst. 2  - doporučujeme z textu škrtnout slovo 
„předem“ pro nadbytečnost 

Neakceptováno. Jedná se o náhradu cizího 
slova „ex ante“. 
Výbor posuzuje makroekonomické a fiskální 
predikce ex ante, zatímco ministerstvo ex post 
za pomocí statistických technik. 

113  § 8 odst. 3  - pro zvýšení srozumitelnosti 
doporučujeme přeformulovat text např. 
takto: „Veřejné instituce s výjimkou 
veřejných institucí uvedených v § 2 
 písm. h) až m) použijí pro přípravu 
svého rozpočtu a střednědobého 
výhledu rozpočtu makroekonomickou 
a fiskální prognózu zpracovanou 
ministerstvem, naposledy zveřejněnou 
na internetových stránkách a 
posouzenou Výborem.“ 

Akceptováno. 
Text přeformulován dle návrhu. 

114  § 10 odst. 2 
písm. h) 

 - máme za to, že jde o zvláštní odstavec 
3, a nikoliv o písmeno h) 

Akceptováno. 

115  § 11 odst. 1  - doporučujeme v 1. větě slovo „stanoví“ 
předsunout za slovo „Ministerstvo“. 

Akceptováno. 

116  § 27  - doporučujeme z praktických důvodů 
v novém odstavci 5 upravit zastupování 
předsedy Rady v době jeho 
nepřítomnosti jím pověřeným jiným 
členem Rady (např. nemoc, dovolená, 
vazba…). 

Akceptováno. 

117  § 37 odst. 5  - doporučujeme z praktických důvodů 
neuzavírat okruh osob, jejichž účast na 
jednání Výboru je možná, a proto na 
konci tohoto ustanovení doplnit slova 
„nebo jiné osoby, které Výbor přizve“ 
(alt. „nebo se souhlasem Výboru jiné 
osoby“). 

Neakceptováno. Výbor bude posuzovat 
predikce ministerstva, které budou v době 
posuzování Výborem neveřejné. U členů 
Výboru se předpokládá, že budou vázáni 
mlčenlivostí. Proto není vhodné, aby byla 
možnost přizvat kohokoliv na jednání Výboru. 

118  § 38 odst. 2  - toto ustanovení doporučujeme zrušit. 
Tato úprava by umožnila výrazný odklon 
od střednědobého cíle České republiky 
definovaného v podílu strukturální 
bilance hospodaření vládního sektoru 
na HDP ve výši -1% HDP. Navržená 
úprava tak nerespektuje preventivní 
část Paktu stability a růstu, která 

Neakceptováno. Jedná se o trajektorii 
respektující Konvergenční program ČR (duben 
2014) schválený vládou, stejně jako nové částky 
střednědobého výdajového rámce státního 
rozpočtu a státních fondů rovněž schválených 
vládou. Nicméně trajektorie snižování 
strukturálního salda bude předmětem dalších 
jednání koalice. 
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hodnotí adekvátnost fiskální politiky 
dosahováním střednědobého cíle, ani 
doporučení Rady EU k Národnímu 
programu reforem ČR a ke 
Konvergenčnímu programu 2014 
„v roce 2015 výrazně posílit 
rozpočtovou strategii, aby se zajistilo 
dosažení střednědobého cíle a posléze 
u střednědobého cíle setrvávat“. 

119  § 38 odst. 5  - přechodné ustanovení má za cíl 
zabezpečit, aby byl každé 2 roky 
vystřídán jeden člen Rady, tj. aby 
nedocházelo k úplné obměně Rady 
jednou za 6 let. Aby tento režim platil 
natrvalo, dáváme do úvahy doplnit do 
textu zákona ustanovení, podle kterého 
v případech předčasného ukončení 
mandátu člena Rady skončí období jeho 
„náhradníka“ ke stejnému dni, k jakému 
by skončilo období předčasně 
skončivšího člena Rady (tato úprava je 
použita v § 41b odst.  5 zákona 
o bankách, kde je takto ošetřen 
předčasný zánik mandátu člena správní 
rady Fondu pojištění vkladů). 

Neakceptováno. Nedomníváme se, že 
navržená úprava je nutná. 

120 MZV 

M. Pospíchalová,  
tel. 224182420, 
e-mail: 

Monika_Pospichalova@mzv.cz. 

  zásadní Předloženými návrhy dochází 
k zapracování těch ustanovení Paktu 
stability a růstu, která jsou závazná i pro 
státy, které nepřijaly euro, a dále 
směrnice Rady č. 2011/85/EU ze dne 
8. listopadu 2011 o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských států, jak 
uvedeno v důvodových zprávách. 
Ne zcela jasnou je však otázka vztahu 
předložených návrhů zákonů ke 
Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě 
v hospodářské a měnové unii (dále jen 
„Fiskální smlouva“). Pro ČR není 
Fiskální smlouva závaznou s ohledem 
na to, že není členem eurozóny, resp. 
nepřijala rozhodnutí o dřívější aplikaci 

Vysvětleno. 
MF návrhy předkládaných právních předpisů 
koncipovalo tak, aby byly co možná nejvíce 
slučitelné s tzv. Fiskální smlouvou, a to i přesto, 
že se vláda svým usnesením nepřihlásila 
k ratifikaci jejich požadavků obsažených 
v hlavách III a IV. Přesto se v souladu se 
stanoviskem OKOM domníváme, že jakožto 
budoucí signatářskou (resp. ratifikující) zemi co 
do směřování zavazuje. 

Důvodová zpráva k návrhu ÚZ sice konstatuje, 
že požadavky FS jsou promítnuty v jejich §§ 10, 
11 a 24 až 36. O řádném promítnutí požadavků 
čl. 3 odst. 2 dle našeho názoru může 
rozhodnout na základě podání jedné nebo 
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některých ustanovení Fiskální smlouvy 
ve smyslu čl. 14 odst. 5 Fiskální 
smlouvy, což je uvedeno i v důvodových 
zprávách k předkládaným návrhům. 
Nicméně není jasné, zda navrhované 
předpisy Fiskální smlouvu promítají, tj. 
jsou s ní v souladu (a do jaké míry), tj. 
zda došlo k plné či částečné 
implementaci Fiskální smlouvy, nebo 
zda s ní pouze nejsou v rozporu, 
tj. neobsahují ustanovení, která by 
Fiskální smlouvě odporovala. Jde 
o různé stupně slučitelnosti českých 
předpisů s Fiskální smlouvou.  

Dle předkládací zprávy k návrhu 
ústavního zákona je na jedné straně 
uvedeno, že Fiskální smlouva není pro 
ČR závazná, avšak zároveň uvádí, že: 
„Požadavky tzv. Rozpočtového paktu 
(hlava III, čl. 3, odst. 1), u nichž je 
požadováno 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 § 10, 11 a 24.“ a že „tedy lze 
konstatovat, že předkládaná právní 
úprava respektuje závazky, které pro 
Českou republiku v této oblasti 
z členství v Evropské unii vyplývají.“ 
V důvodové zprávě k návrhu zákona 
o rozpočtové odpovědnosti je pak 
uvedeno, že „Návrh zákona není 
v rozporu s ustanoveními Fiskální 
smlouvy.“. 

skupiny smluvních stran pouze rozsudek 
Soudního dvora Evropské unie. 

Čl. 8 odst. 1 hovoří o tom, že smluvní strany 
v náležité lhůtě předloží EK zprávu 
o předpisech, které přijaly v souladu s čl. 3 odst. 
2. EK vyhotoví zprávu, k níž mají dotčené 
smluvní strany dostat příležitost učinit 
připomínky. V současné době zpráva EK není 
k dispozici, proto nelze prostřednictvím 
komparace či analogie konstatovat, zda je 
předkládaný návrh zcela v souladu s požadavky 
Fiskální smlouvy (resp. zejm. jejich požadavky 
uvedenými v čl. 3 odst. 2). 

Předkladatel za cílem vyjasnění zamýšleného 
stupně implementace a stupně slučitelnosti 
předkládaných návrhů zákonů s FS 
zorganizoval sérii jednání (18.6., 30.6. a 2.7. 
t.r.) mezi MF, Úřadem vlády a MZV, a to jak na 
odborné úrovni, tak i na úrovni vedoucích 
pracovníků uvedených institucí. Závěrem těchto 
jednání pak bylo konstatování, že jde o 
výsostně politické rozhodnutí, nicméně jednání 
v rámci koaliční rady ani koaličních stran 
s opozicí v termínu vypořádání zatím 
neproběhla. 
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Stupeň zamýšlené slučitelnosti 
s Fiskální smlouvou by však měl být 
jednoznačně vyjasněn tak, aby bylo 
možno posoudit i obsah předkládaných 
ustanovení. MZV proto navrhuje 
předkladateli jednoznačně uvést 
zamýšlený stupeň implementace a 
následně stupeň slučitelnosti 
předkládaných návrhů zákonů s Fiskální 
smlouvou a případně též uvést, že 
Fiskální smlouva bude pro ČR 
závaznou až dnem přijetí eura, což by 
také mělo být zohledněno v Národním 
plánu zavedení eura v ČR pravidelně 
aktualizovaném vládou ČR. 

121 Mze 

Mgr. Jaroslav Hejátko 
Odbor legislativní a právní 
 
Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 17, 117 05 Praha 1 
Tel.: +420 221 812 924 
Fax: +420 221 812 975 
jaroslav.hejatko@mze.cz  
www.eagri.cz 

 

obecně  zásadní Zdravé a udržitelné veřejné finance 
jsou chybně deklarovány jako hlavní 
cíl a nikoli jako prostředek pro 
realizaci hospodářských politik, zajištění 
udržitelného růstu, zaměstnanosti, 
konkurenceschopnosti a sociální 
soudržnosti. Tento cíl by měl být 
v úvodu deklarován primárně a teprve 
ve vztahu k tomuto skutečnému cíli by 
měl být definován požadavek zdravých 
a udržitelných veřejných financí. 
Odůvodnění: Smlouva o stabilitě, 
koordinace a správě v hospodářské a 
měnové unii v úvodu deklaruje potřebu 
usnadnění podmínek pro silnější 
hospodářský růst v Evropské unii a 
rozvíjet za tímto účelem stále užší 
koordinaci hospodářských politik a 
hovoří o posílení hospodářského a 
rozpočtového dohledu, o zvláštní úloze 
sociálních partnerů a dále v hlavě 1 
zavazuje smluvní strany k posílení 
koordinace hospodářských politik, 
zlepšení správy eurozóny, a podpoření 
cílů Evropské unie v podobě 

Vysvětleno. 
U na str. 7 uvedeného pojednání o Fiskální 
smlouvě nesdílíme názor, že by tato Smlouva 
nebyla pro ČR závazná. Svým podpisem, resp. 
ratifikací (str. 7 druhý odstavec) – v části hlavy 
V je závazná od ratifikace. Obecně platí, že 
závazky plynoucí z podepsaných mezinárodních 
smluv signatáře co do „směrování“ jistě 
zavazují. 
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udržitelného růstu, zaměstnanosti, 
konkurenceschopnosti a sociální 
soudržnosti. Teprve v této souvislosti se 
hovoří o zdravých a udržitelných 
financích 

122  obecně  zásadní Chybí důraz na moderní postupy 
strategického plánování a strategický 
monitoring se zpětnou vazbou na 
aktualizaci hospodářské a sociální 
politiky na všech úrovních veřejné 
správy. Toto by mělo zdůraznit 
pozornost na efektivní a racionální 
tvorbu dlouhodobé hospodářské politiky 
a na případná aktivní preventivní 
opatření, na rozdíl od pouhých 
automatických mechanismů krizových 
postupů, které vládě a odpovědným 
zástupcům na jednotlivých úrovních do 
značné míry omezují možnosti řešení 
této situace. Odůvodnění: Moderní 
přístupy strategického plánování 
a strategického monitoringu (jako 
například metoda Balanced Scorecard a 
další moderní přístupy řízení kvality) se 
dnes již běžně používají na všech 
úrovních veřejné správy – měly by však 
být povinné. 

Vzato na vědomí. Domníváme se, že např. 
Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí 
by měla být využívána jako nástroj pro 
strategické plánování zohledňující aktualizaci 
hospodářské a sociální politiky na všech 
úrovních nejen veřejné správy ale celého 
sektoru veřejných institucí, nebo spíše celé 
společnosti. 
Jako prevence vzniku nadměrné fiskální 
nerovnováhy by měla sloužit navrhovaná nová 
číselná fiskální pravidla – pravidlo celkových 
výdajů sektoru veřejných institucí (odvozeny od 
MTO, a sloužící jako základ pro stanovení 
výdajových rámců SR a SF), pravidlo pro 
hospodaření ÚSC, dluhové pravidlo (aplikované 
při selhání předchozích). S cílem posílit 
transparentnost a rozpočtovou odpovědnost 
jsou také směřována další opatření dotýkající se 
hospodaření veřejných institucí (zavedení 
střednědobého horizontu finančního plánování, 
zveřejňování finančních plánů, informací 
o fiskálních rizicích, podmíněných závazcích, 
daňových úlevách či držených majetkových 
účastech. 

123  obecně DZ zásadní V rámci důvodové zprávy chybí 
porovnání zákonné úpravy s jinými 
evropskými zeměmi (např. Slovensko, 
Německo … případně další). 
Odůvodnění: Považujeme za nezbytné 
vyhodnotit zkušenosti z právní úpravy 
této problematiky z více relevantních 
evropských zemí).  

Akceptováno. 
Přestože úpravy národních fiskálních rámců 
v jednotlivých zemích EU jsou značně rozdílné 
bylo do DZ k návrhu ústavního zákona 
o rozpočtové odpovědnosti doplněno poměrně 
rozsáhlé srovnání úpravy hlavních parametrů 
národních fiskálních rámců na Slovensku, 
v Německu, Polsku, Maďarsku a Rakousku.  

Z důvodu této různorodosti bylo např. v rámci 
právní úpravy požadavků kladených na národní 
fiskální rámce přistoupeno k regulaci formou 
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směrnice, umožňující členským státům 
sjednocení cílů, nikoli způsob jejich dosažení. 

Porovnat nicméně lze např. národní číselná 
fiskální pravidla platná v sousedních zemích, 
nicméně pravidla sama o sobě nestačí. Fungují 
v rámci širšího institucionálního rámce 
(výkaznictví, střednědobý rozpočtový rámec, 
prognostická činnost atd.), který lze komplexně 
porovnat jen se značnými obtížemi.  

V případě hlubšího zájmu o informace týkající 
se nastavení některého parametru fiskálního 
rámce v určité zemi EU, jsme ochotni s MZe 
tuto otázku dále konzultovat. 

124  obecně DZ zásadní V rámci důvodové zprávy chybí 
vyhodnocení jednoduchých příkladů 
a alespoň hrubé vyčíslení 
příslušných automatických opatření v 
případě překročení stanoveného 
zadlužení na úrovni rozpočtu ČR, na 
úrovni rozpočtu kraje a na úrovni 
rozpočtu obce. Odůvodnění: Jedná se 
o zásadní zásahy s možným dopadem 
nejen do veřejných rozpočtů, ale také 
do možného růstu nezaměstnanosti 
a možného ohrožení různých sociálních 
skupin obyvatelstva.  

Vysvětleno. 
Na základě závěrů jednání koaliční rady bylo 
rozhodnuto o vypuštění opatření dotýkajících se 
platů a možnosti odlišné než zákonem 
požadované valorizace důchodů, tj. opatření 
s největšími dopady do hospodaření vládního 
sektoru. Vyčíslení dopadů ostatních 
konsolidačních opatření je možné na základě 
současného nastavení fiskální politiky (fiskální 
federalismus, daňová politika atd.), nicméně lze 
předpokládat, že fiskální pozice bude 
v okamžiku uložení povinností jiná. Navíc jsou 
ponechány zcela v působnosti vlády návrhy 
na příjmové straně. 

125   DZ zásadní Konstrukce výpočtu cyklické složky 
příjmů v rámci stanovení 
strukturálního salda a způsob 
výpočtu potenciálního produktu 
založený na Cobb-Douglasově 
produkční funkci by měl být podroben 
kritické odborné diskusi a hlubší 
odborné analýze poskytovaných 
praktických výsledků. Odůvodnění: 
Jedná se komplikovaný výpočet, 
přičemž z hlediska konkrétních výsledků 
například publikovaných například 

Vysvětleno: O způsobu výpočtu cyklické složky 
příjmů a potenciálního produktu či vymezení tzv. 
jednorázových operací doposud nebylo 
rozhodnuto. Jejich metodické ukotvení se 
návrhem zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti (viz § 11 odst. 6) ukládá 
vypracovat MF společně s NRR. Kritická 
odborná diskuse a hlubší analýza se vzhledem 
k závažnosti daných otázek předpokládá. 

Metodiky budou zveřejněny a při aplikaci MF 
bude vyžadováno buď souhlasné stanovisko 
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v rámci Konvergenčního programu pro 
rok 2017 je nezbytné kriticky diskutovat 
o výsledku výpočtu, který uvádí již 
změnu ze záporných krizových hodnot 
produkční mezery na kladné hodnoty 
současně při prognózované míře 
nezaměstnanosti 6 %, která naopak 
svědčí o značném nevyužití 
disponibilních kapacit v rámci 
ekonomiky. 

NRR nebo zveřejnění odůvodnění odlišného 
stanoviska MF. 

Metodické boxy uvedené v DZ pouze ilustrují 
nejčastěji aplikované přístupy k uvedeným 
otázkám. 

126   DZ – návrh 
ústavního 
zákona 

- Zřízení Národní rozpočtové rady (NRR) 
– str. 5 – celkové náklady v prvním roce 
fungování NRR mají dle předkladatele 
činit 24 mil. Kč, z toho 10 mil. Kč tvoří 
položka „ostatní“ bez vysvětlení co je 
v ní zahrnuto – doporučujeme položku 
rozepsat v rozsahu podrobném jako 
položky platy, zaměstnanci Úřadu NRR 
a provozní výdaje. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že jde o vytvoření zcela nové 
instituce, je velmi obtížné zcela přesně 
kvantifikovat veškeré náklady související s její 
činností. Mělo by jít nicméně o strukturálně 
nezávislý subjekt s vlastní funkční autonomií 
vůči rozpočtovým orgánům členského státu, u 
něhož vysoký stupeň funkční autonomie a 
odpovědnosti je mj. zajištěn prostřednictvím 
přiměřenosti zdrojů (viz definice nezávislého 
subjektu dle nařízení EP a Rady (EU) 
č. 473/2013 – v tuto chvíli platí pouze pro země 
Eurozóny). 

Ostatní náklady zahrnují jednak výdaje, které 
nebylo možné v okamžiku přípravy přesně 
kvantifikovat – např. náklady na pořádání 
odborných akcí (seminářů, workshopů, 
konferencí atd.), publikační a vědeckou činnost 
(knihovna, účast na odborných akcích, 
konzultace atd.), pohonné hmoty + nákup a 
provoz 1 automobilu atd. MF předpokládá, že 
výdaje na fungování NRR se budou v dalších 
letech pohybovat spíše mezi 15 až 20 mil. Kč, 
nicméně z opatrnostních důvodů byla uvedena 
max částka 20 mil. Kč. 

Lze očekávat, že s ohledem na charakter 
činnosti této instituce bude fungovat 
transparentně a hospodárně (viz požadavky 
nastavené návrhem zákona). Protože Úřad 
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Rady bude OSS, předpokládáme, že bude 
hospodařit tak, aby jeho nespotřebované výdaje 
byly minimální a nevznikaly tak tzv. nároky 
dalších let. 

127   DZ – návrh 
ústavního 
zákona 

- Zřízení Národní rozpočtové rady (NRR) 
– str. 5 – obdobně jako předchozí 
připomínka – v materiálu jsou uvedeny 
náklady v dalších letech ve výši 
20 mil. Kč, z toho u položek uvedených 
již v prvním roce (platy, zaměstnanci 
Úřadu NRR a provozní výdaje) tvoří 
náklady 14 mil. Kč. Dalších 6 mil. Kč by 
tedy zřejmě měly tvořit „ostatní“ 
náklady, které však nejsou rozepsány. 
Doporučujeme proto uvést rozpis 
nákladů i pro další roky včetně 
vyjasnění, co zahrnuje položka „ostatní“. 

Vzato na vědomí 

128 Kanceláře prezidenta 
republiky 

Čl. 3 Návrh 
ústavního 
zákona 

- Obrat „fiskální a rozpočtové politiky“, 
použitý v odstavci 1, vyjadřuje 
v pojmech „fiskální“ a „rozpočtové“ 
v podstatě tautologii, nehledě k tomu, 
pokud jde o pojem „fiskální“, ústavní 
zákon by neměl pokud možno užívat 
cizí slova. Navrhuje se proto slova 
„fiskální a“ vypustit. 

Neakceptováno. Vysvětleno. Ačkoli jde o pojmy 
velmi blízké, které bývají někdy i odbornou 
literaturou považovány za synonyma, pro účely 
návrhu ústavního zákona o rozpočtové 
odpovědnosti je doporučujeme důsledně 
rozlišovat. Rozdíly lze spatřovat zejména ve 
sledovaných cílech, zaměření, základních 
nástrojích a subjektech kompetentních pro jejich 
realizaci. Rozpočtová politika se orientuje 
především na řešení mikroekonomických příčin 
tržního selhání a realizaci alokačních 
a redistribučních záměrů. Jejím cílem je 
vyrovnané hospodaření, přičemž klíčové je úzké 
propojení s rozpočtovým procesem. S realizací 
rozpočtové politiky je spojováno zejména 
ministerstvo financí. Na druhé straně fiskální 
politika (mladší termín) se soustředí zejména na 
řešení makroekonomických příčin tržního 
selhání. Typické je pro ni zaměření na 
makroekonomickou stabilitu a stimulaci. 
Orientuje se na ovlivňování makroekonomických 
veličin fiskálními nástroji (příjmy, výdaje, saldo). 
Její realizace přísluší především vládě. 
V konceptu návrhu ústavního zákona o 
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rozpočtové odpovědnosti spadají do oblasti 
fiskální politiky zejména tzv. číselná fiskální 
pravidla a jejich nezávislé hodnocení, naopak 
rozpočtová politika je upravena především 
v částech věnovaných transparentnosti 
a sestavování rozpočtů a jejich výhledů. 

129  Čl. 4 a 5 Návrh 
ústavního 
zákona 

- Pojmy „veřejný dluh“, „výše veřejného 
dluhu“ a „výše zadlužení“ jsou v návrhu 
zvoleny tak, že při běžném způsobu 
chápání smyslu těchto slov působí 
zavádějícím způsobem. Navrhuje se 
pojem „veřejný dluh“, anebo variantně 
„výše veřejného dluhu“, považovat za 
hodnotu vyjádřenou absolutním číslem 
a pak již používat vedle jednoho 
z těchto pojmů jenom pojem „výše 
zadlužení“, anebo „míra zadlužení“, 
k vyjádření relativní hodnoty v podobě 
procentního poměru veřejného dluhu 
k HDP. Pro účely čl. 5 není nutno 
konstruovat další pojem, postačí 
vyjádřit, že jde o „výši zadlužení“, anebo 
„míru zadlužení“, sníženou o procentní 
podíl emise státních dluhopisů, z jejíhož 
výnosu je vytvářena rezerva peněžních 
prostředků při financování státního 
dluhu, na HDP. 

Vzato na vědomí. 
Pojem zadlužení je vyhrazen pro podíl 
veřejného dluhu upraveného o tzv. dluhovou 
rezervu financování na HDP v b.c. 

Veřejný dluh představuje – hrubý konsolidovaný 
dluh vládního sektoru v nominálním vyjádření – 
dle tzv. maastrichtské definice (dle metodiky 
ESA- viz nařízení 479/2009, resp. nařízení 
549/2013). 

130  Čl. 4 odst. 3  - slova „vykonávají svou činnosti tak“ 
nahradit slovy „při výkonu své 
působnosti dbají“ 

Neakceptováno. 

131  Čl 6 a 8  - Dořešit vztah k územním 
samosprávným celkům v případě, kdy 
budou současně splněny podmínky jak 
v čl. 6 (ÚSC musí schválit svůj rozpočet 
jako vyrovnaný nebo přebytkový), tak 
v čl. 8 (ÚSC musí snižovat svůj dluh 
ročně nejméně o 5 % rozdílu mezi 
celkovým dluhem a 60 % průměru 
celkových příjmů za poslední 4 roky), 
a to z toho hlediska, zda oba články se 
uplatní na sobě nezávisle, či nikoliv. 

Vysvětleno. Článek 6 upravuje režim při 
zvýšené míře zadlužení. Má přednost před 
článkem 8, který je obecným pravidlem 
hospodaření pro ÚSC. 
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132  Čl. 9  - slovo „které“ nahradit slovem „která“ Akceptováno. 

133  § 3 Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

- Podle § 2 je veřejná instituce vedena 
v registru ekonomických subjektů, 
vedeném a spravovaném Českým 
statistickým úřadem, což je elektronický 
a dálkově přístupný registr. Z toho 
důvodu není zřejmé, proč má podle § 3 
odst. 2 Český statistický úřad 
poskytovat seznam veřejných institucí 
Ministerstvu financí, jestliže je registr 
Ministerstva financí běžně přístupný. 
Navrhuje se z § 3 odst. 2 slova 
„poskytnutý ministerstvu Českým 
statistickým úřadem ke dni 30. září 
tohoto roku“ vypustit. 

Neakceptováno. Úprava navržena na základě 
dohody s ČSÚ. 

134  § 4  - V odstavci 1 se předpokládá, že veřejné 
instituce předloží Ministerstvu financí ty 
informace potřebné k naplnění 
požadavků stanovených v odstavcích 2 
až 4, které nejsou Ministerstvu financí 
známé z jeho činnosti. Ustanovení 
nutno konkretizovat, stanovit výčet 
informací, které mají veřejné instituce 
sdělovat, a stanovit termín, v němž mají 
být informace sdělovány. 

Jedná se o obecné zmocnění, přičemž 
informace jsou zajišťovány zejména 
prostřednictvím výkazů o plnění rozpočtů, 
účetních výkazů, vyhlášek (např. MZd). 

135  § 8  - Dořešit nutno postavení Výboru pro 
rozpočtové prognózy z toho hlediska, 
zda jde vedle Národní rozpočtové rady 
o samostatný orgán, anebo zda jde 
o orgán „Rady“. Tato věc souvisí 
i s § 35 a 36, na základě nichž se 
zřizuje Úřad Rady a výdaje na činnost 
Rady a Úřadu Rady, nikoliv již na 
činnost Výboru pro rozpočtové 
prognózy, jsou hrazeny ze samostatné 
kapitoly státního rozpočtu. 

Akceptováno. Provoz Výboru bude hrazen 
z rozpočtu Rady (viz § 36 návrhu zákona 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti), jelikož 
Rada bude jeho zasedání pořádat. Explicitně se 
tím oddělí finanční nezávislost Výboru na 
ostatních jednotkách vládního sektoru. 

136  § 10   Dosavadní ustanovení v odstavci 2 
písm. h) označit jako odstavec 3. 

Akceptováno. 

137  § 31 a 32   Funkční období buď začne zvolením, 
anebo se člen Rady ujímá výkonu 
funkce složením slibu a pak jeho 

Neakceptováno. Vypořádání viz výše. 
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funkční období začne složením slibu. 
Obojí platit nemůže, jak by to jinak 
vyplývalo z § 31 odst. 2 a z § 32 odst. 1. 
Uvedená ustanovení nutno upravit. 

138   DZ  Vedle slovního zdůvodnění navržených 
pravidel pro udržitelnou úroveň 
veřejných financí se v zájmu usnadnění 
dalšího schvalovacího procesu 
doporučuje do důvodové zprávy doplnit 
číselné údaje vážící na navržená 
pravidla a odvozené od aktuálních 
ekonomických a rozpočtových údajů 
a od údajů odhadované rozpočtové 
prognózy na další léta. 

Neakceptováno. U dluhového pravidla ani 
u pravidla pro stanovení celkových výdajů 
sektoru veřejných institucí takové odvození 
číselných údajů nemá racionální opodstatnění. 
U některých parametrů jednak návrhy 
předpokládají dopracování metodických 
postupů v součinnosti s NRR, kalkulace by 
navíc vycházely pouze z modelové situace, 
která se v rámci dalšího projednávání bude 
patrně měnit. Propočty aplikace např. únikových 
klauzulí, tzv. nápravné složky či plnění pravidla 
navrhovaného pro ÚSC MF zpracovalo. 

Další požadavky na doplnění číselných údajů 
vážících se k navrženým pravidlům by bylo 
třeba konkretizovat. 

139  Část sedmá 
čl. VII 
obecně 

Návrhu zákona 
o změně 
některých 
zákonů  

 Návrh ústavního zákona o rozpočtové 
odpovědnosti minimálně v čl. 6 písm. a) 
stanoví určité požadavky na sestavení 
státního rozpočtu. Protože státní 
rozpočet je schvalován zákonem, 
zakládá se tím možnost přezkoumávání 
tohoto zákona z ústavního hlediska 
Ústavním soudem. Do návrhu novely 
rozpočtových pravidel je tedy nutno 
zapracovat ustanovení o rozpočtovém 
provizoriu pro případ, že Ústavní soud 
zákon o státním rozpočtu na příslušný 
rok zruší. 

Neakceptováno. Ústavní soud podle zákona 
č. 182/1993 Sb. určí, kdy se zrušená ustanovení 
zrušují. Dá se předpokládat, že stanoví dobu, 
do kdy má být schválen nový zákon. 

140 MPSV 

 

JUDr. Regina Hoplíčková, 
Legislativní odbor,  

tel. 221 922 245, 

Obecně  - Upozorňujeme, že návrhy zákonů by 
měly být více provázány na současné 
právní předpisy, protože ty již 
v současnosti omezují hospodaření 
hlavních dotčených subjektů – 
organizačních složek státu, územních 
samosprávných celků a jejich 
příspěvkových organizací, ať se jedná 

Vysvětleno: Předkládaná právní úprava – zejm. 
zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 
představuje obecnou právní úpravu pro všechny 
veřejné instituce dle definice jeho § 2. 

Navrhovanou legislativou regulované veličiny se 
vztahují k uvedenému sektorovému vymezení, 
které je konzistentní s definicí dle nařízení EP a 
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e-mail: regina.hoplickova@mpsv
.cz 

o rozpočtová pravidla, nebo 
o požadavky vyplývající z účetnictví 
vedeného vybranými účetními 
jednotkami. Není například zřejmý 
důvod pro zahrnutí státních 
příspěvkových organizací, které podle 
zákona č. 218/2000 Sb. (zákon 
o rozpočtových pravidlech) mj.: 

 musejí hospodařit podle 
vyrovnaného rozpočtu (§ 53 odst. 2) 

 při opakovaném dosažení ztráty 
podle účinného znění zákona musejí 
být zřizovatelem zrušeny (§ 55 odst. 
3) 

 nemohou přijímat půjčky a úvěry 
(§ 62 odst. 3) 

 případná jiná (vedlejší, 
hospodářská) činnost musí být 
zisková (§ 63 odst. 2). 

Není proto zřejmé, jakým způsobem se 
mohou tyto organizace podílet na 
nárůstu veřejného dluhu. Předložené 
zákony by je měly zahrnout nejvýše 
v takovém rozsahu, aby jim neukládaly 
další povinnosti například v souvislosti 
s přípravou tříletého rozpočtu, protože 
dosud tyto organizace předkládají návrh 
rozpočtu pouze na další rok, a to na 
základě nákladů a výnosů (závisí tedy 
i na vymezení směrné účtové osnovy, 
nikoliv na rozpočtové legislativě), jelikož 
nepoužívají třídění výdajů a příjmů 
prostřednictvím rozpočtové skladby. 
Zahrnuty by měly být pouze v rozsahu 
jiných právních předpisů (zejména 
vyhlášky č. 410/2009 Sb.), které jim 
ukládají povinnosti z hlediska účetních 
výstupů a výkaznictví. Případnou 
ztrátovost v podstatě kryje zřizovatel 
formou příspěvku na provoz, kdy se tyto 

Rady 549/2013 a pro sledování fiskální 
disciplíny v EU. 

Státní příspěvkové organizace vykazují v rámci 
dluhu v metodice ESA 95 pouze tzv. 
imputované dluhové závazky související 
s finančním pronájmem mýtných bran od 
společnosti KAPSCH. Jejich rozpočet je 
vyrovnaný prostřednictvím příspěvku od 
zřizovatele – jsou tak implicitně napojeny na 
případný schodek vzniklý u jejich zřizovatele, 
který je zpravidla financován dluhově. 

Rozpočet a výhled rozpočtu jsou zákonem 
definovány pouze v obecné rovině tak, aby bylo 
možné zajistit naplnění zákona bez výrazných 
dodatečných nákladů a bezprostředních 
rozsáhlých legislativních změn. V sektoru 
veřejných institucí je v ČR zařazeno cca 18 tisíc 
jednotek, které mají nejrůznější právní formy 
(viz schéma uvedené v boxu č. 2 DZ). Rozpočet 
je vymezen jako finanční plán, kterým se řídí 
financování činnosti veřejné instituce. Obsahuje 
plán příjmů a výdajů a financování vzniklého 
salda, nebo plán výnosů a nákladů. 

U příspěvkových organizací se předpokládá 
sestavování minimalistické verze finančního 
plánu výnosu a nákladů. Jeho rozsah bude 
záviset na požadavku zřizovatele. 
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výdaje promítají do čerpání státního 
rozpočtu na úrovni organizační složky 
státu. 

Obdobně hospodaření organizačních 
složek státu je podstatným způsobem 
mj. omezeno již přímo v zákoně 
o rozpočtových pravidlech, kdy v rámci 
svojí činnosti nemohou rovněž přijímat 
půjčky a úvěry (§ 49 odst. 1), až na 
výjimky nemohou poskytovat státní 
záruky (§ 73), apod. Deficitní 
financování je tedy i v případě těchto 
subjektů výsledkem zejména plnění 
povinností na základě jednotlivých 
zákonů, nikoliv z jejich vlastní činnosti.  

141  Obecně  - Předložené návrhy zákonů řeší situaci 
v podstatě až v případě dosažení limitní 
hranice veřejného dluhu, kdy se mj. 
začnou uplatňovat omezující ustanovení 
§ 6 ústavního zákona. Veřejné instituce 
by v takovém případě měly být 
v podstatě sankcionovány bez ohledu 
na jejich předchozí hospodaření, tj. zda-
li se na veřejném dluhu podílely, či 
nikoliv. To se nejeví jako spravedlivé a 
zákony by měly průběžně cílit na ty 
subjekty, kvůli kterým veřejný dluh 
narůstá a jejich hospodaření včas 
účinně korigovat. To vše bez ohledu na 
skutečnost, zda se veřejný dluh za celek 
blíží limitní hranici, nebo je ještě 
relativně výrazně pod ní. Deficitní 
financování by mělo být opodstatněné a 
dlouhodobé výdaje by neměly být kryty 
jednorázovými příjmy. Ze zákona by 
měly vyplývat případné sankce nejenom 
pro územní samosprávné celky, pokud 
nebude subjekt (osoba) dodržovat 
rozpočtovou odpovědnost 
nezodpovědným zadlužováním 

Vzato na vědomí 
Vzhledem k tomu, že veřejné rozpočty fungují 
jako systém provázaný vzájemnými transfery, 
s rozdělením či sdílením působností 
a nastavením fiskálního federalismu, nelze 
jednoduše konstatovat, že se určitý veřejný 
rozpočet na zadluženosti podílí a jiný nikoli. 
Některé segmenty vládního sektoru např. 
dostávají transfery od svého zřizovatele, díky 
tomu pak nevykazují zadlužení, nicméně jejich 
zřizovatel tyto transfery často financuje dluhově. 
V okamžiku, kdy by se opatření dluhového 
pravidla (např. požadavek na vyrovnané 
hospodaření) vztahovala např. pouze na 
„zřizovatele“, nerovnováha – nárůst dluhu by byl 
přenesen na příjemce transferu (při absenci 
přímého zákazu přijímání dluhových závazků). 
Krize tzv. stavové veličiny je navíc na úrovni 
celého národního hospodářství spojována 
s vývojem dluhového ukazatele celého vládního 
sektoru, nikoli jen jeho vybraných segmentů. 
S v závěru obecné připomínky uvedenými 
východisky souhlasíme a jako tzv. „operativní“ 
číselné fiskální pravidlo proto navrhujeme 
pravidlo vycházející z cyklicky očištěného salda 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9NBF324U)



 58 

veřejných rozpočtů. nastavující celkový objem výdajů sektoru 
vládních institucí použitý pro odvození 
výdajových rámců SR a SF. Pro standardní 
ekonomický vývoj také navrhujeme samostatné 
pravidlo pro ÚSC, které odhlíží od hospodaření 
zbytku vládního sektoru a sleduje pouze 
hospodářskou situaci příslušného ÚSC. 
Cílem navrhovaných pravidel v žádném případě 
nejsou sankce či nabourání sociální 
soudržnosti, nýbrž dosažení zdravých a 
dlouhodobě udržitelných veřejných financí. 
K aplikaci dluhového pravidla by v případě, že 
budou respektována ostatní navrhovaná fiskální 
pravidla, v principu nemělo dojít. Eventuální 
výskyt jednorázových či externích šoků je pak 
řešen prostřednictvím únikových klauzulí. 

142   Návrh 
ústavního 
zákona 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

- V čl. 6 na konci úvodní části ustanovení 
(tj. za slovo „opatření“) patří dvojtečka 
a v čl. 9 je slovo „které“ třeba nahradit 
slovem „která“ (tj. ta ustanovení). 

Částečně akceptováno. 

143  § 4 odst. 2 
písm. d) 

Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

- V § 4 odst. 2 písm. d) se hovoří o 
daňových úlevách; je možné, že budou 
navrhovány např. úlevy na pojistném 
(viz Programové prohlášení vlády), a 
proto by bylo vhodné na tuto situaci 
pamatovat (např. obecnější formulací 
(„a další obdobné úlevy“). 

Vysvětleno: Uvedené ustanovení vychází 
z požadavku implementace směrnice 
2011/85/EU, která ve své kapitole VI, čl. 14, 
odst. 2 požaduje, aby ČS zveřejnily podrobné 
informace o dopadu daňových výdajů na příjmy. 
Místo termínu daňové výdaje byl na národní 
úrovni zvolen termín daňové úlevy. Jeho 
obsahové vymezení bude vycházet 
z mezinárodně srovnatelné metodiky (semináře 
EK, OECD), kde jsou zohledněny pouze DPFO, 
DPPO a DPH. MF předpokládá zveřejnění první 
zprávy již v průběhu letošních prázdnin.  

Vzhledem k tomu, že úlevy na pojistném 
nespadají do působnosti MF, v letošním roce ve 
zprávě zohledněny nebudou. Do budoucna se 
však MF v dané souvislosti spolupráci s MPSV 
nebrání. Uvažuje se také nad zohledněním 
daňových úlev u spotřebních daní. 

144  § 6 odst. 1  - Upozorňujeme na nejednoznačné Vysvětleno: Nedomníváme se, že by 
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termínování střednědobého výhledu 
nejméně na období 2 let, což má dopad 
do IISSP, tzn. nároky na jeho úpravu - 
doposud je nastaveno na dvouletý 
rozpočtový výhled. 

požadavek znamenal dodatečné požadavky na 
IISSP. Zákon o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti zakotvuje minimální požadavky 
kladené na rozpočtový proces a transparentnost 
u veřejných institucí. Pokud jejich speciální 
právní úprava zavádí striktnější požadavky, platí 
tyto. 

145  § 6 odst. 2 
písm. a) a 
b) 

 - Žádáme o jednoznačné určení 
příslušného orgánu a v jaké 
fázi procesu projednávání a schvalování 
návrhu rozpočtu a střednědobého 
výdajového rámce organizační složky 
státu má být návrh zveřejněn.  
Navrhujeme uvést, zda se jedná 
o proces projednávání a schvalování 
návrhu zákona a návrhu střednědobého 
výdajového rámce ve vládě podle § 8 
odst. 6 zákona č. 2018/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů, kdy by 
příslušným orgánem byla vláda, nebo 
o projednávání a schvalování návrhu 
zákona o státním rozpočtu v PSP, která 
by byla příslušným orgánem v daném 
případě. 

Vysvětleno: Pro organizační složky státu 
nepředpokládáme na základě návrhu zákona 
dodatečné požadavky. Jejich rozpočty 
a střednědobé výhledy rozpočtů tvoří součást 
státního rozpočtu. Schvalován je návrh rozpočtu 
až v PSP. Projednání vládou nemá kromě 
možnosti předložit návrh PSP právní důsledky. 
Za příslušný orgán proto považujeme pro 
schválení návrhu SR až PSP. 

146  § 8 odst. 1  - V § 8 odst. 1 je zakotven Výbor pro 
rozpočtové prognózy. Není jasné, jaké 
postavení a právní povahu má tento 
výbor; např. jedná se o poradní  nebo 
jiný orgán Rady? Z toho je pak nutné 
odvozovat postavení členů Výboru 
podle § 37, zejména to, v jakém vztahu 
budou vykonávat svou funkci (což je 
důležité pro vyjasnění účasti na 
nemocenském a důchodovém 
pojištění), zda budou mít nárok na 
odměnu za výkon funkce a (nebo jen) 
nárok na náhradu výdajů (což by mělo 
být v § 37 výslovně uvedeno). Výbor by 
měl existovat ze zákona, nikoliv na 
základě „zřízení“ předsedou Rady. 

Vzato na vědomí. Text upraven. Předpokládá 
se, že se jedná o čestnou funkci bez nároku na 
honorář. 
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147  § 30 odst. 2  - V § 30 odst. 2 chybí na konci písmene 
e) čárka a v odstavci 3 za slovem 
„republiky“ je třeba čárku nahradit 
slovem „nebo“. 

Akceptováno. 

148  § 24 až 33  - Ve zvláštní části důvodové zprávy 
k § 24 až 33 se poslední dva odstavce 
zmiňují o tom, že návrh řeší také 
odměňování členů Rady, přestože 
paragrafové znění tomu nenasvědčuje, 
resp. tato problematika je mj. 
předmětem návrhu tzv. změnového 
zákona a nikoliv návrhu zákona 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 
Bude-li vyhověno zásadní připomínce 
MPSV na vypuštění části páté tzv. 
změnového zákona, bude odůvodnění 
třeba upravit. 

Akceptováno částečně. Odměňování není 
řešeno návrhem zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti. 

149  § 35 odst. 1  - V § 35 odst. 1 je třeba na konci 
odstavce 1 doplnit větu „V čele Úřadu 
Rady stojí vedoucí Úřadu rady.“. 

Akceptováno. 

150  § 35 a 36  - V  boxu č. 9 s názvem „Principy 
fungování nezávislých fiskálních 
institucí (IFI) dle OECD“ uváděném na 
straně 46 materiálu ve zvláštní části 
důvodové zprávy k ustanovením § 24 až 
33  je ve věci postupu jmenování vedení 
a zaměstnanců mimo jiné stanoven 
i požadavek, že by podmínky 
zaměstnání měly být v souladu 
s pravidly státní (nebo parlamentní) 
služby. V ustanovení § 35 návrhu i ve 
zvláštní části důvodové zprávy 
současně uvádíte k ustanovením § 35 
a 36, že k zaměstnancům Rady plní 
vedoucí Úřadu Rady funkci 
zaměstnavatele a Úřad Rady je 
organizační složkou státu a účetní 
jednotkou. Vzhledem ke skutečnosti, že 
návrh předpokládá, že Úřad Rady bude 
organizační složkou státu, je na místě 
doporučit úpravu, z níž by bylo zcela 

Vzhledem k tomu, že zákon o státní službě 
doposud nebyl schválen (2. čtení – obecná 
rozprava, navržen na pořad 12. schůze 
probíhající od 15. 7. 2014), není jeho znění 
zohledněno. 

Uvedené principy OECD představují 
doporučující principy tzv. nejlepší mezinárodní 
praxe.  

V tomto případě však předpokládáme, že by 
problematika měla být např. řešena 
konzistentně s úpravou týkající se např. 
zaměstnanců ČSÚ nebo NKÚ. 
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zřejmé, zda Úřad Rady (resp. 
zaměstnanci) budou podléhat režimu 
zákona o státní službě nebo zda půjde 
výlučně o pracovněprávní vztahy, jak by 
bylo možno usuzovat z § 35 odst. 2 
návrhu. 

151  Část třetí Návrh zákona o 
změně 
některých 
zákonů 

zásadní Upozorňuje se, že návrh je zpracován 
na znění účinné od 1. 1. 2015 na 
základě změn podle zákona č. 458/2011 
Sb., přičemž tyto změny nemají být (ve 
smyslu Programového prohlášení vlády) 
realizovány, neboť mají být od 1. 1. 
2015 zrušeny, viz návrh zákona, kterým 
se mění zákon č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, 
který byl Ministerstvem financí rozeslán 
do připomínkového řízení s termínem 
pro sdělení připomínek do 10. června 
2014. Jinak navrhovaná změna je 
nadbytečná, neboť členové Národní 
rozpočtové rady budou poplatníky 
pojistného na základě § 3 odst. 1 písm. 
b) bodu 20 zákona o pojistném na 
sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti. Část 
druhou je proto třeba z návrhu zákona 
vypustit. 

Částečně akceptováno. Text upraven dle 
záměru Vlády a sněmovního tisku 252. 

Zároveň je však ponechána navržená úprava 
§ 3 i s ohledem na to, že v tomto smyslu byl text 
již v minulosti schválen LRV. 

152  Část čtvrtá  zásadní Členové Národní rozpočtové rady 
budou účastni důchodového pojištění na 
základě § 5 odst. 1 písm. t) zákona 
o důchodovém pojištění, a proto je třeba 
část čtvrtou pro nadbytečnost vypustit. 

Neakceptováno. Je ponechána navržená 
úprava i s ohledem na to, že v tomto smyslu byl 
text již v minulosti schválen LRV. 

153  Část pátá  zásadní Požadujeme celou tuto část vypustit. 
Zásadně nelze souhlasit s tím, aby se 
odměňování členů Národní rozpočtové 
rady řídilo zákonem č. 236/1995 Sb., 
o platu a dalších náležitostech 
spojených s výkonem funkce 
představitelů státní moci a některých 
státních orgánů a soudců a poslanců 

Neakceptováno. Je ponechána navržená 
úprava i s ohledem na to, že v tomto smyslu byl 
text již v minulosti schválen LRV (vč. její komise 
pro pracovní právo). 
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Evropského parlamentu, ve znění 
pozdějších předpisů. O důvodech, které 
předkladatele k návrhu takového řešení 
vedly, důvodová zpráva mlčí, stejně 
jako není odůvodněna navrhovaná výše 
platu předsedy a dalších členů Národní 
rozpočtové rady, ani rozsah a výše 
dalších náležitostí, které jim mají 
příslušet. Není tedy zřejmé, z jakého 
důvodu má být výše platu „řadového“ 
člena Národní rozpočtové rady shodná 
s výší platu místopředsedy výboru 
komory Parlamentu nebo předsedy 
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
a výše platu předsedy Národní 
rozpočtové rady shodná s výší platu 
ministra, místopředsedy komory 
Parlamentu či viceprezidenta NKÚ. 
Z hlediska rozsahu a náročnosti výkonu 
jejich funkce nelze předpokládat, že by 
byl shodný jako u uvedených 
představitelů v režimu zákona 
č. 236/1995 Sb. Mezi úkoly Národní 
rozpočtové rady má patřit 
např. zjišťování výše zadlužení, 
hodnocení plnění fiskálních pravidel, 
sledování vývoje sektoru veřejných 
institucí, vypracovávání zpráv a 
stanovisek, avšak bez přímé výkonné 
pravomoci.  Akceptovat nelze ani 
stanovení práva na náhrady výdajů a 
naturální plnění. Podle názoru MPSV by 
měl přiměřenou výši odměny stanovit 
orgán, který má členy Národní 
rozpočtové rady volit, tedy Poslanecká 
sněmovna Parlamentu ČR, a to 
v závislosti na náročnost, odpovědnost 
a výsledky výkonu funkce. Současně by 
bylo možno zákonem stanovit, že 
cestovní náhrady při cestách 
v souvislosti s výkonem funkce 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9NBF324U)



 63 

uvedených osob jim přísluší ve stejném 
rozsahu, výši a za podmínek jako 
zaměstnancům v pracovním poměru 
s tím, že za pravidelné pracoviště se 
považuje místo jejich pobytu. Tuto 
úpravu by měl obsahovat návrh zákona 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti; 
systematicky by měla být zařazena mezi 
ustanovení § 24 a následující. 

154  Část pátá  zásadní Pokud by však i přes nesouhlas 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
byli členové Národní rozpočtové rady 
mezi tzv. představitele v § 1 zákona 
č. 236/1995 Sb. doplněni, je třeba 
příslušné novelizační body týkající se 
tohoto ustanovení formulovat takto: 
„1. V § 1 písm. f) se slova „(dále jen 
„představitel“)“ zrušují a za slovo 
„režimů“ se  vkládají slova „, člena 
Národní rozpočtové rady“.  
2. V § 1 se za písmeno f) vkládají slova 
„(dále jen „představitel“).“. 
Účelem je napravit předchozí nesprávné 
zásahy do tohoto ustanovení tak, aby již 
napříště nedocházelo k pochybnostem 
o tom, že představiteli jsou všechny 
osoby uvedené v písmenech a) až f). 
Dále by bylo třeba: 

 v dosavadním novelizačním bodu č. 
2 (týkajícím se § 7 odst. 1 – 
odchodné) vypustit slova 
„a předsedy“, 

 v nadpisu hlavy deváté vypustit 
slova „A PŘEDSEDY“,  

 v § 27h úvodní části ustanovení 
vypustit slova „Předsedovi a“ a ve 
slově „členovi“ uvést počáteční 
velké písmeno, protože předseda 
Národní rozpočtové rady má být 
současně jedním z jejích členů. 

Akceptováno. 

155  Část  zásadní Členové Národní rozpočtové rady Neakceptováno. Je ponechána navržená 
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dvanáctá budou účastni nemocenského pojištění 
na základě § 5 písm. a) bodu 22 zákona 
o nemocenském pojištění, a proto je 
třeba bod 1 pro nadbytečnost vypustit. 
Bod 2 lze ponechat, neboť upřesňuje, 
kdo plní úkoly zaměstnavatele. 

úprava i s ohledem na to, že v tomto smyslu byl 
text již v minulosti schválen LRV. 

156    zásadní V návrhu změnového zákona není 
zapracován návrh změny zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, který by 
reagoval na zavedení funkce člen 
Národní rozpočtové rady v návrhu 
ústavního zákona. Člen Národní 
rozpočtové rady bude po dobu výkonu 
funkce zařazen do okruhu nemocensky 
a důchodově pojištěných osob. Je tedy 
potřeba současně stanovit, že toto 
postavení je překážkou zařazení do 
evidence uchazečů o zaměstnání. 
Z tohoto důvodu žádáme, aby změnový 
zákon byl doplněn o změnu zákona 
o zaměstnanost.  
Návrh změny příslušného ustanovení 

zákona o zaměstnanosti: 

„V § 25 odst. 1 písm. n) se za 

slova „členem Rady Českého 

telekomunikačního úřadu,“ vkládají 

slova „členem Národní rozpočtové 

rady,“.“ 

Odůvodnění (také k doplnění zvláštní 

části důvodové zprávy):  

Zavedení funkce člena Národní 
rozpočtové rady v návrhu ústavního 
zákona o rozpočtové odpovědnosti a 
zařazení osob vykonávajících tuto 
funkci do okruhu osob nemocensky a 
důchodově pojištěných si vyžaduje 
novelizaci zákona o zaměstnanosti. 
Navrhuje se, aby fyzická osoba, která 

Akceptováno. 
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bude v postavení člena Národní 
rozpočtové rady, nemohla být současně 
uchazečem o zaměstnání.  

157 ÚOOU 

Vít Zvánovec - 
legislativa@uoou.cz 
tel.: 234 665 323, 234 665 217 a 
605 446 175 

 

Článek 1 
odst. 1 

Návrh 
ústavního 
zákona 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

- V článku 1 odst. 1 se slova „Stát a 
územní samosprávné celky dbají“ 
nahrazují slovy „Veřejný sektor dbá“ a 
zároveň se zrušuje podtržení. 

Odůvodnění 
Důvodová zpráva zcela mlčí, proč ze ve 
všech vykonavatelů veřejné správy je 
vypíchnut pouze stát, obce a kraje. Proč 
ne rovněž samosprávné korporace? 
Vysoké školy? 

Článek 126 TFEU se týká toliko státu. 

Neakceptováno. Ustanovení vychází z dikce 
úpravy předpisů ústavního pořádku. 

158  Článek 1 
odst. 2 

Návrh 
ústavního 
zákona 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

- V článku 1 odst. 2 se slova „sektor 
veřejných institucí“ nahrazují slovy 
„veřejný sektor“. Tuto změnu promítnout 
na všechna ostatní místa. 

Odůvodnění 
Tak zásadní předpis, jako je ústavní 
zákon, by měl používat standardní 
terminologii, kterou používá Rada 
Evropy, např. článek 13 odst. 2 písm. b) 
Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků, vyhlášené pod 
č. 15/2007 Sb. m. s., nebo Evropská 
unie, např. směrnice o opakovaném 
použití informací veřejného sektoru, 
CELEX: 32003L0098, a nikoliv 
obskurní. Důvodová zpráva se sice 
odvolává na nařízení Rady č. 549/2013, 
avšak lze citovat jeho bod 1.35 přílohy: 
„Veřejný sektor je tvořen všemi 
institucionálními jednotkami, které jsou 
rezidenty v daném hospodářství a které 
jsou kontrolovány vládními institucemi. 
Soukromý sektor je tvořen všemi 

Neakceptováno: Tato změna by byla v rozporu 
s dohodou učiněnou s ČSÚ. Pojem veřejný 
sektor má dle nařízení EP a Rady (EU) 
č. 549/2013 širší náplň, než pojem sektor 
veřejných institucí, který je zákonem používán 
jako synonymum k pojmu sektor vládních 
institucí. 
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ostatními rezidentskými jednotkami.“ 

Pojem „veřejná instituce“ by měl být 
opuštěn. Jednak je zde úmyslně 
navrhován rozpad jednoty právního 
řádu (jiné pojetí „veřejná instituce“ 
v zákonu o svobodném přístupu 
k informacím, jiné pojetí „veřejná 
instituce“ zde) a jednak tento pojem je 
postradatelný. Místo toho je vhodnější 
přímo vymezit, kteří vykonavatelé 
veřejné správy jsou součástí veřejného 
sektoru a nesnažit se pro ně najít 
souborný pojem. 

159  Článek 3 
odst. 1 

Návrh 
ústavního 
zákona 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

- Článek 3 odst. 1 je nezbytné 
dopracovat.  

Odůvodnění 
Předně je třeba nahradit vágní pojem 
„nezávislý orgán“. Má být NRR správní 
úřad? Účetní dvůr? Dále je třeba vágní 
slovo „působí“ nahradit konkrétní 
pravomocí. Bude NRR vydávat správní 
akty? Protokoly o kontrole? 

Neakceptováno. Úprava byla navržena 
v kontextu obdobné úpravy na ústavní úrovni 
(NKÚ), detailní úprava je pak obsažena 
v prováděcím zákoně. 

160  Článek 5 Návrh 
ústavního 
zákona 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

- Článek 5 je nezbytné přepracovat. To 
promítnout též do doprovodného 
zákona. 

Odůvodnění 
Důvodová zpráva dostatečně 
neobjasňuje, proč by se státní dluhopisy 
neměly počítat do státního dluhu. 

Stejně tak je nevhodné, aby se výše 
zadlužení vyhlašovala stejným 
způsobem jako zákony, neboť to není 
právní norma. Od toho je má být úřední 
věstník, nejlépe Ústřední věstník České 
republiky. 

Vysvětleno: Státní dluhopisy samozřejmě 
v obecné rovině do státního dluhu zahrnovány 
jsou. Jako regulovaná veličina nicméně byla pro 
dluhové pravidlo zvolena hodnota podílu dluhu 
na HDP po odečtení tzv. dluhové rezervy 
definované zákonem 218/2000 Sb. Tato rezerva 
zjednodušeně představuje výnosy 
z emitovaných státních dluhopisů, které 
doposud nebyly zapojeny do financování 
deficitu státního rozpočtu či refinancování dluhu. 
Jde tudíž o disponibilní (likvidní) prostředky, 
které by mohly být v zásadě okamžitě použity 
na snížení dluhu. 

Dle zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních 
smluv se tímto způsobem mohou mj. vyhlašovat 
i sdělení ministerstev, jiných ústředních 
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správních úřadů, Státní volební komise nebo 
České národní banky o skutečnostech 
a přijatých rozhodnutích atp. 

161  § 2 Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

- Vymezení osobní působnosti v § 2 je 
třeba lépe systematicky uspořádat.  

Odůvodnění 
Jednotliví vykonavatelé veřejné správy 
by měly být upořádáni podle významu, 
tzn. že územní samosprávný celek by 
měl být na třetím místě, samosprávné 
korporace na 4. 

Vysvětleno: Není pravda, že ve všech 
případech veřejné instituce představují 
vykonavatele veřejné správy. Do sektoru 
veřejných institucí spadají mj. také např. 
vybrané obchodní společnosti, které dle 
metodiky ESA plní funkci vlády. 
Sektor se dále dle nařízení EP a Rady (EU) 
č. 549/2013 dělí na subsektory (v ČR se 
vyskytují tři – ústřední vládní instituce, fondy 
sociálního zabezpečení a místní vládní 
instituce). Aby bylo zejm. pro potřeby splnění 
požadavku směrnice Rady (EU) č. 2011/85/EU 
v oblasti vykazování fiskálních dat možné 
instituce sdružit do uvedených subsektorů, bylo 
zvoleno uspořádání § 2. Toto uspořádání se 
může jevit jako nesystematické, nicméně 
sleduje logiku uvedeného členění do 
subsektorů. 

163  § 35 Návrh zákona 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

- V § 35 a na všech ostatních místech se 
slovo „Úřad“ nahrazuje slovem 
„kancelář“. To promítnout též do 
doprovodného zákona. 

Odůvodnění 
Je naprosto nevhodné pomocný útvar 
označovat jako „úřad“. Ve skutečnosti 
totiž bude úřadem přímo NRR. 
Důvodová zpráva zcela mlčí. 

Neakceptováno. Úprava navržena dle 
obdobných platných právních úprav. 

164  § 37 odst. 3 
písmena a) 
až c)  

Návrh zákona 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

- V § 37 odst. 3 se písmena a) až c) 
zrušují.  

Odůvodnění 
Podstatou kvalifikace je: „Členem 
Výboru může být pouze fyzická osoba, 
která je zástupcem právnické osoby, 
která dlouhodobě a pravidelně 
zpracovává a zveřejňuje 
makroekonomické nebo fiskální 

Neakceptováno. Úprava navržena dle 
obdobných platných právních úprav. 

Národní rozpočtová rada má být apolitickým 
orgánem, stejně jako její členové. NRR nemá ze 
své podstaty politickou odpovědnost. 

Kritéria na členy Výboru mají zaručit jeho 
profesionalitu, důvěru a vysokou odbornost, 
navíc u osob, které pravidelně prognózy samy 
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prognózy sektoru veřejných institucí a je 
funkčně nezávislá na sektoru veřejných 
institucí.“ Normovat, že taková fysická 
osoba musí být plně svéprávná, nebyla 
pravomocně odsouzena pro úmyslný 
trestný čin a má ukončené 
vysokoškolské vzdělání v magisterském 
studijním programu, je nedůstojné, 
neboť je politickou odpovědností členů 
NRR, aby takové lidi nenavrhovali. 

tvoří. 

165   DZ k návrhu 
zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Ochranu soukromí a osobních údajů 
(dále jen „DPIA“) v obecné části 
důvodové zprávy je nezbytné zcela 
přepracovat. Tato připomínka je 
zásadní. 

Odůvodnění 
Důvodová zpráva uvádí: „Navrhovaná 
právní úprava nemá dopady ve vztahu 
k ochraně soukromí a osobních údajů.“ 
Ve skutečnosti § 30 zavádí rozsáhlé 
zpracování osobních údajů členů NRP. 
Smyslem DPIA je totiž popsat a 
vyhodnotit stávající a zamýšlená 
zpracování osobních údajů. 
K vyhodnocení dopadů navrhovaného 
řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů slouží tento postup: 

Nejprve je nutno explicitně konstatovat, 
zda osnova zakládá nějaké nové 
zpracování osobních údajů; pokud ano, 
je třeba uvést jeho základní parametry: 
specifický účel, kategorie 
zpracovávaných osobních údajů, 
veřejnost zpracování, jeho částí nebo 
výstupů ze zpracování zakládaného 
navrhovanou regulací a lhůty pro 
uchování osobních údajů. 

Stejný postup se použije, pokud je 

Akceptováno. DZ bude dopracována 
v návaznosti na ustanovení zákona 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
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měněno již existující zpracování 
osobních údajů. V takovém případě je 
třeba jednoznačně vyjádřit povahu 
změny (rozšíření × zmenšení 
zpracování, uvést klíčový měněný 
parametr (např. délka lhůty uchování 
osobních údajů, rozšíření počtu nebo 
rozsahu jednotlivých údajů/údajových 
položek). Co se týká rozsahu oprávnění 
subjektu údajů, uvede se slovní 
vyjádření obsahu dotčených oprávnění 
podle zákona o ochraně osobních údajů 
a popíše, pokud možno i vyhodnotí za 
použití běžně používaných 
kvalifikačních kritérií, zásah do každého 
z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, 
zda navrhovaná regulace představuje 
zvláštní úpravu některé povinnosti nebo 
oprávnění subjektu údajů a kvalifikační 
hodnocení takové změny, pokud to lze. 
V popisu jiných dopadů na soukromí se 
uvede jednak obecně používané 
označení dotčeného aspektu soukromí, 
tak výstižné označení nebo popis 
zásahu. Pokud se předpokládá nebo 
dokonce přímo zamýšlí návaznost na 
jiná, ať již existující, nebo souběžně 
zakládaná či zamýšlená zpracování 
osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde 
prostou výměnu, nebo zda bude či má 
být dosahováno synergického efektu. 
Identifikují se a popíší všechny uzly, ve 
kterých existuje nebo vzniká potenciálně 
nebezpečí neoprávněného přístupu 
nebo zneužití osobních údajů. Popíší 
a stručně se vyhodnotí kvalita osobních 
údajů, jež mají být zpracovávány; pro 
hodnocení se použijí parametry jako 
obecný požadavek na kvalitu, zejména 
ve vztahu k možným právním 
důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost 
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vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to 
dány podmínky, rovněž formy a 
periodicita aktualizace a parametry 
specifické pro upravované zpracování 
osobních údajů. Uvedou se základní 
protiopatření, která zajišťují ochranu 
osobních údajů, a to jak specifická, tak 
i obecná podle zákona o ochraně 
osobních údajů. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení 
jsou pouze přímé projevy; popis se 
uvádí, i pokud navrhované řešení 
zachovává již právně existující 
zpracování osobních údajů a parametry 
práva na ochranu osobních údajů. Je-li 
shledáno, že existují změny ve 
zpracování osobních údajů, popíší se 
a zhodnotí záruky pro ochranu osobních 
údajů; přednostně a v úplnosti se popíší 
postupy a instituty; není-li jich, pak se 
vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí 
záruky a opatření podle obecného 
zákona o ochraně osobních údajů 
a jiného zákona obsahujícího zvláštní 
úpravu, kterou je třeba převzít. 

166 MŠMT  

JUDr. Emil Halla, odbor 
legislativy, tel.: 234811206, 
e-mail: emil.halla@msmt.cz 

§ 2 Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní MŠMT požaduje, aby veřejnými 
institucemi podle § 2 zákona nebyly 
státní příspěvkové organizace a 
příspěvkové organizace územních 
samosprávných celků, pokud jako 
právnické osoby vykonávají činnost škol 
a školských zařízení podle zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 
Odůvodnění: 
Školy a školská zařízení jsou zpravidla 
malé právnické osoby, jejichž roční 
rozpočet se pohybuje v jednotkách 

Neakceptováno: Příspěvkové organizace, které 
splňují znaky institucionální jednotky zařazené 
do sektoru vládních institucí (S.13) dle nařízení 
EP a Rady (EU) č. 549/2013, musí být součástí 
navrhované právní úpravy. 
Tato úprava je předkládána zejména 
v souvislosti s implementací směrnice 
2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové 
rámce členských států EU, která mj. uvádí: „…je 
třeba dbát zejména na to, aby se rozsah 
povinností a postupů stanovených ve 
vnitrostátních rozpočtových rámcích náležitým 
způsobem vztahoval na všechny subsektory 
sektoru vládních institucí, a to zejména, avšak 
nikoli výhradně, v členských státech se silnou 
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milionů Kč. Jejich hospodaření nemá 
podstatný vliv na deficit státního 
rozpočtu, je upraveno jako vyrovnané a 
způsob financování těchto subjektů ze 
státního rozpočtu podléhá přísným 
pravidlům stanoveným v samostatné 
části školského zákona. Z uvedených 
důvodů se domníváme, že by tyto 
právnické osoby neměly být v plném 
rozsahu zahrnuty mezi veřejné instituce.  
Zahrnutí mezi veřejné instituce totiž 
mimo jiné bude znamenat povinnost 
těchto subjektů vytvářet nejenom 
rozpočet na daný kalendářní rok, ale 
také střednědobý výhled na nejméně 
2 další roky.  

V souladu s důvodovou zprávou je 
smyslem tohoto ustanovení snaha 
posílit transparentnost a důvěryhodnost 
hospodaření s veřejnými prostředky a 
rozšířit horizont pro efektivní 
a předvídatelné řízení veřejných financí, 
posílení manažerské odpovědnosti, 
vytvoření rámce pro rozpočtové 
plánování apod.  

Zatímco na úrovni státu (v případě 
přípravy střednědobého výhledu 
státního rozpočtu jako celku) a na úrovni 
jednotlivých územních samosprávných 
celků (zejména krajů) lze s tímto 
argumentem souhlasit, na úrovni 
jednotlivých příspěvkových organizací 
(ať již státních, ale zejména těch 
zřizovaných územními samosprávnými 
celky) tento návrh postrádá jakékoliv 
opodstatnění a bude směřovat pouze ke 
zvýšení zcela nadbytečné 
administrativní zátěže. 

Příspěvkové organizace, které by měly 
být veřejnou institucí podle § 2 návrhu 

fiskální decentralizací.“ 
Čl. 3 kapitoly II směrnice říká: „1. Pokud jde 
o vnitrostátní systémy veřejných účtů, v 
členských státech fungují systémy veřejných 
účtů, které komplexně a konzistentně pokrývají 
všechny subsektory sektoru vládních institucí a 
obsahují informace potřebné k vypracování 
akruálních údajů pro sestavení údajů 
založených na standardu ESA 95. Uvedené 
systémy veřejných účtů podléhají vnitřní kontrole 
a nezávislému auditu.“ 
2. Členské státy zajistí, aby veřejnost měla 
včasný a pravidelný přístup k fiskálním údajům 
pro všechny subsektory sektoru vládních 
institucí, jak jsou definovány nařízením (EU) 
č. 549/2013… 
Každý členský stát (dle kapitoly IV čl. 5 
směrnice) uplatňuje numerická fiskální pravidla, 
která jsou pro něj specifická a která účinně 
podporují soulad s jeho povinnostmi v oblasti 
rozpočtové politiky vyplývajícími ze Smlouvy 
o fungování EU, a to ve víceletém rámci pro 
sektor vládních institucí jako celek. 

Dle čl. 9 kapitoly V Střednědobé rozpočtové 
rámce zahrnují postupy stanovení těchto 
položek:  

a) komplexních a transparentních víceletých 
rozpočtových cílů týkajících se schodku 
sektoru vládních institucí, dluhu 
a jakéhokoli jiného souhrnného fiskálního 
ukazatele, jako jsou například výdaje, 
přičemž je třeba zajistit jejich soulad se 
všemi platnými numerickými fiskálními 
pravidly stanovenými v kapitole IV; 

V neposlední řadě pak směrnice v kapitole VI čl. 
12 říká, že: „Členské státy zajistí, aby všechna 
opatření přijatá za účelem dodržení ustanovení 
kapitol II, III a IV byla konzistentní v rámci 
celého sektoru vládních institucí a komplexně 
pokrývala všechny jeho subsektory. To vyžaduje 
zejména konzistentnost účetních pravidel 
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zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti, jsou, pokud jde o své 
příjmy, v zásadě zcela závislé na 
veřejných prostředcích (ať již státních či 
z rozpočtů územních samosprávných 
celků) s tím, že o jejich výši, pravidlech 
přidělování v závislosti na rozsahu 
činností a úkolů, které mu zřizovatel pro 
daný kalendářní rok uloží a svěří apod., 
rozhoduje zřizovatel nebo jsou tato 
pravidla upravena přímo zákonem 
v návaznosti na jiná kritéria či 
skutečnosti (například školy a školská 
zařízení zřízené územními 
samosprávnými celky, jejichž systém 
financování ze státního rozpočtu je 
podrobně a závazně upraven zákonem 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, přičemž 
základním kritériem je v současné době 
skutečný počet dětí, žáků, studentů či 
jiných jednotek výkonu). V této oblasti je 
tedy prostor pro manažerské plánování 
v oblasti finančního řízení ze strany 
statutárního orgánu dané příspěvkové 
organizace velice omezený a závislý na 
externích vlivech, které může pouze 
stěží ovlivnit (a to třeba i s ohledem na 
pravidla týkající se postupů v případě 
překročení dluhu ze strany územního 
samosprávného celku apod.). 
Střednědobý plán by se tak v těchto 
případech stal pouhou formalitou, 
zbytečně zatěžující všechny 
zúčastněné.  

a postupů a spolehlivost výchozích systémů 
sběru a zpracování údajů.“ 

Totožné vymezení sektoru je využíváno také 
v rámci rozpočtového dohledu stanoveného ve 
Smlouvě o fungování EU a zejména v Paktu 
o stabilitě a růstu, který platí pro celý sektor 
vládních institucí definovaný dle nařízení (EU) 
č. 549/2013. 

Součástí sektoru vládních institucí např. 
v současné době nejsou nemocnice, soukromá 
školská zařízení založená. Podrobné schéma 
sektoru je upraveno v boxu č. 2 uvedeném v DZ 
k návrhu zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti nebo na internetových stránkách 
MF (http://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/hospodareni/rozpoctove-ramce-
statisticke-informace/verejny-sektor/sektor-
vladnich-instituci). 

167  § 4 Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní a) Hospodaření veřejných vysokých škol 
(dále jen „VVŠ“) je zákonem č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon 

Neakceptováno: 
Veřejné vysoké školy (dále jen VVŠ) sestavují 
dle odst. 1 § 18 zákona č. 11/1998 Sb. svůj 
rozpočet na kalendářní rok a hospodaří podle 
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o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, nastavené jako 
povinně vyrovnané a z tohoto důvodu 
nemůže ovlivnit vývoj státního dluhu ani 
další kritéria rozpočtové odpovědnosti. 
Vzhledem k nezpochybnitelným 
finančním nárokům v souvislosti se 
zajištěním požadavků navrhovaného 
zákona a deklarovanému požadavku 
hospodárnosti a efektivnosti při 
nakládání s veřejnými financemi (viz čl. 
1 odst. 2 ústavního zákona), žádáme 
VVŠ zahrnout do skupiny „ostatních 
jednotek, jejichž hospodaření má 
zanedbatelný dopad na celý subsektor“ 
(viz str. 28 materiálu, poslední věta). 
b) Při neakceptaci výše uvedeného: 
Vzhledem k tomu, že zákon 
v navrhované podobě předpokládá pro 
VVŠ zavedení povinnosti sestavovat 
v měsíční frekvenci přehled o peněžních 
tocích tzv. přímou metodou a 
v předložených podkladech není 
obsažena struktura výkazu, žádáme 
s ohledem na specifika činností VVŠ a 
tím částečné odlišnosti účetních postupů 
vyvolané povahou jejich činnosti, 
podklady doplnit o vymezení toho, co 
budou nepřekročitelné limity požadavků 
na zpracovávaná data, tak aby po 
schválení zákona v navazujících 
předpisech požadavky na strukturu dat 
dále nerostly. 
c) V návrhu zákona není zohledněn 
výsledek jednání mezi Ministerstvem 
financí a MŠMT ze dne 29. 8. 2013, kde 
byl pro případ schválení zákona 
dohodnut jednak časový interval mezi 
přijetím potřebných legislativních norem 
a zahájením povinnosti předat 
zpracovaný výkaz, jednak přechodné 

něj. Rozpočet veřejné vysoké školy nesmí být 
sestavován jako deficitní. 

Přesto však některé veřejné vysoké školy ve 
svých rozvahách vykazují dluhové závazky. 
V dané souvislosti je třeba uvést, že např. 
pořízení dlouhodobého majetku vstupuje 
prostřednictvím tzv. tvorby fixního kapitálu do 
výpočtu vládního deficitu v okamžiku pořízení 
majetku. V dané souvislosti je tudíž třeba 
rozlišovat účetní vyrovnanost hospodaření VVŠ 
a vyrovnanost v rámci vládní finanční statistiky 
(metodiky národních účtů – ESA – relevantní 
pro hodnocení fiskální disciplíny v EU). 

Ze stejných důvodů jako příspěvkové 
organizace (viz připomínky 163) spadají do 
sektoru veřejných („vládních“) institucí také 
veřejné vysoké školy. Tyto se podílejí jak na 
deficitu, tak i na dluhu vládního sektoru, který je 
hodnocen v rámci pravidel fiskální disciplíny 
hodnocených EK. 

VVŠ disponují značnými finančními prostředky a 
realizují významné objemy příjmů a výdajů 
sektoru vládních institucí. Jejich hospodaření 
nelze tudíž z pohledu dopadu na celý vládní 
sektor považovat za hospodaření se 
zanedbatelným dopadem. 

Vzhledem k celkové personální obměně útvarů 
zajišťujících právní úpravu v oblasti účetnictví, 
nebylo možné zajistit navázání na dohodu ze 
zmíněného jednání. Jakmile bude v rámci MF 
vyjasněn další postup řešení této otázky, budou 
příslušné útvary MF MŠMT a VVŠ kontaktovat. 
Zajištění fiskálních dat za VVŠ je však nadále 
považováno ze strany MF za velmi potřebné. 
V důvodové zprávě prezentovaný další postup 
představuje záměr MF, který se opírá 
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období, po které by byla zpracovávána 
redukovaná verze dat. 

o koncepční přístup zvolený u tzv. státních 
příspěvkových organizací (rozsah výkazu 
zavedeného vyhláškou č. 410/2009 Sb. 
v platném znění – příloha č. 5, část M – u VVŠ 
lze předpokládat postupnou implementaci dle 
dříve učiněné dohody). 

168  § 6 Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Navržený text ustanovení § 6 zakládá 
významnou nejistotu pro VVŠ, které při 
sestavování rozpočtu dosud 
postupovaly podle ustanovení zákona 
o vysokých školách. Žádáme 
v důvodové zprávě upřesnit, v jaké 
vzájemné pozici z pohledu řešené 
problematiky by měl být ústavní zákon o 
rozpočtové odpovědnosti a navazující 
předpisy se zákonem o vysokých 
školách. 

Vysvětleno: V důvodové zprávě k návrhu 
zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je 
na str. 30 k § 5 uvedeno následující: „Je 
navržena obecná úprava platná pro celý sektor 
veřejných institucí s tím, že v případě existence 
detailnější speciální právní úpravy (kupř. zákon 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 
změně některých souvisejících zákonů, zákon 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů) se pro dané veřejné 
instituce aplikuje speciální právní úprava a v ní 
použitý pojem.“ 

169  § 6 Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní V souvislosti s tím, že se střednědobý 
výhled má sestavovat nejméně na 2 
další roky, požadujeme doplnit do 
rozpočtových pravidel ustanovení, které 
bude zajišťovat respektování již jednou 
schválených víceletých závazků v 
IISSP. Zároveň požadujeme do 
důvodové zprávy doplnit informaci, zda 
se bude střednědobý výhled (víceleté 
závazky) sestavovat v IISSP nebo zda 
vznikne nový výkaz, který se bude 
předávat do CSÚIS. 

Viz vypořádání připomínek 140 a 145. 

V tuto chvíli se nepředpokládá předkládání 
střednědobého výhledu do CSÚIS. 

170  § 25 Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Vzhledem k tomu, že požadavky 
kladené v souvislosti s návrhem 
povedou ke zvýšení finanční 
i personální zátěže vykazujících 
subjektů, požadujeme, aby u těch 
subjektů, které předávají údaje do IISSP 
bylo v maximální možné míře využito 
těchto údajů (návrhy rozpočtu i údaje 
o čerpání) a aby rovněž i zveřejňování 
údajů za tyto subjekty bylo provedeno 
prostřednictvím IISSP a nikoliv např. na 

Vzato na vědomí. 
Viz vypořádání připomínky 140. 
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internetových stránkách jednotlivých 
organizací. 

171  Čl. 6 písm. 
a) 

Návrh 
ústavního 
zákona 
o rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

Z textu není zřejmé, na který rok vláda 
předloží Poslanecké sněmovně návrh 
vyrovnaného nebo přebytkového 
státního rozpočtu. Doporučujeme text 
upřesnit, zda se jedná o běžný rok (tj. 
novelizace zákona o SR) nebo 
následující rok. 

Vysvětleno: Vzhledem k tomu, že uvedené 
dluhové pravidlo se váže k výši zadlužení 
zveřejněné NRR do jednoho měsíce ode dne 
prvního zveřejnění výše veřejného dluhu za 
předchozí rok ČSÚ, tj. v období 1 měsíce po tzv. 
jarní EDP notifikaci (tj. v květnu), je z logických 
důvodů zřejmé, že zamýšleno je předkladatelem 
předložení návrhu vyrovnaného či přebytkového 
státního rozpočtu na následující rok. 

172  § 3 Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

 V § 3 odst. 2 vypustit slova „na svých 
internetových stránkách“. 
4) K novelizovaným zákonům – 
platnému znění 

Doporučujeme upravit platné znění 
měněných zákonů, které obsahuje 
chyby (např. v zákoně č. 218/2000 Sb., 
§ 8 odst. 6 se odvolává na zrušený 
§ 8a). 

Neakceptováno: Není zřejmé, z jakého důvodu 
MŠMT zpochybňuje způsob zveřejnění 
seznamu veřejných institucí. 

Akceptováno – Platná znění byla upravena. 

173  § 4 odst. 4  Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

Navrhujeme v důvodové zprávě uvést 
přibližný rozsah a způsob předávání 
údajů těch veřejných institucí, které 
nejsou uvedeny v § 4 odst. 3. Vyhláška 
č. 449/2009 Sb., uvedená v důvodové 
zprávě, je od 1. 1. 2015 nahrazena 
vyhláškou č. 5/2014 Sb. I z tohoto 
důvodu navrhujeme revidovat text 
důvodové zprávy týkající se subsektoru 
ústředních vládních institucí a uvést 
konkrétní harmonogram přípravy a 
účinnosti souvisejících právních 
předpisů, které budou jednotlivým 
veřejným institucím ukládat povinnost 
předkládat příslušné údaje (např. 
uváděný přehled o peněžních tocích 
sestavený přímou metodou). 

Viz vypořádání připomínky č. 164 

174  § 5 Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 

doporučují
cí 

Doporučujeme ve všech třech 
odstavcích nahradit vazbu „je plán“ za 
vazbu „se rozumí plán“. 

Neakceptováno. Tato dikce byla již v minulosti 
projednána LRV. 
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odpovědnosti 

175  § 6 odst. 2 
písm. a) 

Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

Požadujeme upřesnit termín „příslušným 
orgánem“, pokud tento orgán není 
stanoven v jiném právním předpise. 
Tzn., zda bude ponecháno na zřizovateli 
(resp. samotné veřejné instituci), jak 
tento orgán určí. 

Vysvětleno: Návrh zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti představuje obecnou 
právní úpravu pro celý sektor veřejných institucí, 
proto neobsahuje specifikaci pro průběh 
schvalování rozpočtů (finančních plánů…) u 
jednotlivých typů veřejných institucí. 

176  § 11    

 

Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

V odstavci 11 větě poslední 
doporučujeme slova „ve Společenství“ 
nahradit slovy „v Evropské unii“ (viz 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 
2013 o Evropském systému národních a 
regionálních účtů v Evropské unii). 

Akceptováno 

177  § 14    

 

Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

V odstavci 1 žádáme vypustit slovo 
„skutečných“, neboť návrh ústavního 
zákona v Čl. 8 takovýto termín 
nepoužívá; dále vypustit slova „svůj 
dluh“, jelikož ve větě již je použito 
zájmeno. 

Akceptováno. 

178  § 18  Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

Doporučujeme přeformulovat v odstavci 
2 vazbu „popíše dluh“. 

Akceptováno. 

179  § 19 

 

Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

V odstavci 2 by mělo být uvedeno: „jeho 
použití“. V odstavci 3 doporučujeme 
jinou formulaci vazby „účtuje odděleně“ 
(např. „vede zvláštní evidenci“). 

Akceptováno částečně. 

180  § 25 

 

Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

Doporučujeme první větu upravit takto: 
„Pokud informační systémy ministerstva 
neposkytnou některé potřebné 
informace, může si Rada vyžádat 
informace a součinnost veřejných 
institucí….“ 

Neakceptováno. Rada nevyužívá prioritně 
informační systémy ministerstva. 

181  § 38  

 

Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

Pokud si implementace těchto pravidel 
do praxe vyžádá úpravy informačního 
systému IISSP, žádáme doplnění 
harmonogramu prací, abychom si 
v návaznosti na něj mohli upravit naše 
informační systémy. 

Vysvětleno: § 38 představuje přechodná 
ustanovení k návrhu pravidla pro stanovení 
celkových výdajů sektoru veřejných institucí 
(§ 11), resp. provedení tzv. nápravné složky 
(§ 12). Změny, resp. úpravy IISSP se 
nepředpokládají. 

182   DZ ostatní V důvodových zprávách k předloženým Akceptováno – V DZ všude důsledně používán 
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k předloženým 
návrhům 
zákonů 

návrhům zákonů doporučujeme 
označovat ústřední orgány státní správy 
v souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., 
o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
to jest nikoli „ministerstvo financí“ či 
„MF“. 

výraz „Ministerstvo financí“. 

183   DZ k návrhu 
zákona o 
změně  

ostatní V důvodové zprávě k návrhu zákona 
o změně některých zákonů v souvislosti 
s přijetím zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti doporučujeme 
při první citaci právních předpisů, které 
již byly novelizovány, uvést citaci 
úplnou. 

Akceptováno 

184   Návrh usnesení 
vlády ČR 

ostatní V návrhu usnesení vlády České 
republiky doporučujeme v části 
„provedou“ slova „členové vlády“ 
nahradit slovy „předseda vlády a ministr 
financí“. Je tomu tak z důvodu, že 
ostatním členům vlády nejsou úkoly 
ukládány. 

Akceptováno 

185   K 
novelizovaným 
zákonům 
platnému znění 

ostatní Doporučujeme upravit platné znění 
měněných zákonů, které obsahuje 
chyby (např. v zákoně č. 218/2000 Sb., 
§ 8 odst. 6 se odvolává na zrušený § 
8a). 

Viz vypořádání připomínky č. 169 

186 ČMKOS  Obecně k 
návrhu 

zásadní Legislativní rada Českomoravské 
konfederace odborových svazů 
projednala na svém zasedání dne 17. 
června 2014 Návrh ústavního zákona o 
rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a 
návrh zákona o změně některých 
zákonů v souvislosti s přijetím ústavního 
zákona o rozpočtové odpovědnosti 
a zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti a zásadně s nimi 
nesouhlasí a požaduje jejich stažení 
z legislativního procesu. 

Základním problémem ústavního 

Vzato na vědomí. 
Z návrhu čl. 6 ústavního zákona o rozpočtové 
odpovědnosti byla na základě rozhodnutí 
koaliční rady vypuštěna opatření týkající se 
platů a možnosti jiné, než zákonem definované 
valorizace důchodů. 

Pozn.: Domníváme se, že zajištění odpovědné 
rozpočtové politiky vytváří jeden ze základních 
předpokladů pro neohrožení autonomnosti 
národní hospodářské politiky a zajištění sociální 
koheze. 

Vstupem do EU (odsouhlaseným referendem) 
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zákona o rozpočtové odpovědnosti je 
problém politický.  

Když podíl zadlužení dosáhne 55 % 
hrubého domácího produktu a Národní 
rozpočtová rada potvrdí tuto úroveň, pak 
vláda automaticky musí přistoupit 
k tvorbě vyrovnaného státního rozpočtu 
a kromě dalšího např. snižuje o 20 % 
mzdy představitelů veřejné moci 
a zastaví růst mezd ve vládním sektoru 
a může zastavit valorizaci důchodů. 
Vláda pak může učinit i některé další 
restrikce atd. 

V takové chvíli se vládnutí resp. výkon 
vládní moci dostává pod kuratelu 
aparátu bruselských, nikým nevolených 
úředníků, kteří hodnotí, zda restrikce 
rozpočtu jsou již dostatečné či nikoli a 
jak výrazně krátit valorizaci důchodů. 
Budou to právě bruselské instituce, 
které budou rozhodovat o tom, co je 
nutno v takovém případě dělat. 

Přitom z dosavadních zkušeností je 
známo, že taková doporučení jsou často 
v diametrálním rozporu s potřebami 
české ekonomiky resp. s její realitou. 
Právě tento zákon, který vychází 
z jakési evropské direktivy, je toho přece 
příkladem. 

Za této situace se tedy o konkrétní 
hospodářské politice našeho státu 
rozhoduje někde jinde. Tato politika je 
určována jinými pravidly, než s jakými 
politické strany vstupovaly do voleb. Jak 
v takové situaci hovořit o svéprávnosti 
politiky českého státu a o tom, že je to 
lid této země, z něhož vychází moc 
v této zemi. 

Za základní problém tohoto zákona tak 

se ČR zavázala k přijetí společné měny. V dané 
souvislosti je třeba konstatovat, že členství 
země v eurozóně, jejímž klíčovým definičním 
znakem kromě společné měny je i společná 
měnová politika uplatňovaná prostřednictvím 
Evropského systému centrálních bank při 
ústřední roli Evropské centrální banky, je 
podmíněno plněním tzv. konvergenčních kritérií. 

Na rozdíl od vln rozšíření předcházejících 
Maastrichtské smlouvě pro země vstupující do 
EU společně s ČR nebo později neexistovala 
v otázce připojení se k jednotné měně volba - 
dříve nebo později ji budou muset zavést 
(podmínka vstupu do EU). 

Po vstupu ČR do EU již došlo v oblasti 
hospodářské a měnové politiky k určitému 
„omezení suverenity“ rozhodování národních 
orgánů, která bude při postupu do dalších 
integračních fází pokračovat. 

Přestože fiskální politika zůstává v kompetenci 
členských států, mají členské státy EU 
povinnost považovat své hospodářské politiky 
za věc společného zájmu. Dle Smlouvy 
o fungování EU mají vlády zachovávat zdravé 
a udržitelné veřejné finance a předcházet 
nadměrnému schodku veřejných financí, což 
znamená, že mají zajistit, aby schodek jejich 
veřejných financí nepřekročil hranici 3 % jejich 
HDP v tržních cenách a aby hodnota jejich 
veřejného dluhu nepřekročila 60 % HDP 
v tržních cenách nebo aby k uvedené hodnotě 
uspokojivým tempem klesala. 
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považujeme fakt, že odnímá pravomoc 
rozhodovat o své politice voličům a také 
politickým stranám.  

Nikdo jistě nezpochybňuje, že stát jako 
celek, stejně jako organizace 
samosprávy, mají hospodařit 
odpovědně. Proč jim to však máme 
vnucovat zákonem a nutit je 
k opatřením, která mohou zcela rozložit 
politické uspořádání ve státě? Lze si 
přece představit, jak by některá opatření 
mohla být přijata obyvatelstvem. Navíc 
ještě uvědomíme-li si, že důsledky 
těchto budoucích škrtů apod. dopadnou 
nejtíživěji na ty, kteří takovou situaci 
nezavinili. Oni nemají dostatek 
prostředků na to, aby se s nimi 
vyrovnali. Řečeno lapidárně – oni si na 
veřejných zakázkách nenakradli. 

Je zcela nepochybné, že důsledky přijetí 
tohoto zákona budou zničující pro 
sociální soudržnost a jakýkoli budoucí 
sociální dialog. Jak za této situace a 
o čem vlastně bude jednat Rada 
hospodářské a sociální dohody? Jak 
bude probíhat kolektivní vyjednávání? 
Právě při kolektivním vyjednávání se 
budou důsledky rozhodování vládních 
představitelů promítat do života 
zaměstnanců a jejich rodin.  

Toto považujeme za zcela zásadní 
problém. Pokud by v budoucnu 
nastala nutnost rozpočtových 
opatření podle tohoto zákona, pak se 
domníváme, že sociální dialog 
nebude moci probíhat. 
Nevyhnutelným důsledkem tohoto 
zákona – pokud nastane situace 
zákonem předvídaná - bude další 
rozpad sociální soudržnosti a růst 
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napětí ve společnosti. 

Tento zákon pokládáme za pokus 
představitelů neoliberální ekonomie 
vnutit evropským zemím pokračování 
jejich dosavadní politiky, je to snaha 
garantovat jim to, co až jim doposud stát 
zajišťoval – že ztráty bank 
z nezodpovědného financování budou 
i nadále garantovány státy a tedy 
přeneseny na daňové poplatníky. Je to 
pokus pokračovat v politice, která 
přivedla evropské země do současné 
krize. 

187 Nejvyšší soud,  

JUDr. Iva Brožová  

Čl. 6 Návrh zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

- Stručně řečeno z pohledu Důvodové 
zprávy je nejasné, zda Návrh dopadá 
i na soudce a z pohledu judikatury 
Ústavního soudu zůstává nejasné, zda 
jde o situaci, která by připouštěla 
platovou restrikci. 
Celé znění připomínky – formát pdf 
(elektronická knihovna Eklep). 

Akceptováno. Ustanovení písmene bez 
náhrady vypuštěno. 

188 MO 

 

Obecně Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

V celém textu návrhu zákona je nutné 
provést terminologickou revizi, neboť 
v ústavním zákoně je nutné dodržet 
jazykovou, stylistickou a terminologickou 
bezvadnost. Návrh ústavního zákona 
nepřesně a nejednotně užívá pojmu 
„stát“ namísto termínu „Česká 
republika“, pojmu „vláda“ namísto 
termínu „vláda České republiky“, pojmu 
„Parlament“ namísto termínu „Parlament 
České republiky“, pojmu „Poslanecká 
sněmovna“ namísto termínu 
„Poslanecká sněmovna Parlamentu 
České republiky“ apod. (obdobně platí 
pro zákon o rozpočtové odpovědnosti). 
Odůvodnění: Navrhovaná úprava 
zajišťuje terminologickou správnost 
návrhu ústavního zákona, a to v souladu 
s čl. 40 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády. Např. pojem „stát“ je legislativní 

Neakceptováno. Text navazuje na ústavní 
pořádek, kde se také používají pojmy 
„Parlament, vláda“ bez přívlastku. 
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zkratkou zavedenou v § 1 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, pro slova „Česká republika, 
u ostatních pojmů je nutné dodržet 
terminologický soulad se zákonem 
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 
ve znění pozdějších ústavních zákonů.                

189  Čl. 1 odst. 2 Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

V čl. I odst. 2 doporučujeme slovo 
„vymezené“ nahradit slovem 
„stanovené“ a slovo „činnosti“ nahradit 
slovem „působnosti“. 
Odůvodnění:  Navrhovaná úprava 
zajišťuje terminologickou správnost 
prováděné právní úpravy, když 
standardně zákon pro úpravu právních 
vztahů využívá pojmu, že za tímto 
účelem „stanoví“(nikoliv vymezí) a 
veřejné instituce vykonávají jim 
svěřenou působnost.         

Neakceptováno. Text byl v této podobě již 
v minulosti projednáván LRV. 

190  Čl. 3 odst. 2 Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

V čl. 3 odst. 2 doporučujeme doplnit, 
z koho je volena Národní rozpočtová 
rada.  
Odůvodnění:  Navrhované doplnění 
směřuje k upřesnění textu a jeho 
aplikační jednoznačnosti 

Neakceptováno. Text je záměrně dostatečně 
obecný. Podobnou úpravu má např. NKÚ 
v Ústavě ČR. 

191  Čl. 5 odst. 2 Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

V čl. 5 odst. 2 doporučujeme slova 
„vyhlásí stejným způsobem, jakým se 
vyhlašují zákony“ nahradit slovy „vyhlásí 
ve Sbírce zákonů“.    
Odůvodnění:  Navrhované úprava 
odstraňuje hybné provedení stanovení 
podmínek vyhlášení výše zadlužení a 
veřejného dluhu, a to v provázanosti na 
část šestou změnového zákona, kterým 
je upraveno vyhlašování dalších aktů ve 
Sbírce zákonů právě v souvislosti 
s vyhlašováním sdělení Národní 
bezpečnostní rady. Předmětná sdělení 
Národní bezpečnostní rady tedy budou 
vyhlašována ve Sbírce zákonů jako 

Neakceptováno. Text byl v této podobě již 
v minulosti projednáván LRV. 
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samostatný akt (tedy podle § 2 odst. 1 
zákona o Sbírce zákonů a 
mezinárodních smluv), a to nikoliv 
v analogii s vyhlašováním zákonů [tedy 
podle § 1 písm. b) zákona o Sbírce 
zákonů a mezinárodních smluv]. 

192  § 3 odst. 1 a 
2  

 

Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

V § 3 odst. 1 a 2 doporučujeme slova 
„na svých internetových stránkách“ 
nahradit slovy „způsobem umožňujícím 
dálkový přístup“.  
Odůvodnění:  Navrhovaná úprava 
zajišťuje terminologickou správnost textu 
jak z hlediska užité komunikační 
technologie, tak z hlediska  souladu se 
zákonem o elektronických komunikacích 
(viz čl. 40 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády).    

Neakceptováno. Text byl naopak sjednocen na 
variantu „svých internetových stránkách“, která 
je nyní v právních předpisech preferována. 

193  § 10 odst. 2 
písm. h)  

 

Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

V § 10 odst. 1 písm. h) doporučujeme 
v souladu se zavedenou legislativní 
zkratkou slovo „Ministerstvo“ uvést ve 
tvaru „ministerstvo“. 
Odůvodnění:  Navrhovaná úprava 
zajišťuje terminologickou správnost 
textu. 

Neakceptováno. Jedná se o počátek věty, 
proto velké písmeno. Text má být správně 
uveden jako odstavec 3 (nikoliv písmeno h)). 

194  § 23, úvodní 
část věty    

 

Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

V § 23, v úvodní části věty je nutné 
slovo „upravujících“ nahradit slovem 
„upravujícího“. 
Odůvodnění:  Navrhovaná úprava 
zajišťuje gramatickou správnost textu 

Akceptováno. 

195  § 29 odst. 1 
písm. c) a § 
37 odst. 3 
písm. c)   

 

Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

V § 29 odst. 1 písm. c) a § 37 odst. 3 
písm. c) považujeme za nutné doplnit 
obor studijního programu požadovaného 
vysokoškolského vzdělání, a to 
s přihlédnutím ke stanovení působnosti 
Národní rozpočtové rady a Výboru pro 
rozpočtové prognózy. 
Odůvodnění:  Navrhovaná úprava 
sleduje zajištění garance odbornosti 
členů Národní rozpočtové rady a Výboru 
pro rozpočtové prognózy tak, aby výkon 
jimi plněných úkolů byl plně 

Neakceptováno. I Když předkladatel původně 
navrhoval specifikovat obor, v rámci dalších 
diskuzí bylo toto vyhodnoceno za příliš 
omezující. 
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profesionální a objektivní. Je 
nepochybné, že například magisterské 
studijní programy na uměleckých 
školách nebudou garantovat plně 
profesionální výkon člena posuzujícího 
otázky týkající se například fiskálních 
pravidel a hodnocení veřejného dluhu. 

196 Unie zaměstnavatelských 
svazů České republiky 

Bc. Vít Jásek – výkonný ředitel 

Obecně  zásadní Ústava je to svou podstatou smlouva 
s občany státu o tom, jakým způsobem 
se chová moc soudní, zákonodárná 
a výkonná, jak jsou nastavena práva 
a svobody občana. Tedy diskuze nad 
ústavou by měla být vždy podrobena 
delší diskuzi než „obyčejné“ zákony. 
Pokud jde o tak zásadní změnu, kterou 
jednoznačně „Finanční ústava“ je, pak 
se jí nemá žádný předkladatel vyhýbat 
tím, že takový zákon předloží a schválí, 
ale platit bude až pro vlády další.  
Pokud se tato vláda okamžitě nebude 
chovat hospodárně, příští vláda 
nebude schopna finanční ústavu 
dodržet. Pokud je ústava určitou 
pomyslnou smlouvou s občany, že se 
podle něčeho má chovat, ať se tak 
chová ještě tato vláda, a zákon je 
v platnosti od roku 2016 a nastaví 
opravdu záchranné brzdy. 
Odůvodnění:  Podle tabulky 
konvergenčního programu vlády České 
republiky je dluh sektoru vládních 
institucí v budoucích letech predikován 
následovně:   

Vzato na vědomí. 
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Dle této predikce by tedy navrhovaná 
Finanční ústava v budoucích letech 
neměla uplatňovat svá sankční opatření. 
Proto předkladatel změnil % zadlužení 
proto původnímu číslu 45 na 55. Dopad 
může tedy postihnout vládu následující. 
Ještě horší situace může být u zadlužení 
obcí.  

197  Obecně  zásadní Předkladatelé by si měli především 
ujasnit terminologii, kterou budou 
v návrhu zákona používat. Vzhledem 
k tomu, že se má jednat o harmonizaci 
s předpisy EU, která používá termíny 
vládní instituce, vládní výdaje, vládní 
dluh, je zapotřebí důsledně odlišit 
používání termínu veřejná instituce. 

Neakceptováno. Předkladatelé si jsou daného 
nesouladu vědomi. V rámci ústavního pořádku 
však nelze používat slovo „vládní“ ve smyslu 
právních předpisů EU, kde je myšleno 
v mnohem širším smyslu, proto „veřejný“. 

198  Obecně  zásadní Uplatňujeme zásadní NESOUHLAS se 
zařazením zdravotních pojišťoven mezi 
vládní instituce pro účely tohoto zákona.  
Již dříve jsme v rámci tripartity 
upozorňovali na fakt, že, systém 
veřejného zdravotního pojištění (v.z.p.) 
není nikterak napojen na deficit státního 
či veřejných rozpočtů, a není tudíž 
koncepčně nutné ani správné jej 
zahrnovat bezprostředně do „rozpočtové 
brzdy“. Vzhledem k tomu, že rozpočet 
veřejného zdravotního pojištění je tvořen 
zcela odlišným způsobem než státní 
rozpočet, a je na státním rozpočtu 
nezávislý, není možné uplatňovat na 
zdravotní pojišťovny stejná kritéria jako 

Neakceptováno. 
Zdravotní pojišťovny provádějící veřejné 
zdravotní pojištění jsou nedílnou součástí 
sektoru vládních institucí (dle ESA) – viz 
vymezení dle nařízení EP a Rady (EU) 
č. 549/2013. Příslušné vymezení je využíváno 
v rámci hodnocení rozpočtové disciplíny v rámci 
EU (Smlouva o fungování EU + Protokol č. 12, 
nařízení Paktu stability a růstu atd.). 
Povinnosti definované ústavním zákonem se 
musí vztahovat na celý sektor veřejných 
institucí, jehož hospodaření také podléhá 
rozpočtovému dohledu EU. 
Hospodaření zdravotních pojišťoven se tak 
bezprostředně promítá do hospodaření vládního 
sektoru. V ČR jsou zdravotní pojišťovny 
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na jiné instituce, jejichž činnost je 
hrazena ze státního rozpočtu.  
Navíc, i mezi zdravotními pojišťovnami 
navzájem existují rozdíly ve zdravotně 
pojistných plánech a není možné 
v zákonem definovaném případě 
(zadlužení ve výši 55% HDP) najednou 
uplatnit dluhovou brzdu vůči všem 
zdravotním pojišťovnám stejně.  
Přijetí zákona by pro zdravotní 
pojišťovny znamenalo řadu změn, které 
nejsou legislativně upraveny. 
Navrhovaná úprava není v souladu se 
stávajícími právními předpisy, týkajícími 
se veřejného zdravotního pojištění, ani 
s původní filosofií veřejného zdravotního 
pojištění, kdy stát správu finančních 
prostředků svěřil zdravotním 
pojišťovnám. Systém veřejného 
zdravotního pojištění byl koncipován 
jako samostatný, samosprávný 
a oddělený od státního rozpočtu (vyjma 
části odvodů na pojistném a povinnosti 
dle § 8 odst. 2 zákona č. 551/1991 Sb. 
formou návratné finanční výpomoci ručit 
za uhrazení nákladů poskytnutých 
zdravotních služeb po vyčerpání 
prostředků rezervního fondu VZP ČR). 
O tom, že by neměly zdravotní 
pojišťovny spadat pod působnost 
ústavního zákona o rozpočtové 
odpovědnosti, je přesvědčeno i MZ. 
Proto byla v minulosti při projednávání 
předchozích návrhů tohoto zákona (v 
minulém volebním období) navrhovaná 
účinnost ústavního zákona pro zdravotní 
pojišťovny alespoň odložena až na 
1. leden 2018. Ani tento kompromis 
však není řešením - pouze přesouvá 
problém na novou politickou 
reprezentaci. Zdravotní pojišťovny by 

realizující veřejné zdravotní pojištění zařazeny 
do subsektoru S.1314 Fondy sociálního 
zabezpečení. Dle výsledků poslední EDP 
fiskální notifikace z dubna letošního roku jejich 
saldo (čisté půjčky/výpůjčky) ovlivnilo 
hospodaření sektoru vládních institucí 
následujícím způsobem: 

2010 (skutečnost): -8,726 mld. Kč, 2011 
(předběžný údaj):-6,931 mld. Kč, 2012 (odhad): 
-6,828 mld. Kč, 2013 (odhad): 0,812 mld. Kč a 
2014 (plán): -0,506 mld. Kč  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/por
tal/government 
_finance_statistics/excessive_deficit/edp_notific
ation_tables 

Po dohodě s MZd byly doplněny novelizace 
zákonů č 551/1991 Sb. a 280/1992 Sb. (viz 
upravená verze změnového zákona). 
Legislativně oddělená koncepce úpravy v.z.p. 
od státního rozpočtu v zásadě nic nemění na 
skutečnosti, že je součástí vládního sektoru – 
ten je koncipován na základě ekonomické 
reality (viz základní principy metodiky 
Evropského systému národních a regionálních 
účtů). 
Odložená účinnost u čl. 6 návrhu ústavního 
zákona je zachována i v současné verzi návrhu. 

 

 

 

 

Právě z uvedených důvodů, tj. absence 
autonomie v ekonomickém rozhodování, 
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měly být z návrhu zákona o rozpočtové 
odpovědnosti vyňaty úplně.  
Vzhledem k tomu, že systém veřejného 
zdravotního pojištění není napojen na 
deficit státního či veřejných rozpočtů, 
jak je uvedeno výše, nemůže ze 
systému v.z.p. vzniknout žádný 
deficit, který by ohrozil vyrovnanost 
rozpočtu státního, stát navíc nikterak 
nepřebírá odpovědnost za závazky 
zdravotních pojišťoven ani za ně 
neručí.  
Je proto nelogické zahrnovat z tohoto 
pohledu zdravotní pojišťovny mezi 
veřejné instituce, jak je předkládaný 
návrh pojímá. 
Nesystematičnost tohoto kroku a vnitřní 
rozpolcenost připomínkovaného 
materiálu také jasně vyplývá z rozporu, 
který obsahuje, neboť zdravotní 
pojišťovny nesplňují zásadní kritéria 
veřejných institucí, které obsahuje 
jeho důvodová zpráva: nekonají 
jednotně a nejsou samostatná 
a suverénní ve svých rozhodováních – 
v zásadě za ně vše v tomto směru 
rozhoduje stát, včetně rozsahu 
pojistného plnění a cen za toto plnění.  

 
Zdravotně pojistné plány, jakožto 
rozpočty zdravotních pojišťoven – jak 
tuto legislativní zkratku zavádí i 
připomínkovaný návrh - navíc již 
v současné době podléhají striktní 
kontrole, a to jak ex ante, tak průběžné, 
tak ex post a již v průběhu procesu jejich 
přípravy lze účinně ovlivňovat a 
vypořádávat případné námitky vůči 
všem v nich obsaženým parametrům. 
 
Předkládaný materiál tedy naprosto 

představují tzv. agenta realizujícího vládní 
politiku, pročež jsou zahrnuty do sektoru 
vládních institucí („sektoru veřejných institucí“). 
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nerespektuje odlišné fungování systému 
v.z.p. a zdravotních pojišťoven a dále 
prohlubuje nepřípustnou ingerencí státu 
do činnosti těchto veřejnoprávních 
nestátních institucí. 
Z těchto důvodů požadujeme vynětí 
zdravotních pojišťoven z okruhu 
veřejných institucí, jak jej zavádí, či 
užívají předložené návrhy, či zásadní 
přepracování návrhu, aby respektoval 
odlišnosti systému veřejného 
zdravotního pojištění a zdravotních 
pojišťoven jako celku. (Viz též 
připomínka 9.3.) 

199  Obecně  zásadní Kromě vynětí zdravotních pojišťoven 
z okruhu veřejných institucí, jak jej 
zavádějí či užívají předložené návrhy, 
jako variantní řešení navrhujeme 
alespoň zásadní přepracování 
návrhu, aby respektoval odlišnosti 
systému veřejného zdravotního 
pojištění a zdravotních pojišťoven 
jako celku – například co do 
zveřejňování údajů, či sestavování 
rozpočtu a střednědobého plánu. 

Akceptováno částečně. Zdravotní pojišťovny 
ze své povahy spadají do sektoru veřejných 
institucí, nemohou být tudíž vyjmuty. 

Předkladatel v návrhu respektuje specifika 
zdravotních pojišťoven a ve spolupráci s MZd 
navrhuje povinnosti v takovém rozsahu, které by 
zdravotní pojišťovny neměly zatěžovat. 

200  Obecně  zásadní Naše schopnost vyjádřit se a ohodnotit 
dopady navrhované úpravy je fatálně 
znemožněna absencí návrhu změn 
zákonů regulujících systém v.z.p. – 
především pak zákona č. 551/1991 Sb., 
o Všeobecné zdravotní pojišťovně 
České republiky a zákona č. 280/1992 
Sb., o resortních, oborových, 
podnikových a dalších zdravotních 
pojišťovnách. Podle k návrhu připojené 
důvodové zprávy není možné vyhodnotit 
ani nabízející se alternativy (které vůbec 
nezmiňuje ani nevyhodnocuje), ani 
dopady navrhované změny do 
ustanovení zmíněných zákonů. Na 
základě takového materiálu není možné 

Vzato na vědomí.  

Návrhy předmětných zákonů ve spolupráci 
s MZd doplněny. 
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přistoupit k řádnému připomínkovacímu 
procesu a materiál se tak stává 
v zásadě neprojednatelným. 
Odůvodnění: 
Dle Směrnice Rady (EU) o požadavcích 
na rozpočtové rámce členských států, 
jež má být transponována do 
31. prosince 2013, jsou povinnosti 
členských států EU následující:  

 Podle podmínek postupu při 
nadměrném schodku mají členské 
státy EU povinnost každoročně 
poskytovat Evropské komisi 
statistické údaje o svém vládním 
schodku a dluhu, a to přede dnem 
1. dubna a 1. října. Kromě toho 
Eurostat shromažďuje podrobnější 
údaje o vládních financích v rámci 
programu pro předávání údajů ESA, 
v rámci kterého jsou předávány 
údaje národních účtů. Hlavní 
souhrny shromážděné za vládní 
instituce jsou poskytovány Eurostatu 
dvakrát ročně, zatímco statistiky 
týkající se funkcí vládních institucí 
(COFOG) by měly být předány do 
jednoho roku po skončení 
sledovaného období a statistiky 
týkající se podrobného členění 
příjmů z daní a sociálních příspěvků 
by měly být předány do devíti 
měsíců po skončení sledovaného 
období.  

 Popisované údaje odpovídají 
hlavním položkám příjmů a výdajů 
sektoru vládních institucí, jež jsou 
sestavovány na bázi národních účtů 
(ESA 95). Rozdíl mezi celkovými 
příjmy a celkovými výdaji – včetně 
kapitálových výdajů (zejména tvorby 
hrubého fixního kapitálu) – se rovná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotní pojišťovny jsou označeny v metodice 
ESA jako fondy sociálního zabezpečení 
(subsektor S.1314) (viz box č. 2 DZ návrhu 
zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 
ilustrujících podobu vládního sektoru v ČR). 

 

 

Uvedený sektor se skládá z uvedených 
institucionálních jednotek. 
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čistým půjčkám / čistým výpůjčkám 
sektoru vládních institucí, což je 
také vyrovnávací položka 
nefinančních účtů vládních institucí.  

Je nutno konstatovat, že v evropské 
směrnici se nikde nehovoří o sektoru 
zdravotního pojištění. 
V současné době je definice veřejné 
instituce detailně rozpracována 
v judikatuře k aplikaci zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. Je otázkou, zda tato 
definice vyhovuje potřebám 
předloženého návrhu zákona 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.  
Níže uvedená definice ze zákona 
o statistické službě není definicí 
veřejné instituce, jak tvrdí 
v důvodové zprávě navrhovatelé, 
nýbrž definicí sektoru veřejných 
institucí, tedy určité statistické 
jednotky. 
V zákoně č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, § 2 písm. w) je 
definován sektor veřejných institucí 
následovně:  

 w) sektorem veřejných institucí jsou 
organizační složky státu, územní 
samosprávné celky, státní a ostatní 
mimorozpočtové fondy, veřejné 
vysoké školy, zdravotní pojišťovny a 
ostatní organizace zařazené Českým 
statistickým úřadem do tohoto 
sektoru.  

Skutečnost je taková, že pro účely 
statistiky se v ČR ztotožňuje pojem 
Sektor veřejných institucí s pojmem 
Vládní instituce dle mezinárodního 
standardu COFOG. Vládními institucemi 
v pojetí EU jsou institucionální jednotky 
veřejné a netržní. Proto v klasifikaci 

 

 

 

Toto vymezení je využíváno pro 
makroekonomické řízení a plánování, zároveň 
představuje institucionální vymezení pro potřeby 
tzv. rozpočtového dohledu v rámci EU. 

Uvedené jednotky jako Lesy ČR vykazují 
činnost, která má tržní charakter. Česká televize 
není kontrolována vládním sektorem. Jejich 
hospodaření se nepromítá do ukazatelů 
hodnocených Evropskou komisí a nejsou 
součástí např. ani institucionálního vymezení 
dle Mezinárodního měnového fondu. 

 

Nejednotnost pojmů je vysvětlena 
ve vypořádání připomínek uplatněných ČSÚ. 

 

 

 

 

 

 

Toto zařazení je již cca 15 let pravidelně 
diskutováno s Evropskou komisí (Eurostatem) 
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COFOG ani v její české obdobě 
CISS_KL (ČSÚ) nejsou v kategorii 
vládní instituce zahrnuty instituce typu 
Lesy ČR nebo Česká televize. To však 
v konečném důsledku znamená, že 
subjektem zákona nebude řada 
významných ekonomických subjektů 
schopných objemem své produkce 
významně ovlivňovat schodek veřejných 
financí, potažmo veřejný dluh. 
Nejednostnost pojmů sebou přináší 
i nejednostnost prezentovaných 
výsledků a hodnocení, z toho důvodu 
např. existující rozdíly mezi hodnotami 
vládního dluhu, státního dluhu 
a veřejného dluhu, přičemž se ztírají 
rozdíly a smysl těchto pojmů. Má-li mít 
smysl jakýkoliv návrh ústavního zákona 
o rozpočtové odpovědnosti a jakéhokoliv 
zákona k jeho provedení, musí být 
bezpodmínečně subjektem 
navrhovaných opatření všechny veřejné 
ekonomické subjekty, které mohou svou 
činností zadlužení státu ovlivnit, nejen 
stávající institucionální jednotky sektoru 
vládních institucí. Jinak bude opět 
existovat dvojí pohled a dvojí 
hodnocení. 
Zdravotní pojišťovny jsou v současném 
číselníku ČSÚ zařazeny pod kódem 
S.1314 Fondy sociálního zabezpečení. 
Příčina tohoto stavu tkví nejspíš 
v autonomii systému veřejného 
zdravotního pojištění v ČR, na rozdíl 
od EU, kde jsou systémy zdravotního 
a sociálního pojištění spojeny v jeden.  
Zdravotní pojišťovny jsou zařazeny 
podle schéma sektoru vládních institucí 
v metodice ESA 95 v subsektoru S 1314 
– Fondy sociálního zabezpečení. 
Zařazení zdravotních pojišťoven je 

a je konzistentní s klasifikací provedenou 
v ostatních zemích EU. 
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nesprávné, neboť neodpovídá 
definici subsektoru fondů sociálního 
zabezpečení dle nařízení Rady (ES) 
č.2223/96 – přesná definice viz níže - 
neboť v České republice se zdravotní 
pojišťovny řídí samostatnými zákony 
a fungují zcela odlišně než v ostatních 
zemích EU, kde sociální a zdravotní 
pojištění není rozlišeno. 

 Definice: Subsektor fondů sociálního 
zabezpečení zahrnuje všechny 
centrální, národní a místní 
institucionální jednotky, jejichž 
hlavní činnost spočívá v poskytování 
sociálních dávek a která splňují tato 
dvě kritéria: 
a) Určité skupiny obyvatelstva jsou 

povinné podle zákona nebo 
podle nařízení účastnit se 
v programech nebo platit 
příspěvky; 

b) Vládní instituce jsou odpovědné 
za řízení institucí, pokud se 
týká stanovení nebo schválení 
příspěvků a dávek, nezávisle 
na své úloze jako orgánu 
dozoru nebo zaměstnavatele 
(viz odstavec 4.89); 

Zdravotní pojišťovny v ČR nejsou 
státními institucemi typu správy 
sociálního zabezpečení. Ta má 
charakter orgánu státní správy 
a z pohledu vládních institucí je 
začleněna mezi ústřední vládní instituce. 
Její náklady na provoz a prostředky 
sloužící k úhradě sociálních dávek jsou 
součástí státního rozpočtu, 
spravovaného státem. Kděžto zdravoní 
pojišťovny v ČR jsou ve zcela odlišné 
pozici: 

 Mezi částkou placených 

Vyrovnané hospodaření zdravotních pojišťoven 
je v současné době definováno odlišně od 
ostatních institucí. Z pohledu hodnocení 
ratingovými agenturami, Evropskou komisí či 
dalšími mezinárodními organizace (OECD, 
MMF atd.) jejich hospodaření často končí 
deficitem (viz výsledky hospodaření subsektoru 
zmíněné ve vypořádání připomínky č. 195). 
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příspěvků jednotlivcem a rizikem, 
kterému je tento jednotlivec 
vystaven, neexistuje obvykle 
žádná přímá vazba.  

 Platba státu za státem hrazené 
pojištěnce tvoří cca 20% příjmů 
celého systému veřejného 
zdravotního pojištění. 

 Schodek veřejného zdravotního 
pojištění je posuzován v rámci 
roku, nicméně zdravotní 
pojišťovny mají vytvořeny rezervy 
z předcházejících období 
a neovlivňují tudíž další instituce. 

Jaký smysl má nutit do realizace 
opatření směřujících ke snížení 
zadluženosti ČR instituce typu 
zdravotních pojišťoven? Bez ohledu na 
rozdíly mezi VZP a zaměstnaneckými 
zdravotními pojišťovnami, všechny 
existují na principu vyrovnaného 
hospodaření. V případě vyrovnaného 
hospodaření má pojišťovna garantován 
dostatek finančních prostředků na svůj 
provoz, tedy i na mzdy, což je motivací 
zaměstnanců i managementu  
pojišťoven. Žádné dividendy, žádný 
podíl na zisku. Vybrané pojistné vedou 
pojišťovny přísným způsobem na svých 
účtech v tuzemských bankách a nesmí 
je použít k jinému účelu než k úhradě 
zdravotních služeb poskytnutých jejich 
pojištěncům. V případě nedodržení 
vyrovnaného hospodaření následuje 
nucená správa, a kromě VZP i zrušení 
pojišťovny bez likvidace a převedení 
majetku včetně dluhů a kmene 
pojištěnců do jiné pojišťovny. Paradoxně 
přístup Ministerstva zdravotnictví, které 
je adresátem všech prognóz a výhledů 
(stávajících i navrhovaných), nespočívá 
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v kladném hodnocení hospodárně 
fungujících pojišťoven, ale ve snaze 
sbližování průměrných nákladů všech 
pojišťoven. Tedy je nutno kontatovat, 
že už stávající vnitrostátní legislativa 
je v oblasti zdravotních pojišťoven 
tak přísná, že jde nad rámec směrnice 
o rozpočtové odpovědnosti, proto je 
jejich zařazení do tohoto systému 
zcela nesprávné, nekoncepční a je 
evidentním nepochopením fungování 
tohoto systému. 
Zařazení zdravotních pojišťoven mezi 
vládní instituce hrozí dalšími problémy. 
Po zavedení jednoho inkasního místa 
nebudou příjemcem vybraného 
pojistného na zdravotní pojištění 
pojišťovny zdravotní pojišťovny, ale stát, 
který pojišťovnám následně přidělí 
prostředky na hospodaření v dalším 
období. Logicky by tedy měl všechny 
prognózy hospodaření pojišťoven dělat 
také stát, protože jedině on může vědět, 
jaký bude výběr veřejných daní, kolik 
z toho připadne na zdravotní pojištění, 
jaká bude právní úprava výše úhrady za 
poskytnuté zdravotní služby, jaké budou 
náklady na provoz státem řízených 
poskytovatelů zdravotních služeb atd. 
Spějeme do situace, kdy MZ bude 
spravovat výdaje pojišťoven a MF příjmy 
pojišťoven, a veškeré racionální plány 
a prognózy pojišťoven se změní buď na 
opisování predikovaných ukazatelů, 
nebo na změť nepodložených 
a nesouvisejících údajů. MZ bude 
navyšovat úhrady, aby se dostalo více 
peněz do rukou soukromých 
poskytovatelů, a MF bude krátit příděl 
z vybraného pojistného, aby se ušetřilo. 
Mimo jené i toto jsou argumenty 
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proto nepodřizovat tomuto zákonu 
hospodaření zdraovních pojišťoven. 
Vyhraňuje se názor, že není možné 
nadále sloužit dvěma pánům, a je 
známo i řešení: převést z MZ 
veškerou finanční problematiku 
zdravotního pojištění do MF, 
ponechat pouze problematiku 
zdravotní, vyjmout zdravotní 
pojišťovny z JIM i ze sektoru vládních 
institucí a srovnat podmínky pro 
činnost VZP s ostatními zdravotními 
pojišťovnami. 
Příjmy systému veřejného zdravotního 
pojištění jsou pojistné na zdravotní 
pojištění, hrazené plátci pojistného, tj. 
zaměstnavatelé za zaměstnance, osoby 
samostatně výdělečně činné a osoby 
bez zdanitelných příjmů, za něž není 
plátcem pojistného stát, za sebe. 
V tomto smyslu je plátcem pojistného 
i stát v roli zaměstnavatele a odvedené 
pojistné je sekundárně nákladem 
státního rozpočtu. Výdaje systému 
zdravotního pojištění jsou úhrady 
zdravotních služeb pojišťovnami jejich 
poskytovatelům. Úhrady za služby 
poskytovatelům přímo řízeným státem, 
financovaným ze státního rozpočtu, 
jsou sekundárně příjmem tohoto 
rozpočtu. Výše příjmů i výdajů činí 
systému ročně cca 235-240 mld Kč. 
Kromě toho je nutno konstatovat, že 
příjmy veřejného zdravotního pojištění 
jsou stanoveny zákonem a výdaje, které 
z 97% tvoří platby poskytovatelům 
zdravotních služeb, jsou stanovovány: 
u léčivých přípravků rozhodnutím SÚKL 
- tedy státního úřadu a v oblasti vlastní 
zdravotní péče jsou stanoveny 
každoroční vyhláškou, tedy obecně 
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závazným právním předpisem. Tedy 
zdravotní pojišťovny nejsou zákonem 
nadány ovlivnit ani příjmy ani výdaje, 
proto je zařazení pod rozpočtové 
veřejné instituce neoprávněné a tudíž 
navrhujeme ust. § 2 písm. g) návrhu 
zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnoti zrušit a návazně na to 
nerealizovat změny zákona 
č. 280/1992 Sb., a 551/1991 Sb., oba 
ve znění pozdějších předpisů. 

201   Návrh 
ústavního 
zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Dále si dovolujeme vyjádřit nesouhlas 
se samotnou koncepcí „rozpočtové 
brzdy“ – tedy s tím, že opatření 
navazující na zjištěné zadlužení 
nejsou nijak vázána na zjištěné 
důvody vysokého zadlužení. Znamená 
to, že i v případě zavinění jediným 
subjektem (organizační složkou státu, 
státním fondem aj.) budou opatření 
s negativními dopady uplatněny plošně 
vůči všem subjektům „sektoru veřejných 
institucí“, a to bez ohledu na míru jejich 
spoluzavinění. Opatření musí být 
nejprve uplatněna vůči subjektům, 
které za vysoký dluh odpovídají. 
Teprve pokud nelze situaci řešit 
opatřeními vůči viníkům, lze uplatnit 
podle předem stanovené metodiky 
dopady i na „nevinné“. 
Navrhované zákony tak nepřiměřeně 
omezují právo na sebeurčení veřejných 
institucí, a to i těch s vlastní právní 
subjektivitou, které komplexně omezují 
v jejich hospodaření v důsledku 
negativního hospodaření jiných 
subjektů, které nezpůsobily, a ani jej 
nemohly ovlivnit.  

Neakceptováno. Vypořádání viz výše. 

202     Považujeme také za nutné znovu 
zopakovat, že žádný z navrhovaných 
podkladů, které se týkají nového řešení 

Neakceptováno. Navrhovaná právní úprava 
navrhuje mj. číselné fiskální pravidlo. 
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rozpočtové zodpovědnosti, 
neobsahoval systém pravidel 
zabraňujících nezdravému nárůstu 
veřejných deficitů, ale vždy se 
zabývaly pouze následným řešením 
a obsahovaly pouze sankční opatření, 
což jistě není v této oblasti žádoucí. 

203  Čl. 2 odst. 1 Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

- Pro případ nevyhovění připomínce č. 2 
(s výjimkou připomínky 9.3., která je 
konkretizací připomínky 2.2.), 
předkládáme následující připomínky ke 
konkrétním ustanovením předkládaných 
zákonů: 
Veřejná instituce sestavuje návrh 
rozpočtu na rok a střednědobý 
výhled rozpočtu nejméně na dva další 
roky 
Požadavek by bylo lze hypoteticky 
realizovat s použitelnými daty pouze za 
předpokladu, že nebude existovat 
závazná úhradová vyhláška s platností 
pouze na jeden rok, vydávaná zpravidla 
po zpracování ZPP pouze na následující 
rok a že budou jasně daná pravidla pro 
platby pojistného ve všech kategoriích 
plátců minimálně na období 
požadovaných výhledů. Jinak hrozí, že 
bude výhled u zdravotních pojišťoven 
pouhé slohové cvičení bez potřebné 
vypovídací schopnosti.  
Zdravotní pojišťovny nejsou klasickými 
rozpočtovými institucemi. Samostatně 
vybírají a spravují zdravotní daň 
s přesně vymezenými podíly financí na 
vlastní provoz. Tyto podíly jsou přímo 
závislé na zdrojích – tedy objemu 
vybraného pojistného a příslušenství 
a jsou již nyní regulovány vyhláškou. 

Vzato na vědomí. 

204  Čl. 3 Návrh 
ústavního 
zákona o 

- Doporučujeme zvážit, zda by kromě 
volby členů Národní rozpočtové rady 
neměl být upraven i postup pro jejich 

Neakceptováno. Tato oblast není upravena ani 
v obdobných právních úpravách (kupř. NKÚ). 
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rozpočtové 
odpovědnosti 

nominaci (na příklad ze strany vlády). 
Ustanovení, dle našeho soudu 
v obráceném gardu opakuje chybu 
návrhů předchozích, kdy byla naopak 
kritizována možná nefunkčnost 
procedury navrhování členů této rady 
pro její komplikovanost. 

205  Čl. 4 Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Navrhujeme vyčlenění financování 
systému veřejného zdravotního pojištění 
z výpočtů celkové výše zadlužení. 
Odůvodnění: Z hlediska výše veřejného 
dluhu si dovolujeme upozornit na fakt, 
že bilance systému veřejného 
zdravotního pojištění nemá prakticky 
téměř žádnou souvislost s vývojem 
veřejného dluhu definovaného v tomto 
návrhu ústavního zákona. Výše 
zadlužení vyhlášená Národní 
rozpočtovou radou může být výrazně 
pod hranicí 60 % HDP, a přesto může 
být systém veřejného zdravotního 
pojištění deficitní, nebo naopak může 
zadlužení překračovat 60 % HDP 
a současně může být systém veřejného 
zdravotního pojištění přebytkový 
s vysokými zůstatky z předchozích 
období a s meziročně rostoucími příjmy 
umožňujícími meziroční nárůst výdajů. 

Neakceptováno. Zdravotní pojišťovny jsou 
z povahy věci zahrnuty mezi vládní instituce 
(„veřejné instituce“) a podílí se tudíž na výši 
celkového dluhu (zadlužení). 

206  Čl. 4 odst. 3 

 

Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

- Limity zadlužení, čl. 4,  odstavec 3 
(vláda a Parlament vykonávají činnost 
tak, aby výše veřejného dluhu 
nepřekročila hodnotu 60% HDP), je 
vysoká částka. Původní znění bylo 
v tomto nižší, navrhujeme změnit 
hodnotu na 50%. 
Tuto připomínku však uplatňujeme 
pouze pro případ přijetí připomínky 
č. 2.2., tedy pokud budou zdravotní 
pojišťovny vyňaty z okruhu adresátů 
všech zmíněných norem. 

Vzato na vědomí. Současné zadání však 
s nižšími pásmy dluhového pravidla nepočítá. 

207  Čl. 5 Návrh - Činí-li výše zadlužení nejméně 55% Vzato na vědomí. 
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ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

HDP nastávají tzv. záchranné brzdy.  

Navrhujeme v článku 
5 a v následujících, kde je uvedena 
míra zadlužení 55%, číslovku vyměnit 
za 45% 

Tuto připomínku však uplatňujeme 
pouze pro případ přijetí připomínky 
č. 2.2., tedy pokud budou zdravotní 
pojišťovny vyňaty z okruhu adresátů 
všech zmíněných norem. 

Odůvodnění: Původní návrh měl 
zakotveny záchranné brzdy na 45%, což 
dává vyšší smysl. (tzv. zatáhnout za 
záchrannou brzdu se má včas a 
s předstihem. 

208  Čl. 6 Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní 1. V souladu se zákony č. 551/1991 Sb. 
a č. 280/1992 Sb. zpracovávají 
zdravotní pojišťovny zdravotně pojistné 
plány (dále i „ZPP“), které obsahují 
i rozpočty zdravotních pojišťoven, které 
hodnotí vláda a předkládá ke schválení 
Poslanecké sněmovně. 
Aby návrhy rozpočtů zdravotních 
pojišťoven v případě vysokého 
zadlužení schvalovala pouze vláda, je 
nepřípustnou ingerencí moci výkonné do 
činnosti nejen zdravotních pojišťoven, 
ale i do pravomocí moci zákonodárné. 
Pokud bude zadlužení konstatováno po 
schválení zdravotně pojistných plánů 
sněmovnou, půjde o návrhy úprav již 
schválených ZPP. Přípustné je stanovit, 
že vláda předloží Poslanecké sněmovně 
návrhy úprav ZPP zpracované 
příslušnými zdravotními pojišťovnami, a 
to pouze v případech, kdy se tyto 
pojišťovny podílejí na překročení výše 
zadlužení, nebo kdy překročení 
zadlužení bez použití principu „kolektivní 

Vysvětleno: Současné návrhy nepředpokládají 
schvalování rozpočtů (pojistně zdravotních 
plánů) zdravotních pojišťoven vládou, i když 
z pohledu délky procesu jejich projednávání 
PSP ČR se tento přístup MF jeví jako racionální. 

Vymezení této kompetence vládě by muselo 
proběhnout na základě zákona schvalovaného 
mocí zákonodárnou, proto v delegování této 
pravomoci nespatřujeme zásadní problém. 
Čl. 6 hovoří o tom, že při zadlužení činícím 
nejméně 55 % HDP vláda mj. předloží 
Poslanecké sněmovně návrhy vyrovnaných 
rozpočtů zdravotních pojišťoven, které provádějí 
veřejné zdravotní pojištění; v průběhu 
rozpočtového období nelze zapojit prostředky 
z minulých let, byly-li již návrhy předloženy bez 
naplnění této podmínky, vláda takové návrhy 
vezme zpět a neprodleně předloží návrhy nové. 

Vzhledem k tomu, že se předpokládá vyhlášení 
výše zadlužení NRR v květnu roku n, lze 
předpokládat, že hovoříme o pojistně 
zdravotních plánech na rok n+1. Nebyly-li však 
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viny“ nelze řešit. 
2. Nejasná také zůstává formulace 
„v průběhu rozpočtového období nelze 
zapojit prostředky z minulých let“. 
Vzhledem k tomu, že v daném období 
může zdravotní pojišťovna využít 
finančních rezerv vzniklých v obdobích 
minulých, bylo by nutné jednoznačně 
specifikovat, jaký rozpočet bude 
považován za přebytkový nebo 
vyrovnaný a vyjasnit provázanost 
s jednotlivými fondy zdravotních 
pojišťoven. 

3. Navrhujeme  z r u š e n í  čl. 6 písm. 
b) návrhu Ústavního zákona 
o rozpočtové odpovědnosti a § 2 písm. 
g) návrhu zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti, resp. vynětí 
zdravotních pojišťoven z působnosti 
těchto navrhovaných právních předpisů. 
Odůvodnění: 
Viz odůvodnění k připomínce 2.2., 
a shrnujeme:  

- Zařazení zdravotních pojišťoven 
do veřejných institucí by mohla zásadně 
narušit a destabilizovat systém 
veřejného zdravotního pojištění.  

- Pro účely statistiky se v ČR 
ztotožňuje pojem Sektor veřejných 
institucí s pojmem Vládní instituce dle 
mezinárodního standardu COFOG, a 
tak jsou zdravotní pojišťovny 
nesprávně zařazeny v subsektoru 
Fondy sociálního zabezpečení, i když 
neodpovídají definici tohoto 
subsektoru. 

- Zdravotní pojišťovny jsou 
zvláštním typem právnické osoby se 
specifickou regulací hospodaření. Jejich 
činnost upravuje několik zákonů.  

pojistně zdravotní plány v této době ještě 
v květnu/červnu schváleny Poslaneckou 
sněmovnou, měla by je podle navrhovaného 
ústavního zákona vláda stáhnout a předložit 
plány nové. 
Definice schodkového a vyrovnaného rozpočtu 
byla doplněna do novelizací zákonů č. 551/1991 
Sb. a 280/1992 Sb. 

Neakceptováno. Zahrnutí písmen b) a g) bylo 
odsouhlaseno koaliční radou. 
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Zdravotní pojišťovny každoročně 
zpracovávají zdravotně pojistný plán 
na příští rok, který schvaluje 
parlament, běžně mohou pracovat 
i s rezervami z minulých let. Zvláštní 
je i jejich způsob účtování – tzv. fondové 
hospodaření upravené vyhláškou.  
- Zdravotní pojišťovny by měly 
nově plánovat v horizontu tří let, ale 
přitom samy neovlivňují ani základní 
příjmové parametry jako jsou platba za 
státní pojištěnce a procento odváděné 
na zdravotní pojištění, ani výdajové, 
když výdaje na zdravotní péči jsou 
závislé na úhradové vyhlášce a odvíjejí 
se od vykázané péče poskytovatelů 
zdravotních služeb, výdaje za léčivé 
přípravky jsou stanoveny rozhodnutím 
SÚKL (státního úřadu). Zdravotní 
pojišťovny už nyní dodržují vyrovnané 
hospodaření. 

- Zpracování střednědobého 
výhledu příjmů a výdajů za těchto 
podmínek bude obtížně predikovatelné, 
a tudíž nevypovídající, a to mimo jiné 
také z hlediska nekoordinovaného 
stanovení termínů resp. harmonogramu 
pro vytvoření, předložení a schválení 
těchto dokumentů. 

- Zařazení zdravotních pojišťoven 
mezi vládní instituce přinese v budoucnu 
další problémy. Po zavedení jednoho 
inkasního místa bude příjemcem 
pojistného stát, který zdravotním 
pojišťovnám následně přidělí finanční 
prostředky. Proto by měl také stát dělat 
všechny prognózy hospodaření 
zdravotních pojišťoven. Tato situace by 
znamenala, že ministerstvo financí by 
spravovalo příjmy a ministerstvo 
zdravotnictví by spravovalo výdaje 
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zdravotních pojišťoven.  
- Přijetí zákona by pro zdravotní 
pojišťovny znamenalo řadu změn, které 
nejsou legislativně upraveny. 
Navrhovaná úprava není v souladu se 
stávajícími právními předpisy, 
týkajícími se veřejného zdravotního 
pojištění, ani s původní filosofií 
veřejného zdravotního pojištění, kdy 
stát správu finančních prostředků 
svěřil zdravotním pojišťovnám. 
Systém veřejného zdravotního pojištění 
byl koncipován jako samostatný, 
samosprávný a oddělený od státního 
rozpočtu. 
Kdyby byl ústavní zákon přijat v té 
podobě, jak je předkládán, znamenalo 
by to jediné. V případě, že by veřejný 
dluh dostoupil stanovené výše, došlo 
by k omezení výdajů na zdravotní 
péči, a to bez ohledu jak na skutečné 
hospodářské výsledky zdravotních 
pojišťoven, tak ve vztahu 
k demografickému vývoji obyvatelstva a 
jeho objektivním zdravotním potřebám. 
Tím by došlo k rozkolísání systému, 
následně ke změnám 
s dlouhodobými a fatálními dopady 
na zdravotní stav občanů. Omezení 
výdajů na zdravotní péči a regulační 
opatření, která by zdravotní pojišťovny 
musely přijmout, by tudíž znamenalo 
zhoršení přístupu ke zdravotní péči. 
To by se projevilo ve střednědobém 
horizontu zhoršením zdravotního stavu 
populace. Důsledkem by byl nejen další 
nárůst požadavků na výdaje za 
zdravotní péči v budoucnosti, ale i trvalé 
zhoršení zdravotního stavu obyvatel, 
které způsobí zvýšení nemocnosti se 
známými finančními dopady do sociální 
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i podnikatelské sféry. Zvýšená 
nemocnost a prodlužování pracovních 
neschopností zaměstnanců by měla 
negativní dopad na výkonnost průmyslu 
a ostatních odvětví hospodářství.  
Jak je výše uvedeno, zdravotní 
pojišťovny jsou vytvářeny 
a koncipovány na jiných právních 
základech než ostatní subjekty, 
označované v návrhu zákona 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 
jako veřejné instituce. Mezi základní 
rozdíly je nutno uvést, že zdravotní 
pojišťovny nejsou převážně financovány 
státem, stát nejmenuje ani nevolí jejich 
statutární orgán (ředitele) a nejmenuje 
ani nevolí rozhodující počet členů 
orgánů zdravotní pojišťovny.  
Zdravotní pojišťovny jsou zřízeny 
samostatnými zákony 
a k vyrovnanému hospodaření jsou 
nuceny jiným způsobem než subjekty 
uvedené jako veřejné instituce 
v návrhu zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti a hospodaří 
efektivněji než ostatní subjekty (VZP ČR 
je na základě zákona č. 551/1991 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 
a zaměstnanecké zdravotní pojišťovny 
na základě zákona č. 280/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů) a jsou 
povinny mít vyrovnané výdaje 
s příjmy každý rok. U zdravotních 
pojišťoven se navíc hodnotí vyrovnanost 
hospodaření při posuzování jejich 
výročních zpráv. 
Deficity veřejného zdravotního pojištění 
byly vždy daleko nižší než deficity 
ostatních veřejných rozpočtů. Většina 
deficitů byla způsobena rozhodováním 
státu o zvýšení mezd zaměstnanců ve 
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zdravotnictví. Pro vývoj deficitu ve 
veřejném zdravotním pojištění by bylo 
nejefektivnější stanovit, že stát o platech 
a mzdách zaměstnanců ve zdravotnictví 
nebude/nesmí rozhodovat. 
Předkládané stanovisko je 
konzistentní s dlouhodobě 
a opakovaně prosazovanými názory 
Svazu průmyslu a dopravy ČR 
i Svazem zdravotních pojišťoven ČR, 
projednávanými na tripartitě 
a odmítajícími zařazování zdravotních 
pojišťoven mezi veřejné instituce. 
Přitom je vždy oprávněně zdůrazňován 
charakter zdravotních pojišťoven jako 
subjektů sui generis, lišících se od 
ostatních subjektů zejména způsobem 
vzniku, závislostí na státním rozpočtu, 
systémem hospodaření 
a konstituováním jejich orgánů.  
Současný návrh neakceptuje zásadní, 
výše uvedené a respektované principy 
systému veřejného zdravotního pojištění 
a skrytě (pod zástěrkou tohoto zákona) 
de facto i de iure mění tyto základní 
principy, aniž by proběhla k této změně 
jakákoliv odborná diskuze. 

209  Čl. 6 písm. 
b) (variantně 
při 
nevyhovění 
připomínce 
č.  2 a 9.3.) - 
vláda 
schválí 
návrhy 
vyrovnaných 
rozpočtů 
zdravotních 
pojišťoven, 
které 

 zásadní Navrhujeme, aby byla zvážena možnost, 
kdy by zdravotní pojišťovny sice byly 
povinny předkládat vyrovnaný rozpočet, 
avšak s možností využít stávajících 
zůstatků na svých účtech, resp. 
v jednotlivých fondech. Samozřejmě 
v souladu s příslušnými právními 
předpisy upravujícími problematiku 
provádění veřejného zdravotního 
pojištění. Např.:   

 „Zdravotní pojišťovna je povinna 
předložit vyrovnaný rozpočet (zdravotně 
pojistný plán) na následující rok s výdaji 
nevyžadujícími jejich dluhové 

Neakceptováno. 

Tato možnost zůstává zachována. K jejímu 
omezení dochází pouze v situaci, kdy zadlužení 
vládního sektoru překročí 55 % HDP. 
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provádějí 
veřejné 
zdravotní 
pojištění; 
v průběhu 
rozpočtovéh
o období 
nelze zapojit 
prostředky 
z minulých 
let. 

profinancování.“  
nebo 

 „Zdravotní pojišťovna je povinna 
předložit vyrovnaný rozpočet (zdravotně 
pojistný plán) na následující rok s výdaji 
nepřevyšujícími plánované příjmy 
včetně použitelných zdrojů jejich 
financování z minulých let.“ 
Odůvodnění: Návrh de facto počítá 
s tím, že odhad výdajů zdravotních 
pojišťoven má být proveden na základě 
údajů z přerozdělování a z hlášení 
zůstatků na bankovních účtech 
u jednotlivých zdravotních pojišťoven. 
Zároveň návrh zákona absolutně 
nepočítá s tím, že by zdravotní 
pojišťovny mohly využívat své „rezervy 
z minulých období“ (tedy zůstatky 
zejména na ZFZP a PF) a nemusely by 
být nutně vázány na výši výdajů 
minulého období. 
Toto ustanovení je i hrozbou pro PZS, 
v případě, že pojišťovna nebude mít 
v daném roce vyrovnaný rozpočet, 
nebude jim platit za poskytované služby, 
pokud k tomu použije nedovoleně 
rezervy z minulých let, bude velice 
jednoduché na ni uvalit nucenou správu. 
Pozn.: Ve § 1 odst. 3 vyhlášky č. 
418/2003 Sb., je uvedena definice 
vyrovnaného hospodaření, tuto 
skutečnost zdravotní pojišťovny dodržují 
již nyní, pokud by navrhované znění 
zákon o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti, oproti  vyžadoval 
sestavení vyrovnaných rozpočtů dle 
dané definice, pak by to odpovídalo 
stávajícímu stavu.  
Položme si otázku: „Proč by zdravotní 
pojišťovny nemohly využít svých rezerv 
získaných v minulých letech? (budeme 
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se tedy řídit pravidlem, pokud ZP 
v minulosti hospodařila dobře 
(přebytkově), je „zřejmě“ třeba ji ve 
špatných dobách potrestat!)  
Předkladatel se ani v důvodové zprávě 
touto problematikou moc nezabývá, 
natož aby podal přesvědčivé vysvětlení. 
V této souvislosti je nutné připomenout, 
že rozpočet veřejného zdravotního 
pojištění je tvořen zcela odlišným 
způsobem než státní rozpočet, a je na 
státním rozpočtu nezávislý, není možné 
uplatňovat na zdravotní pojišťovny 
stejná kritéria jako na jiné instituce, 
jejichž činnost je hrazena ze státního 
rozpočtu.  

210   DZ návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

 Navrhujeme zpřesnit a doplnit 
v důvodové zprávě, v obecné části 
v kapitole Předpokládaný finanční 
dosah…, zpřesnit a doplnit vliv 
 Finanční rozpočtové rady a celého 
předpokládaného úřadu na Státní 
rozpočet, a to ve výhledu na tři roky. 
Odůvodnění: V důvodové zprávě je 
velmi vágně specifikován zásah do 
státního rozpočtu. Není stanoven klíč 
pro odměňování, možnosti nároků na 
jiné požitky (auto, řidič, ubytování 
apod.). Není jasně počítáno se sídlem 
a cenová relevance případného nájmu. 
Není počítáno se službami spojenými 
s nájemným (pojištění, vodné stočné, 
energie, telekomunikační poplatky). 
Není počítáno s pořizovacími náklady 
nejenom na vybavení nábytkem, ale 
popřípadě stavební úprava apod. Není 
stanoven limit pro celkový počet 
zaměstnanců. Z toho vyplývá, že 
předpokládaný rozpočtový zásah 24 
milionů za rok je podhodnocený. 

Akceptováno. DZ doplněna. Odměňování 
členů Rady 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 rady. 

211  § 1 Návrh zákona o zásadní 1. I zde si dovolujeme zopakovat, že Vzato na vědomí. 
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pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

omezení výdajů (státního rozpočtu) 
může být aplikováno pouze na 
platbu pojistného státem za 
zákonem stanovené skupiny 
pojištěnců, jejíž výši může 
v současnosti změnit pouze vláda 
svým nařízením. Snižování výdajů 
zdravotních pojišťoven je 
předmětem jiných opatření 
respektujících specifikum tohoto 
sektoru a základní požadavek 
zajištění dostupné a kvalitní 
zdravotní péče pro všechny 
pojištěnce. Z tohoto důvodu 
navrhujeme vyjmout zdravotní 
pojišťovny jako takové z rozsahu 
adresátů a upravit pouze vztahy 
týkající se výše zadlužení a státního 
rozpočtu/veřejných rozpočtů.  

2. Výdaje veřejného zdravotního 
pojištění navíc nemají striktně 
rozpočtový charakter – jsou závislé 
na aktuální úpravě ve vyhlášce o 
stanovení hodnot bodu a výši úhrad 
zdravotní péče hrazené z veřejného 
zdravotního pojištění (vycházející 
z objemu vykázané zdravotní péče) 
a na legislativních změnách (DPH, 
úhrady očkování).  

212  § 2 Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Pakliže by nebyla akceptována 
připomínka č. 12, požadujeme doplnění 
§ 1, aby jednoznačně určoval, že se 
mezi jeho adresáty řadí všechny 
zdravotní pojišťovny – tedy jak VZP ČR, 
tak i ty založené na základě zákona 
č. 280/1992 Sb., o resortních, 
oborových, podnikových a dalších 
zdravotních pojišťovnách – lze provést 
normativním odkazem. 

Vysvětleno. Ze samotné definice § 21 je 
zřejmé, že se týká všech zdravotních 
pojišťoven, nikoliv jen VZP. Bude doplněno do 
DZ. 

213  § 3 a 4 Návrh zákona o 
pravidlech 

zásadní V případě zveřejňování informací 
o hospodaření máme za to, že 

Vysvětleno. 
§§ 3 a 4 v současné době samy 
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rozpočtové 
odpovědnosti 

s ohledem na činnost zdravotních 
pojišťoven plně postačuje úprava 
současná, kdy jsou ZPP jednotlivých 
pojišťoven předkládány vládě 
i Poslanecké sněmovně a zveřejňovány 
jako celek i s jejich hodnocením.  
Přes tuto systémovou duplicitu je 
samozřejmě možné doplnit i další 
veřejný zdroj – tedy MF ČR, je však 
třeba vyjasnit postavení a frekvenci 
údajů ke zveřejňování. Navrhujeme však 
navázat frekvenci zveřejňování údajů 
pro ZP na jejich povinnost předkládat 
Ministerstvu zdravotnictví ČR čtvrtletně 
reporting svého hospodaření. 
Navrhujeme proto v tomto případě 
nahradit navrhované měsíční 
zveřejňování „skutečností rozpočtu“ 
kopií reportingu pro MZd. 
Bez ohledu na znění Směrnice 
2011/85/EU, která předvídá povinnosti 
pouze pro subsektory fondů sociálního 
zabezpečení a nikoliv veřejného 
zdravotního pojištění, se předkladatel 
v důvodové zprávě zmiňuje o novelizaci 
nejen zákona č. 551/1991 Sb., 
o Všeobecné zdravotní pojišťovně 
České republiky a zákona č. 280/1992 
Sb., o resortních, oborových, 
podnikových a dalších zdravotních 
pojišťovnách, ale i vyhlášky č. 362/2010 
Sb., o způsobu podávání informací 
o hospodaření zdravotních pojišťoven 
a jejich rozsahu. 
Tyto novelizace však nepředkládá, a 
proto je pro sektor veřejného 
zdravotního pojištění nemožné plnit 
povinnosti, které mu zákon ukládá. 

nepředpokládají předkládání dalších údajů 
zdravotními pojišťovnami. 
MF již v současné době zveřejňuje za subsektor 
S.14 měsíční fiskální data. Tato však 
představují odhady. Za čtvrtletí jsou pak 
zveřejňována data vycházející 
z administrativních zdrojů. 
Tento přístup považujeme za dlouhodobě 
neudržitelný, nicméně jeho řešení je otázkou 
dalších jednání a předkládaný návrh se jím 
nezaobírá. 
Zdravotní pojišťovny realizující veřejné 
zdravotní pojištění jsou součástí subsektoru 
fondů sociálního zabezpečení. Označení je 
v intencích národní úpravy zavádějící, nicméně 
jeho obsahové vymezení je zcela jasné. 
Nařízení EP a Rady (EU) č. 549/2013 definuje 
ve své Příloze A subsektor Fondy sociálního 
zabezpečení následujícím způsobem: 

Fondy sociálního zabezpečení (S.1314)  
2.117 Definice: Subsektor fondů sociálního 
zabezpečení zahrnuje ústřední, národní a místní 
institucionální jednotky, jejichž hlavní činnost 
spočívá v poskytování sociálních dávek a které 
splňují tato dvě kritéria:  

a) určité skupiny obyvatelstva jsou ze zákona 
nebo jiného právního předpisu povinny účastnit 
se programu nebo platit příspěvky a  

b) za řízení instituce, pokud jde o stanovení 
nebo schvalování příspěvků a dávek, 
zodpovídají vládní instituce nezávisle na své 
úloze orgánu dohledu nebo zaměstnavatele.  
Mezi výší příspěvků placených jednotlivcem 
a rizikem, kterému je tento jednotlivec vystaven, 
obvykle neexistuje žádná přímá souvislost. 

214  § 4 a 6 Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 

zásadní V této souvislosti je nutné připomenout i 
zcela zásadní otázku stanovení termínů 
resp. harmonogramu pro vytvoření, 

Vzato na vědomí. 
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odpovědnosti předložení a schválení dotčených 
dokumentů (jednak tzv. výhledů 
rozpočtu či již samotných dokumentů) – 
tato záležitost není zatím vzájemně 
provázána a sladěna tak, aby si ani 
zákon o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti a zákon č. 280/1992 Sb. 
(např. § 15 odst. 2) neodporovaly. 
Nehledě na to, že některé podstatné 
okolnosti upravující zejména výdajovou 
stánku veřejného zdravotního pojištění 
(zejm. úhradová vyhláška) je známa 
výrazně později, než aby mohla být do 
určitých prognóz výdajů zahrnuta.  
Je nezbytné tuto oblast výrazně 
dopracovat a provázat se všemi 
dotčenými právními předpisy. 
Pozn.: Je nutné poznamenat, že 
pojišťovna by sice měla nově plánovat v 
horizontu 3 let, ale přitom sama 
neovlivňuje základní parametry - 
příjmové (platba za st. pojištěnce, 
procento pojištění) ani výdajové 
(parametry úhradové vyhlášky). 
Uvedená ustanovení bylo lze snad 
aplikovat, pokud by bylo v právních 
předpisech jasně stanoveno, že 
vyhláška o financování zdravotních 
služeb musí být vydání nejpozději do 
30. 6. roku pro rok následující a zároveň 
byla dána jasná cenová politika v oblasti 
cen léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků, jakož i závazek činit tyto 
normy s výhledem na další 3 roky, vždy 
při sledování veřejného zájmu na 
nepřekročení příjmů veřejného 
zdravotního pojištění. Zároveň by musel 
být se stejným časovým horizontem 
přijat výhled změn makroekonomických 
a daňových, aby byly podchyceny 
situace mající pro výdaje zdravotních 
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pojišťoven obrovské dopady, viz letošní 
změna daňových sazeb. 

215  § 5 Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní K navrženému si dovolujeme 
poznamenat, že byť se tímto 
ustanovením v zásadě pouze zavádí 
legislativní zkratka, je celý návrh 
položen na chybné premise, která 
nepočítá s tím, že výdaje veřejného 
zdravotního pojištění nemají striktně 
rozpočtový charakter.  
V případě rozpočtu, který by byl ze 
zákona nepřekročitelný, by bylo nutné 
provést rozsáhlé změny zákonů v oblasti 
veřejného zdravotního pojištění 
a v podstatě celý sektor zdravotnictví by 
se stal rozpočtový, což by mělo dopad 
na poskytovatele zdravotních služeb 
i jiné soukromé subjekty.  

Vzato na vědomí. 

216  § 6 odst. 1 Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

 Z pohledu zdravotních pojišťoven (dále 
i „ZP“) si dovolujeme upozornit na fakt, 
že z vnějších, objektivních důvodů 
nemohou ZP sestavovat střednědobé 
výhledy rozpočtu, jak to po nich toto 
ustanovení vyžaduje. Z hlediska 
sestavování zdravotněpojistných plánů 
(dále i „ZZP“) jednotlivých zdravotních 
pojišťoven je jedním ze základních  
parametrů vyhláška o stanovení hodnot 
bodu a výši úhrad zdravotní péče 
hrazené z veřejného zdravotního 
pojištění na příslušný rok. Tuto vyhlášku 
vydává ministerstvo zdravotnictví podle 
§ 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a 
o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Zmíněná 
„úhradová vyhláška“ je klíčová pro 
sestavování plánů výdajů zdravotních 
pojišťoven a jako taková ze zákona 
může být vydána vždy jen na následující 

Vzato na vědomí. 

Výhled rozpočtu představuje finanční plán, který 
samozřejmě reaguje na nové skutečnosti. 
Představuje v zásadě tzv. autonomní scénář 
hospodaření zdravotní pojišťovny. 
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rok – nelze tedy v žádném případě 
předjímat její znění na několik let 
dopředu a tudíž zohlednit tyto 
skutečnosti při tvorbě ZPP resp. sestavit 
bez její znalosti výhledy rozpočtů na 
2 následující roky. 
Z tohoto důvodu navrhujeme vyjmout 
zdravotní pojišťovny z okruhu povinných 
veřejných institucí, či doplnit novelizaci 
ostatní zákonné úpravy, aby této 
povinnosti mohly ZP dostát. Pakliže by 
tato připomínka nebyla zohledněna, 
narušoval by text ustanovení § 6 odst. 
1 návrhu Zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti zásadu Ultra 
posse nemo obligatur, neboť by ZP 
zavazoval k plnění povinnosti, kterou 
splnit nemohou. 

217  § 6 Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Zde platí stejná připomínka, jako u Čl. 2 
Ústavního zákona. Pokud nebude 
současně zákonem předepsáno, jasné 
stanovení úhradového a příjmového 
rámce zdravotních pojišťoven minimálně 
na období požadovaných výhledů, 
budou výhledy zdravotních pojišťoven 
naprostou ztrátou času tvůrce 
i uživatele. Totéž se týká při nejistotě 
vývoje legislativy i makroekonomických 
predikcí, jimiž se má tvorba zdravotně 
pojistných plánů řídit – viz § 9.  
Je nezbytné tuto oblast výrazně 
dopracovat a provázat se všemi 
dotčenými právními předpisy. 

Vzato na vědomí. 

218  § 10 písm. 
g) 

 

Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Zde si dovolujeme opět zdůraznit, že 
vztah mezi státním rozpočtem 
a rozpočtem zdravotních pojišťoven je 
pouze ve formě plateb pojistného státem 
za zákonem stanovené skupiny 
pojištěnců, jejíž výši může v současnosti 
změnit pouze vláda svým nařízením. 
Postavení systému veřejného 

Vzato na vědomí. 
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zdravotního pojištění je ve formě 
autonomního samosprávného systému 
a postup uvedený v tomto ustanovení je, 
vzhledem ke shora řečenému, v praxi 
nerealizovatelný. 

219  § 13 Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Požadujeme vyjasnit vztah výdajového 
rámce státního rozpočtu a státních 
fondů k financování veřejného 
zdravotnictví. Právo na bezplatnou 
zdravotní péči je zakotveno nejen 
v Ústavě, ale i LZPS a nelze jej 
svévolně omezovat na základě toho, že 
stát určí nepřekročitelný výdajový rámec 
pro systém v.z.p. 

Vysvětleno: Výdaje systému veřejného 
zdravotního pojištění jsou součástí pravidla pro 
stanovení celkových výdajů sektoru veřejných 
institucí, který slouží pro odvození výdajových 
rámců státního rozpočtu a státních fondů, tj. 
částí sektoru, které jsou pod přímou kontrolou 
vlády. 

220  § 23 Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní § 23 dává možnost výjimek ze 
standardního stavu – počítá jak se 
zhoršeným ekonomickým stavem, 
bezpečnostní situací či válkou, ale ani 
náznakem neodráží nepředvídané 
situace v oblasti zdravotního stavu - ve 
formě na příklad epidemie. (viz 
připomínka k čl. 7 Ústavního zákona 
o rozpočtové odpovědnosti). 

Vysvětleno: Únikové klauzule zahrnují také 
výdaje vzniklé na základě nouzového stavu 
nebo stavu ohrožení státu. Nouzový stav a stav 
ohrožení státu se vyhlašují pro omezené nebo 
celé území státu. Podmínky a kompetence 
parlamentu a vlády pro jejich vyhlášení, 
vymezení trvání nebo zrušení upravuje Ústavní 
zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dle čl. 
5 uvedeného zákona vláda může vyhlásit 
nouzový stav v případě živelních pohrom, 
ekologických nebo průmyslových havárií, nehod 
nebo jiného nebezpečí, které ve značném 
rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo 
majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek 
a … 

Domníváme se, že např. závažné epidemie 
ohrožující životy a zdraví občanů lze zahrnout 
do případů nouzových stavů definovaných 
zákonem č. 110/1998 Sb. 

221  Obecně Návrh 
změnového 
zákon 

zásadní K tomuto návrhu vyslovujeme zásadní 
nesouhlas s postupem, kdy předkladatel 
jednoznačně, dle vlastních slov, 
předpokládá změnu zákona č. 551/1991 
Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně 
České republiky a zákona č. 280/1992 

Akceptováno částečně. Ve spolupráci s MZd 
doplněny změny dotčených zákonů a rozeslány 
v rámci vypořádání jednotlivým připomínkovým 
místům. 
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Sb., o resortních, oborových, 
podnikových a dalších zdravotních 
pojišťovnách, ale nijak tuto změnu 
nekonkretizuje. 
V tuto chvíli se bez tak zásadního 
materiálu nemůžeme absolutně vyjádřit 
ke kvalitě celého návrhu a posoudit jeho 
dopady. 
Z tohoto důvodu žádáme gestora, aby 
doplnil předkládaný materiál a do 
připomínkového řízení jej předložil 
znovu v kompletní podobě. 

222 MPO 

Mgr. Daniela Beránková, tel. 
224853304, 
berankova@mpo.cz 

Obecně Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Nedoporučujeme podrobnosti dané 
právní úpravy stanovovat přímo formou 
ústavního zákona, tyto by měly být 
stanoveny pouze zákonem. Domníváme 
se, že předkladatel by měl podrobně 
prokázat a zdůvodnit, že navrhovaný 
ústavní zákon o rozpočtové 
odpovědnosti je v souladu se 
základními principy zakotvenými 
Ústavou České republiky, zejména 
v souladu s čl. 9 odst. 2 Ústavy České 
republiky. 

Bereme na vědomí. Jsme si vědomi přílišného 
detailu na úrovni ústavního zákona, vzhledem 
k šířce záběru jednotlivých ustanovení však 
nebylo možné předložit méně robustní text. 

223  Obecně Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Stanovení podrobností na ústavní úrovni 
není v souladu se základními zásadami 
ústavního práva a rovněž evropské 
právní předpisy a rozhodnutí nevyžadují, 
aby jejich implementace do právního 
řádu jednotlivých členských zemí, a tedy 
i do našeho právního řádu, byla 
provedena formou ústavního zákona.   

Bereme na vědomí. Viz výše. Dovolujeme si 
však např. odkázat na stejnou materii 
upravenou slovenským zákonem o rozpočtovej 
zodpovednosti. 

224  Čl. 6 Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Dále upozorňujeme na skutečnost, že 
čl. 6 navrhovaného ústavního zákona 
o rozpočtové odpovědnosti není vůbec 
obsahem směrnice 2011/85/EU, která je 
předloženým návrhem implementována, 
tj. tento článek stanovuje další 
požadavky, které daný implementovaný 
předpis EU nepředepisuje. Jedná se 
tedy o ukládání dalších požadavků, 

Vysvětleno: Směrnice 2011/85/EU obsahuje 
v kapitole IV čl. 5 následující: „Každý členský 
stát uplatňuje numerická fiskální pravidla, která 
jsou pro něj specifická a která účinně podporují 
soulad s jeho povinnostmi v oblasti rozpočtové 
politiky vyplývajícími ze Smlouvy o fungování 
EU, a to ve víceletém rámci pro sektor vládních 
institucí jako celek. Tato pravidla podporují 
zejména:  
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respektive přísnějších požadavků, nad 
rámec směrnice, což je v rozporu 
s tvrzením předkladatele, že se jedná 
pouze o implementační předpis. 

a) soulad s referenčními hodnotami schodku 
a dluhu stanovenými v souladu se 
Smlouvou o fungování EU;…“ 

Dle čl. 126 Smlouvy o fungování EU se členské 
státy vyvarují nadměrných schodků. EK sleduje 
vývoj zadlužení, aby bylo možno zjistit závažné 
chyby. Zkoumá zejména dodržování rozpočtové 
kázně mj. na základě kritéria poměru veřejného 
zadlužení na HDP. Zjišťuje, zda nepřekračuje 
doporučenou hodnotu. Referenční hodnota je 
upravena v Protokolu č. 12 o postupu při 
nadměrném schodku, podle něhož činí 60 % 
pro poměr veřejného dluhu k HDP v tržních 
cenách. 
 
Domníváme se, že navrhované dluhové pravidlo 
není v rozporu s tímto požadavkem a naopak 
napomáhá jeho zajištění. 

225  Poznámky 
pod čarou č. 
10 a 11 

 

Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

V uvedených poznámkách pod čarou, 
v nich jsou uvedeny odkazy na příslušná 
nařízení Rady (ES) doporučujeme slova 
„(v platném znění)“ nahradit slovy, „ 
v platném znění“. 

Akceptováno. 

226  Část druhá, 
Čl. II, nov. 
bod 2 

 

Návrh zákona 
o změně 
některých 
zákonů  

doporučují
cí 

V navrhovaném novelizačním bodu je 
uvedeno, že slova „až zj)“ se nahrazují 
slovy „až zk)“, avšak v platném znění 
zákona (§ 38 odst. 1 a § 83a) je 
navrhovaná změna vyznačena pouze 
jako „zj)zk)“. Z tohoto důvodu 
doporučujeme text v platném znění 
upravit ve znění navrhované změny. 

Akceptováno. 

227  Část pátá, 
Čl. V, nov. 
bod 1  

 

Návrh zákona 
o změně 
některých 
zákonů  

doporučují
cí 

Navrhované změny jsou v platném 
znění zákona vyznačeny nepřesně 
(nejsou zde vyznačena přeškrtnutým 
písmem všechna slova, která se 
nahrazují), doporučujeme proto 
příslušný text platného znění zákona 
zrevidovat a upřesnit. 

Akceptováno. 

228  Část sedmá, 
Čl. VII, nov. 

Návrh zákona 
o změně 
některých 

doporučují
cí 

Navrhovaná změna ustanovení není 
v platném znění zákona vůbec 
vyznačena. Doporučujeme danou 

Akceptováno. 
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bod 5 

 

zákonů  změnu v příslušném ustanovení 
platného znění zákona (konkrétně 
v § 8 odst. 6 větě první) vyznačit. 

229  Část sedmá, 
Čl. VII, nov. 
bod 6 

 

Návrh zákona 
o změně 
některých 
zákonů  

doporučují
cí 

V navrhovaném textu novelizačního 
bodu doporučujeme slova „větě druhá“ 
nahradit slovy „větě druhé“. V platném 
znění zákona doporučujeme v dotčeném 
ustanovení (konkrétně v § 8 odst. 6 větě 
druhé) vyznačit slovo „je“ přeškrtnutým 
písmem. 

Upozorňujeme na případné zvyšování 
administrativní zátěže pro malé 
a střední podnikatele v souvislosti 
s novelizací prováděcích předpisů 
v účetní a rozpočtové oblasti. 

Akceptováno. 

230 Ústavní soud 

JUDr. Pavel Rychetský – 
předseda ÚS 

 

Čl. 6 písm. 
e) 

Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní  Zásadní připomínka se týká čl. 6 písm. 
e) navrhovaného ústavního zákona, jenž 
zavádí opatření spočívající ve snížení 
platové základny 
o 20 % představitelům státní moci při 
dosažení míry zadlužení přesahující 
55 % hrubého domácího produktu a 
k zastavení růstu prostředků na odměnu 
za práci v sektoru veřejných institucí.3 
Z ustanovení jednoznačně nevyplývá, 
na jaký okruh adresátů se uvedené 
opatření vztahuje.  
Použití neurčitého pojmu „představitel 
státní moci“ v návrhu ústavního zákona 
je nevhodné již jen z hlediska 
legislativně technického, neboť ústavní 
pořádek s takovým pojmem 
neoperuje a je vymezen toliko 
v podústavním právu, konkrétně 
v zákonu č. 236/1995 Sb., o platu a 

Akceptováno. Ustanovení bez náhrady 
vypuštěno. 

                                                 
3 Činí-li výše zadlužení nejméně 55 % hrubého domácího produktu, uplatní se od patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení výše zadlužení následující opatření 
e) platová základna pro výpočet platů představitelů veřejné moci se sníží v následujícím roce o 20 % a zastaví se růst prostředků na odměnu za práci v sektoru veřejných institucí; snížení nebo 
nastavení se provede s účinky od prvního roku následujícího po vyhlášení překročení limitu zadlužení a trvá do konce roku, kdy dojde k vyhlášení výše zadlužení nižší než 55 % hrubého domácího 
produktu. 
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dalších náležitostech spojených 
s výkonem funkce představitelů státní 
moci a některých státních orgánů 
a soudců a poslanců Evropského 
parlamentu (dále také zákon o platu). 
Nelze akceptovat takovou metodu 
tvorby ústavních zákonů, která přejímá 
pojem vymezený v podústavním právu, 
neboť výstavba právního řádu je přesně 
opačná.    
Při výkladu tohoto pojmu se navíc nabízí 
několik interpretačních variant. První 
výkladovou alternativou je, že 
navrhovatel ústavního zákona pod 
uvedený pojem řadí i soudce. 
Důvodová zpráva k předloženému 
návrhu ústavního zákona připouští, že 
se má jednat „o snížení platů i těch 
představitelů státní moci, kteří se přímo 
nepodílejí na koncipování fiskální a 
rozpočtové politiky vlády“. Soudci se 
skutečně jako profesní skupina 
nemohou koncepčně podílet na vývoji 
veřejného dluhu. Vyplývá to i z čl. 
4 navrhovaného ústavního zákona, 
v němž jsou taxativně uvedeny instituce, 
které dbají o vývoj veřejného dluhu 
(vláda, Parlament, územní samosprávné 
celky), tj. které mají možnost ovlivnit 
jeho výši a zároveň jim je stanovena 
povinnost vykonávat činnost tak, aby 
výše veřejného dluhu nepřekročila 
hodnotu 60 % hrubého domácího 
produktu. Soudy tak mezi nimi zcela 
správně uvedeny nejsou.  
Pokud by soudci byli řazeni mezi 
představitele státní moci, znamenalo by 
to, že významná část jejich platu je 
závislá na výši zadlužení státu, jinými 
slovy činnost soudce by byla ovlivněná 
fiskálními zájmy státu, což by mohlo 
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znamenat porušení principu nezávislosti 
a nestrannosti soudců zakotveného v čl. 
82 odst. 1 Ústavy či též rozpor s čl. 36 
odst. 1 Listiny základních práv a svobod, 
podle kterého se každý může domáhat 
svého práva u nezávislého a 
nestranného soudu. Právě hmotné 
zabezpečení soudců je jednou ze záruk 
soudcovské nezávislosti (§ 75 zákona č. 
6/2002 Sb. o soudech a soudcích).  
Lze poukázat na to, že v roce 2012 
stejný předkladatel rozeslal do 
připomínkového řízení návrh ústavního 
zákona o rozpočtové odpovědnosti (č. j. 
MF-43148/2012/ 06), který nakonec 
nebyl tehdejší Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu ČR projednán. Uvedený 
návrh se co do snížení platové základny 
veřejných činitelů však oproti nyní 
připomínkovanému návrhu (pokud 
předpokládáme, že předkladatel soudce 
do skupiny představitelů státní moci 
zahrnul) zásadně lišil v tom, že snížení 
platové základny o 20 % se nemělo 
týkat soudců (čl. 5 odst. 6 návrhu 
předloženého do připomínkového 
řízení). Důvodová zpráva k této otázce 
uváděla: „Soudci jsou z opatření vyjmuti 
z důvodu respektování dřívějších nálezů 
Ústavního soudu, podle nichž musí být 
soudcovský plat stabilní a nesnížitelnou 
veličinou. Platové restrikce vůči 
soudcům považuje Ústavní soud za 
protiústavní pro rozpor s principy 
demokratického právního státu 
a nezávislosti soudnictví." 
V této souvislosti je třeba připomenout 
judikaturu Ústavního soudu v otázce 
ústavnosti platových restrikcí vůči 
soudcům (např. nález Pl. ÚS 23/09 ze 
dne 15. 5. 2012, nález sp. zn. Pl. ÚS 
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43/04 ze dne 14. 7. 2005, nález sp. zn. 
Pl. ÚS 55/05 ze dne 16. 1. 2007 (bod 
55), nález sp. zn. Pl. ÚS 16/11 ze dne 2. 
8. 2011, Pl. ÚS 11/02 ze dne 11. 6. 
2003, nález sp. zn. Pl. ÚS 13/08 ze dne 
3. 4. 2008 (bod 41) a sp. zn. Pl. ÚS 
12/10 ze dne 7. 9. 2010), z níž vyplývá 
řada zobecňujících tezí:  

 Posouzení ústavnosti platových 
restrikcí vůči soudcům pro konkrétní 
období konkrétního roku spadá do 
rámce vymezeného principem 
soudcovské nezávislosti. 

 Zákaz svévolného zásahu 
zákonodárce do oblasti materiálního 
zajištění soudců, v tom rámci 
i platové restrikce, nutno podřadit do 
rámce chráněného principem jejich 
nezávislosti. Nezávislost soudců je 
totiž v první řadě podmíněna jejich 
morální integritou a odbornou úrovní, 
zároveň ale je spjata i s jejich 
přiměřeným materiálním zajištěním. 
Druhým důvodem takového 
podřazení je vyloučení možnosti, 
eventualitu nátlaku moci 
zákonodárné, resp. výkonné na 
rozhodování soudců. Jinými slovy, 
vyloučit svévolné zásahy do 
materiálního zajištění soudců jako 
eventuální formu „penalizace“ 
soudců ze strany legislativy 
a exekutivy, a tím i formy nátlaku na 
jejich rozhodování. 

 Ústavní postavení soudců na 
straně jedné a představitelů moci 
zákonodárné a výkonné, zvláště pak 
státní správy, na straně druhé se 
vzhledem k principu dělby moci a 
principu nezávislosti soudců 
odlišuje, z čehož plyne i rozdílný 
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dispoziční prostor pro zákonodárce 
k platovým restrikcím vůči soudcům 
ve srovnání s dispozičním prostorem 
k takovýmto restrikcím v jiných 
oblastech veřejné sféry. 

 Zásah do materiálního 
zabezpečení soudců 
garantovaného zákonem nesmí být 
výrazem svévole zákonodárce, 
nýbrž musí být, vycházeje ze zásady 
proporcionality, odůvodněn 
výjimečnými okolnostmi, např. 
tíživou finanční situací státu, přičemž 
i za splnění této podmínky musí být 
zohledněna odlišnost funkce soudců 
a představitelů moci zákonodárné 
a výkonné, zvláště pak státní správy; 
takovýto zásah nesmí zavdat důvod 
k obavám, nedotýká-li se omezení 
důstojnosti soudců [viz doporučení 
Výboru ministrů Rady Evropy č. r. 
(94) 12 ze dne 13. října 1994], příp. 
není-li výrazem ústavně 
nepřípustného tlaku moci 
zákonodárné a moci výkonné na 
moc soudní. 

 Ústavní soud vymezil prostor 
ústavní konformity platové restrikce 
vůči soudcům, když zřetelně 
zformuloval maximu, dle které 
princip rovnosti v oblasti restrikcí 
v odměňování státních 
zaměstnanců, ústavních činitelů 
a soudců lze akcentovat před 
principem komplexně chápané 
nezávislosti soudců pouze za 
zcela výjimečných okolností.  

 Platové poměry soudců 
v širokém smyslu mají být stabilní 
nesnižovatelnou veličinou, nikoli 
pohyblivým faktorem, s nímž 
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kalkuluje to či ono vládní uskupení 
např. proto, že se mu zdají platy 
soudců příliš vysoké ve srovnání 
s platy státních zaměstnanců nebo 
ve srovnání s jinou profesní 
skupinou. Usilování o takovou 
rovnost vybočuje z kategorie 
ústavnosti, jde o politický cíl, který 
nemá oporu v ústavně chápaném 
principu rovnosti. 

 Za další formu platové restrikce 
je třeba považovat i zmrazení 
zákonem předpokládaného růstu 
příjmů soudců nebo i jiných 
ústavních činitelů, přičemž např. 
„trvalé“ zmrazení platu by Ústavní 
soud nepochybně posuzoval jako 
krok ústavně nepřípustný. Platové 
poměry soudců v širokém smyslu 
mají být stabilní nesnižovatelnou 
veličinou, pokud nenastanou zcela 
výjimečné, mimořádné okolnosti 
státu. 

Jak je patrné, judikatura Ústavního 
soudu připouští možnost snížení platů 
soudců za výjimečných okolností, např. 
tíživé finanční situace státu. Je však 
otázka, zda zadlužení ve výši 55 % HDP 
tuto podmínku naplňuje, neboť takováto 
míra zadlužení automaticky neznamená 
ekonomickou recesi či vysokou 
nezaměstnanost.  
V důvodové zprávě se uvádí, že 
předmětné ustanovení vychází 
z principu vyvození odpovědnosti vůči 
orgánům a subjektům, které se zásadní 
měrou podílely na vzniku vysoké 
úrovně zadlužení České republiky. To 
by v případě soudců bylo možné vnímat 
jako penalizující opatření za jejich 
rozhodování. Důvodová zpráva myslí 
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i na subjekty, které se na zadlužení 
neměly přímo podílet, u nich by „snížení 
platů… mělo vést k podnícení úsilí 
k realizaci fiskální konsolidace." Tuto 
pasáž lze zase vnímat jako motivaci 
k rozhodování s úsporným efektem. Obě 
tato odůvodnění by v případě soudců 
mohla představovat zásah do jejich 
nezávislosti a nestrannosti.  
Nestrannost rozhodování může být 
ohrožena i jiným způsobem. Soudci 
v rámci své činnosti nezřídka rozhodují i 
o otázkách, jež mají významný dopad 
na státní rozpočet (např. otázka 
církevních restitucí). Taková rozhodnutí 
mohou ovlivňovat výši zadlužení státu, 
čehož si soudci mohou být vědomi. 
Důsledky jejich rozhodnutí mohou mít 
vliv na to, zda by jim byl snížen plat dle 
čl. 6 navrhovaného ústavního zákona. 
Tím by se však mohli vzdálit povinnosti 
být vázáni při výkonu své funkce pouze 
zákonem dle § 79 zákona o soudech 
a soudcích. 
Navážu-li na úvodní výklad, druhou 
interpretační variantu, tj. že pod pojem 
„představitelé státní moci“ soudce 
nespadá, naopak podporuje text zákona 
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. Již 
z názvu tohoto zákona je patrno, že 
zákon rozlišuje mezi několika různými 
skupinami. Soudce je dle § 1 považován 
za samostatnou kategorii vedle 
„představitelů“ (prezident republiky, člen 
vlády), což se prolíná celým zákonem 
(např. § 2 či § 4a). Rovněž judikatura 
Ústavního soudu podporuje tuto 
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výkladovou variantu, tj. že soudce nelze 
považovat za představitele státní moci, 
neboť hovoří o „představitelích státní 
moci a soudcích“.  
Situace se však liší u soudců 
Ústavního soudu. Ti jsou na rozdíl od 
soudců obecných soudů mezi 
představitele zákonem o platu řazeni. 
Pakliže je tomu tak, opět by úsporná 
opatření měla dopad na nestrannost 
a nezávislost soudců stejným 
způsobem, jak bylo uvedeno výše 
v případě soudců obecných soudů. 
Lze uzavřít, že ať už pojem představitel 
zahrnuje veškeré soudce, nebo pouze 
ústavní soudce (v souladu s terminologií 
zákona o platu), dochází k ohrožení 
principu právního státu spočívajícího 
v nestrannosti a nezávislosti soudního 
rozhodování a nepřímo práva na 
spravedlivý proces. Podle mě by se 
uvedené úsporné opatření na soudce 
nemělo vztahovat a tito by měli být 
z působnosti navrhovaného ústavního 
zákona vyňati. 
Předložený návrh však vyvolává řadu 
dalších otázek, jež se dokonce staly 
předmětem odborné diskuse, uvádím je 
jako doporučující připomínku. Na 
konferenci organizované Katedrou 
ústavního práva a politologie Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity koncem 
roku 2012 „Finanční ústava“ zazněly 
v obecné rovině úvahy nad smyslem či 
účelem regulace ekonomických otázek 
tímto způsobem (ať již ústavním či 
obyčejným zákonem). Tuto pochybnost 
vyslovil ve svém příspěvku s názvem 
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„Finanční ústava aneb defenzivní 
konstitucionalismus současné doby“4 
např. bývalý ústavní soudce Pavel 
Holländer, když označil tuto tzv. 
„finanční ústavu“ za „mediálně-
symbolickou politickou proklamaci“. 
Rovněž Josef Vedral v úvodu svého 
příspěvku s názvem „Ústavní zákon 
o rozpočtové odpovědnosti jako možné 
kritérium pro přezkum ústavnosti 
zákonů“ zpochybňuje nutnost či 
vhodnost předmětné právní úpravy.   
Z pohledu Ústavního soudu a s ohledem 
na jeho poslání je však relevantní 
otázkou, již autor Josef Vedral ve svém 
příspěvku rovněž rozebírá, a to, zda 
tento navrhovaný ústavní zákon (resp. 
jeho některá ustanovení), bude moci 
sloužit jako kritérium pro přezkum 
ústavnosti zákonů při abstraktní 
kontrole ústavnosti zákonů prováděné 
Ústavním soudem. Pokud by byl přijat 
návrh ústavního zákona, došlo by 
k rozšíření ústavního pořádku, na jehož 
základě Ústavní soud rozhoduje 
o zrušení zákonů nebo jiných právních 
předpisů dle čl. 87 odst. 1 a 2 Ústavy. 
„Zdravost a udržitelnost veřejných 
financí“ v čl. 1 navrhovaného ústavního 
zákona by se tak mohla stát novým 
referenčním kritériem rozhodování 
Ústavního soudu. To by mohlo vést 
k dalšímu vstupu Ústavního soudu do 
citlivých politických otázek. Pavel 
Holländer k tomu ve svém příspěvku 
připomíná: „Politická sféra opět 
s překvapením zjistí, že konečným 
arbitrem rozhodování o ekonomických a 
finančních otázkách veřejné sféry 

                                                 
4 Odkazované příspěvky lze nalézt ve sborníku Šimíček, V.: Finanční ústava, Masarykova univerzita – Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2013. 
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nebude Parlament či vláda, nýbrž soud 
– v daném případě soud ústavní.“ 
Ilustrativně nelze vyloučit hypotetickou 
představu, kdy by byla napadena 
ústavnost předpisu zvyšujícího sociální 
dávky či platy státních zaměstnanců 
z důvodu dopadu na udržitelnost 
veřejných financí. Toto referenční 
kritérium by také systémově vybočovalo 
z přezkumu, který je dnes orientován na 
dodržování základních práv a svobod.   
Mimo tyto úvahy doporučuji rovněž 
revizi textu návrhu ústavního zákona, 
pokud jde o používání pojmu veřejný vs. 
státní. Na některých místech jsou 
zmiňováni „představitelé veřejné moci“, 
na jiných „představitelé státní moci“, na 
některých místech „výše státního dluhu“, 
na jiných „výše veřejného dluhu“.  
Shrnu-li své zásadní připomínky 
k návrhu ústavního zákona: a) použití 
pojmu představitel veřejné moci v čl. 6 
písm. e) je nevhodné; b) není proto 
jasný okruh adresátů úsporných 
opatření vymezený v tomto ustanovení, 
čili není vůbec zřejmé, jaké subjekty 
tvoří množinu představitelů veřejné 
moci; c) z řady důvodů se neztotožňuji 
se zahrnutím soudců do kategorie 
představitelů veřejné moci, a to 
s ohledem na ohrožení ústavních 
principů nestrannosti a nezávislosti 
soudního rozhodování. Jako 
doporučující připomínku navrhuji zvážit 
nutnost konstitucionalizace úsporných 
opatření.  

232 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Ing. Tomáš Spurný,  
Mgr. Miroslava Leflerová 

Obecně Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

Lze věcně odůvodněně předpokládat, že 
rozpočtová odpovědnost je především 
souhrn nezbytných odborných znalostí a 
politických i pracovních přístupů v řízení 
a realizaci jednotlivých součástí 

Vzato na vědomí 
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rozpočtového procesu, včetně 
rozhodování o nich, tj. je (měla by být) 
běžným atributem práce v této oblasti. 
Pokud v této oblasti někdo vyvíjí činnost, 
pak jsou (měly by být) výše uvedené 
atributy nutnou samozřejmostí a 
podmínkou takové práce; opak by měl 
logicky znamenat nevykonávání takové 
práce. 

234  Obecně Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

Protože se rozpočtová odpovědnost 
v předložených materiálech dotýká 
především dosahované výše a struktury 
schodku státního rozpočtu (veřejných 
rozpočtů), je přirozené ji ve smyslu výše 
uvedené poznámky zdůrazňovat a 
prosazovat; starost o rozpočtovou 
odpovědnost je jistě namístě. V tomto je 
snaha popsaná v návrzích pozitivní 
i přesto, že není obecně, ani 
v předložených materiálech jasné zda, 
v jaké výši, v jaké korelaci, v jaké 
struktuře a účelu (a v dalších 
podmínkách působení v hospodářství) je 
schodek rozpočtů ekonomicky 
prospěšný/škodlivý.   

Vzato na vědomí 

235  Obecně Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

Oba zákony se pokouší upravit 
rozpočtovou odpovědnost jako nějaké 
nově objevené pravidlo (nebo formulaci 
s politickým obsahem), pokouší se 
změřit míru rozpočtové odpovědnosti ve 
vztahu ke schodku státního rozpočtu 
(veřejných rozpočtů), a případné 
porušení blíže nezdůvodněné „proporce“ 
tohoto ekonomického vztahu dokonce 
i „trestat“. Vzhledem ke skutečnostem 
viz 1. a 2. nelze předpokládat, že 
v tomto směru budou zákony úspěšné 
ve svém působení, včetně možnosti 
rozpočtově odpovědné chování 
definovat, posoudit jej, a pak 
i v případech porušení racionálně 

Vzato na vědomí 
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sankcionovat, sankce uplatnit 
a prakticky vymoci jejich plnění.  

236  Obecně Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

V materiálech se zavádí institut Národní 
rozpočtová rada (a dokonce i „úřad 
rady“). Je otázkou, zda takový institut 
věci pomůže, pokud nebudou současně 
s členstvím v radě splněny podmínky 
popsané rámcově v bodech 1. a 2. 
Navíc, úkoly a poslání rady patří plně do 
kompetencí MF (kompetenční zákon), a 
z tohoto pohledu je instituce, při plnění 
všech funkcí MF, nadbytečná.  

Vzato na vědomí 

237  DZ Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

V materiálu (důvodová zpráva) se 
správně uvádí, že u ústavních zákonů 
se neprovádí RIA (viz zdůvodnění tam) 
a RIA tedy není, z pohledu právního 
odůvodněně, zpracována. Zákony však 
mají nesporný ekonomický dopad (asi 
pozitivní - alespoň si to autoři 
představují a asi i přejí), a proto je 
logické, že by RIA zpracována být měla, 
aby se jasně ukázalo, zda vůbec budou 
mít navrhované zákony pozitivní dopad, 
a pokud ano, pak jaký.  

Vzato na vědomí 

238  DZ Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

V materiálu nejsou jasně uvedeny 
příklady zejména zahraniční praxe, které 
by jednoznačně prokázaly účinnost 
opatření podle návrhů zákonů v praxi. 
Ekonomické informace o této 
problematice spíš poukazují na 
neúčinnost takových opatření a dokonce 
jejich praktické obcházení. 
Doporučujeme materiály v tomto ohledu 
dopracovat. 

Vzato na vědomí 

239   Vybraná dílčí 
problematika 
spojená 
s navrhovanými 
zákony 

 

doporučují
cí 

1. Zejména ústavní zákon obsahuje 
nedefinované, vágní texty, viz např. 
„zdravé a udržitelné veřejné 
finance“, apod. 

2. Z návrhů zákonů je patrné, že 
nejsou plně racionálně koordinovány 
s platnými rozpočtovými pravidly. 

Vzato na vědomí. Dílčí vypořádání viz výše. 
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3. Výdaje spojené s úřadem národní 
rozpočtové rady jsou bez 
vyčísleného efektu (viz RIA, nebo 
vyčíslení ve vztahu k MF) výdaje 
navíc. 

4. Číselné proporce použité v návrzích 
zákonů nejsou racionálně 
zdůvodněny (např. čl. 6 a 8 návrhu 
ústavního zákona, čl. 11 zákona 
o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti apod.). 

5. Už přímo ze znění návrhů (viz zákon 
o rozpočtové odpovědnosti) vyplývá, 
že případná praktická realizace 
návrhů zákonů přinese požadavek 
zvýšení administrativy, kterou 
zákony věcně a procesně neřeší, 
ale pouze přesouvají, např. z MF na 
ostatní ústřední orgány státní správy 
a samosprávy – např. zveřejňování 
údajů veřejných rozpočtů.  

Příklad - v návrhu Zákona  ze dne 
….2014 o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti, v § 6 Sestavování návrhu 
rozpočtu a střednědobého výhledu 
v bodech 2 a 3, je každé veřejné  
instituci uloženo, aby na svých 
internetových stránkách nebo nějakým 
obdobným způsobem, při   jednotlivých 
etapách přípravy návrhu rozpočtu 
a střednědobého výhledu, zveřejňovala  
údaje týkající se, jak připravovaného 
návrhu, tak i údaje běžného roku.  Není 
zde však specifikována struktura těchto 
údajů. Podstatnější připomínka je ale ta, 
proč v době fungování Integrovaného 
informačního systému státní pokladny 
(IISSP), který disponuje všemi těmito 
informacemi, nejsou údaje zveřejňovány 
centrálně (zvláště v době, kdy je na 
centralizaci kladen takový důraz), 
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například na stránkách MF ČR. Pro 
daňového poplatníka, kterému je 
informace zřejmě určena, by to bylo 
jednodušší a přehlednější. 
6. Návrh v podkladech obsahuje 

některé nelogické texty – např. 
návrh Zákona  ze dne …. 2014, 
o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti v § 6 nazvaném 
„Sestavování návrhu rozpočtu 
a střednědobého výhledu“ 
o sestavování rozpočtu prakticky 
vůbec nepojednává (to je 
mimochodem v rozpočtových 
pravidlech), ale upravuje především 
zveřejňování údajů rozpočtů, a to 
způsobem popsaným viz výše.   

240 MŽP 

Mgr. Ondřej Trojan, odbor 
legislativní 
(Ondrej.Trojan@mzp.cz, tel.: 
267 122 110) 

Čl. 7 odst. 2 Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní „Podle čl. 6 se nepostupuje po dobu 
dvanácti měsíců ode dne vyslovení 
důvěry vládě po jejím jmenování.“ 
V čl. 6 jsou přitom stanovena důležitá 
opatření, které musí vláda ČR činit, 
jestliže výše zadlužení činí nejméně 
55% HDP, z čehož plyne, že čl. 7 odst. 
2 stanoví výjimku, kdy se tato opatření 
nemusí činit. S takovouto výjimkou však 
zásadně nelze souhlasit, neboť bude-li 
stanovena, pak celá koncepce opatření 
nutných k udržení rozpočtové 
odpovědnosti de facto pozbývá smysl. 
Důvodem toho je skutečnost, že bude-li 
schváleno navržené ust. čl 7 odst. 2, 
pak se opatření z ust. čl. 6 téměř 
neuplatní, neboť zde téměř nebudou 
časové úseky, kdy by se tato opatření 
uplatnit měla, případně tyto časové 
úseky budou příliš krátké. 
Dovolujeme si rovněž zdůraznit, že 
ostatní výjimky, ustanovené v čl. 7 odst. 
1, jsou zcela pochopitelné, neboť se 
týkají vysoce krizových situací jako 

Částečně akceptováno. 

V ustanovení čl. 7 odst. 2 návrhu ústavního 
zákona byla uvedená doba zkrácena na 
6 měsíců. 
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například ekonomické recese, živelných 
pohrom nebo stavu ohrožení státu. 
S ohledem na výše uvedené proto 
důrazně doporučujeme ust. čl. 7 odst. 2 
z návrhu ústavního zákona zcela 
vypustit. V případě, že tato výjimka 
musí být součástí návrhu, navrhujeme, 
aby doba uvedená v ust. čl. 7 odst. 2 
nebyla 12 měsíců, ale 3 měsíce.  

241  Část druhá Návrh 
změnového 
zákona  

 

doporučují
cí 

V návrhu změny zákona č. 582/1991 
Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů, je navrhováno písmeno zk) 
a odkaz na něj. Chápeme, že 
předkladatel pouze navazuje na 
předcházející znění, avšak je nutné 
zdůraznit, že toto znění není v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 
Doporučujeme změnit celé ust. § 36 
zákona č. 582/1991 Sb., tak aby 
odpovídalo znění ust. čl. 26 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády, kde je 
stanoveno: 
„Pododstavce se na začátku označují 
malými písmeny a kulatou závorkou 
(poloviční závorkou); písmena se 
uvádějí v abecedním pořadí s tím, že 
písmeno ch) a písmena s háčkem, 
kroužkem nebo čárkou se pro označení 
pododstavců nepoužívají. Jsou-li 
všechna písmena vyčerpána, nepoužijí 
se zdvojená písmena, ale další 
pododstavce nutno zařadit do nového 
odstavce, na jehož začátek se uvede 
odpovídající úvodní část ustanovení.“ 
Navrhovatel by měl toto ust. vzít v potaz 
při označování pododstavců, neboť je 
výslovně zakázáno používat zdvojená 
písmena. 

Neakceptováno. 

242  Část pátá, 
bod 2 

Návrh 
změnového 

doporučují
cí 

Doporučujeme vypustit interpunkční 
znaménko za slovem „úřadu“. 

Neakceptováno. Znaménko tam není. 
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zákona  

243  § 3, odst. 2 Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

Doporučujeme zvážit změnu formulace 
závěru věty ze "ke dni 30. září tohoto 
roku" na "ke dni 30. září daného roku".  

Akceptováno. 

244  § 24 Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

Přestože zkrácený název Národní 
rozpočtové rady - "Rada" - je uveden 
v důvodové zprávě na str. 46, 
doporučujeme v § 24 uvést plný název 
tohoto orgánu s textem dále jen Rada. 

Neakceptováno. Legislativní zkratka je 
zavedena již v § 1. 

245  § 36, odst. 
4) 

Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

V ustanovení tohoto bodu je uvedeno, 
že účetní závěrka Úřadu Rady je 
ověřována auditorem. Vzhledem 
k tomu, že tato instituce bude 
organizační složkou státu (výdaje Rady 
a Úřad Rady budou hrazeny ze 
samostatné kapitoly státního rozpočtu), 
předpokládáme, že schvalování účetní 
závěrky bude podléhat příslušným 
ustanovením vyhlášky MF č. 220/2013 
Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých vybraných 
účetních jednotek. Doporučujeme proto 
uvést toto ustanovení do důvodové 
zprávy. 

Vzato na vědomí. 
Pro NRR budou platit v oblasti výkaznictví 
kromě požadavků navržených zákonem 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 
i standardní požadavky v oblasti výkaznictví a 
kontroly jako pro další obdobné OSS. Z tohoto 
důvodu považujeme uvádění všech příslušných 
vyhlášek za nadbytečné. 

246  § 37 Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

Obdobně jako u Rady je v důvodové 
zprávě uveden celý název tohoto 
orgánu (Výbor pro rozpočtové 
prognózy) a následně zkrácený název 
"Výbor". Doporučujeme i v § 37 uvést 
celý název s textem dále jen Výbor.  

Neakceptováno. Legislativní zkratka je 
zavedena již § 8 zákona. 

247  Str. 16-50 DZ k návrhu 
zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporučují
cí 

Obecně doporučujeme sjednotit 
názvosloví - např. v některých částech 
se uvádí plný název ministerstvo 
financí, v jiných pouze ministerstvo, 
Národní rozpočtová rada nebo pouze 
Rada, apod. 
Na str. 16 - 17 jsou uvedeny 
předpokládané dopady na státní 
rozpočet. V návaznosti na IISSP, který 
v oblasti státní správy obsahuje veškeré 

Akceptováno – text důvodových zpráv byl 
upraven. 

V IISSP nejsou obsaženy údaje za všechny 
veřejné instituce, jak je definuje § 2 návrhu 
zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 
Toto vymezení je používáno pro sledování 
fiskální disciplíny v EU a obsahuje v ČR cca 18 
tisíc jednotek. 
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údaje o rozpočtech OSS a státních PO, 
o jejich finančních a účetních výkazech, 
atd., by mělo mít MF k dispozici 
všechny potřebné informace pro 
potřeby plnění přísl. ustanovení návrhu 
zákona bez nutnosti pořizování dalšího 
SW vybavení. Dopadem budou pouze 
výdaje na financování zřízení a provozu 
Rady a Úřadu Rady. V důvodové 
zprávě k návrhu ústavního zákona 
o rozpočtové odpovědnosti (část I, str. 5 
jsou uvedeny předpokládané náklady 
na zřízení Rady i Úřadu Rady v celkové 
výši cca 24 mil. Kč s rozdělením na 
osobní výdaje (celkem cca 12 mil. Kč), 
provozní výdaje (cca 1,5 mil. Kč) 
a ostatní výdaje ve výši cca 10 mil. Kč. 
Doporučujeme uvést bližší specifikaci 
položky "ostatní výdaje". 
Na str. 28 je v posledním odstavci 
uveden u frekvence předkládání 
finančních výkazů státních fondů odkaz 
na novelizaci vyhlášky č. 449/2009 Sb. 
a její odloženou účinnost od 1. 1. 2014. 
Podle vyhlášky č. 10/2013 Sb. 
předkládají státní fondy finanční výkazy 
čtvrtletně. 

Akceptováno: Odložená účinnost je od 
1. ledna 2015. Na základě vyhlášky MF 
č. 5/2014 budou SF předkládat do centrálního 
systému účetních informací státu výkaz FIN 1-
12 měsíčně. 

248 MSp 

Mgr. Bc. Jitka Stárková, e-mail: 
JStarkova@msp.justice.cz, tel.: 
221 997 365 a JUDr. Eva 
Kuljačková, e-mail: 
EKuljackova@msp.justice.cz, 
tel.: 221 997 232 

Obecně   Předložený soubor návrhů zákonů 
předpokládá zřízení Národní rozpočtové 
rady (dále jen „Rada“). Výdaje 
související se zřízením Rady jsou 
vyčísleny na částku cca 24 mil. Kč, což 
představuje snížení oproti částce 
50 mil. Kč, která byla uvedena v návrhu 
poslanců Miroslava Kalouska, Heleny 
Langšádlové, Jana Farského, Františka 
Laudáta a dalších na vydání ústavního 
zákona o rozpočtové odpovědnosti (tisk 
č. 24), který byl v mezirezortním 
připomínkovém řízení  v prosinci 
loňského roku, nicméně i tak 

Neakceptováno. Zřízení nezávislé NRR 
představuje jeden ze základních kroků k posílení 
národního fiskálního rámce v oblasti 
transparentnosti a zvýšení účinnosti 
numerických fiskálních pravidel. Jejím zřízením 
bude také zajištěna částečná implementace 
směrnice č. 2011/85/EU o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských států, a to zejména 
v oblasti nezávislého hodnocení dodržování 
fiskálních pravidel. V této souvislosti nelze 
nezmínit, že hodnocení kvality národního 
fiskálního rámce, je také jedním z parametrů 
zohledňovaných v rámci rozpočtového dohledu 
EU. Existence nezávislé fiskální instituce se také 
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podotýkáme, že se jedná o poměrně 
vysokou výdajovou položku státního 
rozpočtu.  

Dále se domníváme, že v současné 
době nevyplývá ze závazků, které má 
Česká republika k Evropské unii, 
povinnost zřízení takovéto instituce. 

S ohledem na výše uvedené dáváme ke 
zvážení, aby sledování vývoje 
hospodaření sektoru veřejných institucí 
a naplňování pravidel rozpočtové 
odpovědnosti bylo v kompetenci 
Ministerstva financí. Stane-li se 
požadavek na zřízení nezávislé fiskální 
instituce z hlediska požadavků 
Evropské unie aktuální, lze uvažovat, 
aby dané činnosti vykonával i za cenu 
úpravy právních předpisů 
a přizpůsobení struktury a organizace 
Nejvyšší kontrolní úřad jakožto ústavní 
nezávislá instituce. 

v současné době stává jedním z požadavků 
investorů, ratingových agentur a kapitálových 
trhů obecně. 

ČR je zřízení nezávislé fiskální instituce 
doporučováno EK, MMF i OECD. 

MF jako jeden z ústředních orgánů státní správy 
nemůže zajistit nezávislé hodnocení fiskální 
politiky, na jejíž koncipování a realizaci se přímo 
podílí. 

249  Čl. 6 písm. 
e) a DZ 

 

Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní V předmětném ustanovení je užíván 
výraz „představitel veřejné moci“ a 
v důvodové zprávě se pak hovoří 
o snížení platu „představitelů státní 
moci“. 

Vzhledem k tomu, že platovou základnu 
představitelů státní moci upravuje 
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, ve 
znění pozdějších předpisů, je dikce 
předmětného navrhovaného ustanovení 
nejasná, neboť není zřejmé, zda se 
dané opatření má vztahovat i na soudce 
či nikoli.  

Akceptováno. Ustanovení bez náhrady 
vypuštěno. 
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Z výše uvedených důvodů žádáme 
o zpřesnění dikce návrhu ústavního 
zákona tak, aby bylo zřejmé, na koho 
se předmětné ustanovení vztahuje, a 
dále o doplnění důvodové zprávy 
v tomto ohledu.  

V případě, že by se mělo dané opatření 
týkat i soudců, tak zásadně s touto 
úpravou nesouhlasíme.  

250  § 6 odst. 2 

 

Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporuču-
jící 

Navrhuje se dvojí způsob zveřejnění 
návrhu rozpočtu na rok 
a střednědobého výhledu rozpočtu na 
nejméně 2 další roky, a to zveřejnění na 
internetových stránkách a zveřejnění 
jiným způsobem v místě obvyklým. 

Z důvodu posílení transparentnosti 
hospodaření s veřejnými rozpočty 
doporučujeme, aby způsoby zveřejnění 
předmětných údajů byly rozšířeny o 
možnost zveřejnění údajů na úřední 
desce, a dále požadujeme, aby 
možnost zveřejnění jiným způsobem 
v místě obvyklým fakultativně 
přistupovala k výše uvedeným dvěma 
možnostem, resp. aby zveřejnění na 
internetových stránkách, nebo 
alternativně na úřední desce, bylo 
povinné vždy. 

Z výše uvedených důvodů žádáme 
náležitou úpravu § 6. 

Neakceptováno: Vzhledem k tomu, že 
ustanovení je navrhováno jako obecná úprava 
pro všechny veřejné instituce definované § 2 
zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, 
je ponechán obecný postup, který je 
realizovatelný všemi typy jednotek, tj. i těmi, 
které nemají úřední desku. Např. pro ÚSC platí 
speciální úprava definovaná zákonem 250/2000 
Sb. 

251  § 6 odst. 2 
písm. a) a 
b) 

 

Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporuču-
jící 

Ze zvláštní části důvodové zprávy 
vyplývá, že navržené požadavky týkající 
se zveřejňování návrhu rozpočtu na rok 
a střednědobého výhledu rozpočtu na 
nejméně 2 další roky představují 
obecnou právní úpravu, která 
představuje minimální standard 
požadovaný po všechny veřejné 

Předpokládáme, že použití speciální úpravy 
v případě přísnějších požadavků vychází 
z celkové koncepce navrhovaných právních 
předpisů. 

1. Ústavní zákon o rozpočtové 
odpovědnosti – právní norma zastřešující fiskální 
rámec ČR 
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instituce. 

V souladu s výše uvedeným a s 
ohledem na aplikaci mnoha jiných 
právních předpisů doporučujeme 
úpravu § 6 tak, aby bylo zřejmé, že jiný 
právní předpis se užije v případě, 
kdy stanovuje přísnější požadavky 
týkající se zveřejňování. 

2. Zákon o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti – obecná právní úprava 
3. Další zákony (speciální právní úprava) – 

např. z. č. 218/2000 Sb., z. č. 250/2000 Sb., 
z. č. 111/1998 Sb., z. č. 551/1991 Sb., 
z. č. 280/1992 Sb. atd. 

252  § 29 odst. 1 
písm. b) 

Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporuču-
jící 

Z důvodu jasnosti právního předpisu a 
s ohledem na existenci institutu 
zahlazení odsouzení doporučujeme za 
slova „trestný čin,“ doplnit slova „jestliže 
se na něj podle zvláštních právních 
předpisů nebo rozhodnutí prezidenta 
republiky nehledí, jako by nebyl 
odsouzen,“. 

Akceptováno částečně. Doplněno do DZ. 

253  § 30 odst. 2 
písm. h) a k 
odst. 3 

Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporuču-
jící 

Doporučujeme doplnit zvláštní část 
důvodové zprávy tak, aby bylo zřejmé, 
z jakého důvodu je funkce člena Rady 
neslučitelná pouze s funkcí uvolněného 
člena a nikoli s funkcí neuvolněného 
člena zastupitelstva územního 
samosprávného celku. 

Neakceptováno. Přístup vychází z verze 
projednané LRV. 

254  § 33 odst. 1 
písm. e) 

 

Návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

doporuču-
jící 

Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, byl zaveden institut prohlášení 
za nezvěstného.  
Z výše uvedeného důvodu 
doporučujeme následující znění písm. 
e) „smrtí, prohlášením za nezvěstného 
nebo prohlášením za mrtvého.“.  

Akceptováno. 

255 MMR Čl. 6 
písm.e) 

Návrh 
ústavního 
zákona 

zásadní Požadujeme vymezit pojem 
„představitel veřejné moci“, neboť tento 
pojem v našem právním řádu není 
uveden. 

Akceptováno. Ustanovení bez náhrady 
vypuštěno. 

256  čl. 7 odst. 1 
písm. c) 

 - Z hlediska zamýšlených účinků je třeba 
zvážit, zda tzv. únikovou doložku podle 
odstavce 1 písm. c) formulovat 
výhradně pro odstraňování následků 
živelních pohrom značného rozsahu 
nebo i jiných pohrom značného 

Vysvětleno: Předpokládáme, že s výjimkou 
jaderné havárie, pravděpodobně zmíněné jiné 
pohromy „nemohou“ dosáhnout únikovou 
klauzulí uvažovaného rozsahu. 
Únikové klauzule navíc zahrnují také výdaje 
vzniklé na základě nouzového stavu nebo stavu 
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rozsahu, které mohou být způsobeny 
lidským činitelem (např. průmyslové, 
chemické či jaderné havárie, selhání 
regulačních funkcí vodních děl apod.). 
Širší formulace pro „živelní nebo jiné 
pohromy“ je uvedena (použita) např. 
v zákoně o státní pomoci při obnově 
území. Doporučujeme doplnit formulaci 
vymezení této části únikové doložky tak, 
aby se vztahovala jak na živelní, tak na 
jiné pohromy. 

ohrožení státu. Nouzový stav a stav ohrožení 
státu se vyhlašují pro omezené nebo celé území 
státu. Podmínky a kompetence parlamentu a 
vlády pro jejich vyhlášení, vymezení trvání nebo 
zrušení upravuje Ústavní zákon č. 110/1998 
Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. Dle čl. 5 uvedeného 
zákona vláda může vyhlásit nouzový stav 
v případě živelních pohrom, ekologických nebo 
průmyslových havárií, nehod nebo jiného 
nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují 
životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo 
vnitřní pořádek a … 

257  DZ- 
Předpoklád
aný finanční 
dosah  

Předpokládaný 
finanční dosah 

- Doporučujeme upřesnit „ostatní 
náklady“ v souvislosti se zřízením 
Národní rozpočtové rady. 

Akceptováno. Doplněno. 

258  § 17 až 19  

 

 

návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

- Zadluženost územního samosprávného 
celku, zejména menších obcí, která 
přesáhne limitní hodnoty stanovené v § 
14 návrhu zákona, je významným 
rozsahem tvořena odvody do státního 
rozpočtu, stanovenými ve vazbě na 
porušení rozpočtové kázně příslušným 
územním samosprávným celkem. 
Pozastavení daňových příjmů v souladu 
s ustanovením § 15 návrhu zákona 
samozřejmě ovlivní schopnost splácet 
nařízené odvody. Územní samosprávný 
celek může z tohoto titulu požádat podle 
§ 18 návrhu zákona o zrušení 
pozastavení převodu podílu na výnosu 
zákonem stanovených daní. Poté 
následuje poměrně komplikovaný 
postup podle § 19 návrhu zákona. 
Doporučujeme upravit v daném případě 
zjednodušený a bezrizikový postup 
formou zápočtu odvodové povinnosti. 

Již dnes je zřejmé, že některé obce 
nejsou schopny se vlastními finančními 

Vzato na vědomí. 
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zdroji včetně daňových příjmů oddlužit. 
Ve zvláštní části důvodové zprávy 
k článku 8 k návrhu ústavního zákona o 
rozpočtové odpovědnosti je uvedeno, že 
navrhovaná právní úprava by měla být 
doplněna novelizací insolvenčního 
zákona, což by mělo systémově řešit 
situaci nadměrně zadlužených obcí. 
Upozorňujeme, že pozastavené daňové 
podíly se nijak v účetnictví územních 
samosprávných celků neprojevují, což 
může vést k mylnému posuzování 
solventnosti dlužníků a poškozování 
věřitelů. 

259  § 37  - V odůvodnění navrhovaného 
ustanovení zvláštní části důvodové 
zprávy se uvádí, že se jedná o poradní 
orgán předsedy Rady; dále se uvádí 
četnost zasedání Výboru a také to, že 
členství ve Výboru je čestnou funkcí bez 
nároku na odměnu. Tuto úpravu 
doporučujeme doplnit do normativního 
textu. 

Akceptováno. Doplněno do textu zákona § 8 
odst. 1 “Rada zřizuje jako svůj poradní orgán 
Výbor pro rozpočtové prognózy (dále jen 
„Výbor“)“. Dále bylo do § 36 odst. 1 doplněno, 
že „Výdaje na činnost Rady, a Úřadu Rady a 
Výboru jsou hrazeny ze samostatné kapitoly 
státního rozpočtu.“ Z rozpočtu Rady tedy budou 
hrazeny provozní výdaje Výboru. 

260  § 37 DZ - Doporučujeme tuto část důvodové 
zprávy doplnit o údaj, proč může být 
členem Výboru pouze fyzická osoba, 
která „je zástupcem právnické osoby, 
která dlouhodobě a pravidelně 
zpracovává a zveřejňuje 
makroekonomické nebo fiskální 
prognózy sektoru veřejných institucí a je 
funkčně nezávislá na sektoru veřejných 
institucí“. 

Upraveno. Nezbytné požadavky kladené na 
fyzické osoby nominované do Výboru byly v § 
37 odst. 3 přeformulovány. Nově již v písm. d) 
není podmínkou být reprezentantem právnické 
osoby, která makroekonomické či fiskální 
prognózy provádí, ale člen Výboru, vyjma 
zástupce Národní rozpočtové rady, musí být: „… 
z řad odborníků na makroekonomické nebo 
fiskální prognózy sektoru veřejných institucí“. 

261  část sedmá 
– změna 
rozpočtovýc
h pravidel, 
bod 2 

návrh zákona o 
změně 

- V návaznosti na připomínku uplatněnou 
k čl. 7 odst. 1 písm. c) návrhu ústavního 
zákona o rozpočtové odpovědnosti 
doporučujeme rozšířit navrhované znění 
§ 8 odst. 1 písm. c) – navrhované 
zohlednění vlivu odstraňování následků 
živelních pohrom také o odstraňování 
následků jiných pohrom, způsobených 

Viz vypořádání připomínky č. 253 
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lidským činitelem. Doporučujeme doplnit 
navrhované znění § 8 odst. 1 písm. c) 
tak, aby se vtahovalo jak na živelní, tak 
na jiné pohromy. 

262 Úřad vlády ČR – 
místopředseda vlády pro 
vědu, výzkum a inovace 

  zásadní Zdravé a udržitelné veřejné finance jsou 
chybně deklarovány jako hlavní cíl 
a nikoli jako prostředek pro realizaci 
hospodářských politik, zajištění 
udržitelného růstu, zaměstnanosti, 
konkurenceschopnosti a sociální 
soudržnosti. Tento cíl by měl být v 
úvodu deklarován primárně a teprve ve 
vztahu k tomuto skutečnému cíli by měl 
být definován požadavek zdravých a 
udržitelných veřejných financí. Ústavní 
zákon jde nad rámec principu 
uvedeného v čl. 11 směrnici Rady (EU) 
2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011: 
Žádné ustanovení této směrnice 
nebrání nové vládě členského státu, aby 
aktualizovala střednědobý rozpočtový 
rámec státu s cílem zohlednit své nové 
politické priority. 

Odůvodnění: Zákonem formulovaná 
rozpočtová strategie (§ 10 návrhu 
zákona o rozpočtové odpovědnosti) 
klade důraz pouze na fiskální cíle. 
Dopady hospodářských politik bere v 
úvahu pouze jako „doplněk“ k udržení 
nastavených parametrů rozpočtu. 
Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě 
v hospodářské a měnové unii v úvodu 
deklaruje potřebu usnadnění podmínek 
pro silnější hospodářský růst v Evropské 
unii a rozvíjet za tímto účelem stále užší 
koordinaci hospodářských politik a 
hovoří o posílení hospodářského 
a rozpočtového dohledu, o zvláštní 
úloze sociálních partnerů. Dále v hlavě 
1 zavazuje smluvní strany k posílení 

Vysvětleno. 
Dle názoru MF představují zdravé a udržitelné 
veřejné finance jeden z hlavních předpokladů 
pro realizaci hospodářských politik, zajištění 
konkurenceschopnosti a v dlouhodobém 
horizontu jistě i sociální soudržnosti. 
Vzhledem k tomu, že se předkládána legislativa 
věnuje rozpočtové odpovědnosti, 
předpokládáme, že jejím hlavním cílem by mělo 
být zajištění v prvním odstavci zmíněného 
předpokladu pro dosažení dalších cílů. 
Předkládané návrhy nepředstavují a ani 
představovat nemohou prostou transpozici 
směrnice 2011/85/EU, ale především snahu o 
konzistentní a komplexní upevnění národního 
fiskálního rámce, které zároveň povede 
(umožní) k naplnění jejich požadavků. 
Dle názoru MF by čl. 11 směrnice měl být 
vykládán tak, že vláda samozřejmě může 
aktualizovat střednědobý rozpočtový rámec 
státu a promítat do něj své nové politické 
priority, nicméně tyto by neměly vést 
k porušování národních číselných fiskálních 
pravidel zavedených dle kapitoly IV směrnice. 
Naplnění čl. 2 písm. e) předkladatel spatřuje v § 
10 zavedené Rozpočtové strategii sektoru 
veřejných institucí, jejíž obsah je definován 
v odst. 2 uvedeného paragrafu. Zároveň by k 
posílení střednědobého rozpočtového rámce 
mělo vést zavedení povinnosti pro všechny 
veřejné instituce sestavovat střednědobé 
výhledy rozpočtů. 
U Fiskální smlouvy nesdílíme názor, že by pro 
ČR nebyla závazná. Svým podpisem, resp. 
ratifikací (str. 7 druhý odstavec) – v části hlavy 
V je závazná od ratifikace. Obecně (např. dle 
vyjádření OKOM) platí, že závazky plynoucí 
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koordinace hospodářských politik, 
zlepšení správy eurozóny, a podpoření 
cílů Evropské unie v podobě 
udržitelného růstu, zaměstnanosti, 
konkurenceschopnosti a sociální 
soudržnosti. Teprve v této souvislosti se 
hovoří o zdravých a udržitelných 
financích. Předložený návrh aplikuje 
postupně podmínky „Fiskálního paktu 
EU,“ ke kterému ČR dosud 
nepřistoupila. Předložené návrhy tedy 
jdou nad rámec povinností definovaných 
ve směrnici Rady (EU) 2011/85/EU ze 
dne 8. listopadu 2011. Naopak není 
naplněn čl. č. 2 písm. e) této směrnice: 
„střednědobé rozpočtové rámce jako 
konkrétní soubor vnitrostátních 
rozpočtových postupů, které rozšiřují 
časový horizont pro tvorbu fiskální 
politiky nad rámec ročního plánování 
rozpočtu, včetně stanovení politických 
priorit a střednědobých rozpočtových 
cílů.“  

z podepsaných mezinárodních smluv signatáře 
co do „směrování“ jistě zavazují. 

263    zásadní Chybí zde důraz na moderní postupy 
strategického plánování v dlouhodobém 
a střednědobém horizontu a strategický 
monitoring se zpětnou vazbou na 
aktualizaci hospodářské a sociální 
politiky na všech úrovních veřejné 
správy. Toto by mělo zdůraznit 
pozornost na efektivní a racionální 
tvorbu dlouhodobé hospodářské politiky 
a na případná aktivní preventivní 
opatření, na rozdíl od pouhých 
automatických mechanismů krizových 
postupů, které vládě a odpovědným 
zástupcům na jednotlivých úrovních do 
značné míry omezují možnosti řešení 
této situace. Návazně na usn. vl. č. 10 + 
P ze dne 3.1.2001 se navrhuje 
souběžně do navrhovaných zákonů 

Vzato na vědomí. Domníváme se, že např. 
Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí 
by měla být využívána jako nástroj pro 
strategické plánování zohledňující aktualizaci 
hospodářské a sociální politiky na všech 
úrovních nejen veřejné správy ale celého 
sektoru veřejných institucí, nebo spíše celé 
společnosti. 

Jako prevence vzniku nadměrné fiskální 
nerovnováhy by měla sloužit navrhovaná nová 
číselná fiskální pravidla – pravidlo celkových 
výdajů sektoru veřejných institucí (odvozeny od 
MTO, a sloužící jako základ pro stanovení 
výdajových rámců SR a SF), pravidlo pro 
hospodaření ÚSC, dluhové pravidlo (aplikované 
při selhání předchozích). K cíli posílit 
transparentnost a rozpočtovou odpovědnost 
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zapracovat požadavek na střednědobé 
koncepce ministerstev a některých 
dalších orgánů ústřední státní správy 
jako základní prvek úvah o zaměření 
české ekonomiky a podkladem pro 
zpracování Střednědobé koncepce 
sociálního a ekonomického rozvoje. 

Odůvodnění: Moderní přístupy 
strategického plánování a strategického 
monitoringu (jako například metoda 
Balanced Scorecard a další moderní 
přístupy řízení kvality) se dnes již běžně 
používají na všech úrovních veřejné 
správy – měly by však být povinné. 
Střednědobé koncepce ČR (a koncepce 
ministerstev) by měly umožnit sladit 
krátkodobé záměry se střednědobými 
cíli a tím dosahovat maximálních účinků 
z využívání omezených zdrojů. 
Východiskem tvorby střednědobých 
koncepcí budou priority vlády obsažené 
v jejím programovém prohlášení. 
Rámec pro ně vytvoří Vize rozvoje, 
která se vypracovává na období 15 let a 
obsahuje základní trendy a jejich 
předpokládané důsledky v daném 
období. 

jsou také směřována další opatření dotýkající se 
hospodaření veřejných institucí (zavedení 
střednědobého horizontu finančního plánování, 
zveřejňování finančních plánů, zveřejňování 
informací o fiskálních rizicích, podmíněných 
závazcích, daňových úlevách či držených 
majetkových účastech. 

264    zásadní Z výše uvedených důvodů zde proto 
chybí i jednoznačně deklarovaná 
provázanost národních zdrojů s 
programovým rozpočtováním prostředků 
Evropské unie, kdy není zřejmé, zda 
automatické mechanismy nepovedou k 
nezajištění prostředků pro 
spolufinancování těchto programů. Tím 
by následně došlo k nerealizaci těchto 
programů a dokonce k případným 
možným sankcím ze strany Evropské 
unie a paradoxně následně 
i k nežádoucímu prohloubení deficitu 

Neakceptováno. Předkladatel si je vědom 
uvedeného rizika, které nelze podceňovat. 
Zároveň je však třeba jednoznačně upřednostnit 
fiskální odpovědnost a udržitelnost veřejných 
financí před případným rizikem ohrožení 
absorpční kapacity pro čerpání EU fondů. 
 
Budou-li respektována ostatní navrhovaná 
numerická fiskální pravidla – tj. pravidlo pro 
stanovení celkových výdajů sektoru veřejných 
institucí (pro odvození výdajových rámců SR a 
SF) a pravidlo pro ÚSC, lze uvedené riziko 
související s nevyužitím zdrojů z EU fondů 
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veřejných rozpočtů, což rozhodně 
nebylo cílem. 

Odůvodnění: Nebezpečí případné 
možné kontraproduktivnosti 
automatických mechanismů je z 
připomínky zřejmé. Pro efektivní 
a dlouhodobé řízení státu je nutné 
zavést programové finanční řízení. 
Stávající řízení na roční bázi řízení, bez 
zafixování dlouhodobých rozvojových 
priorit do rozpočtu neumožňuje 
systémové řízení dlouhodobých potřeb 
státu (například věda a výzkum). 
Nastavení mechanismu plánování 
dlouhodobých politických priorit 
a prorůstových opatření v současnosti 
neexistuje. Navrhované zákony definují 
pouze střednědobé, nikoli dlouhodobé 
plánování, návazně na programovací 
období EU a dlouhodobé 
závazky/investice. Zavedení 
programového financování umožní 
rovnovážně balancovanou diskusi o 
potřebách státu a rozpočtových 
možnostech. Stávající nastavený 
mechanismus neřeší povinnost státu 
dbát o dlouhodobý a udržitelný 
hospodářský rozvoj. 

považovat za omezené a řiditelné. 

265    zásadní V rámci důvodové zprávy chybí 
porovnání zákonné úpravy s jinými 
evropskými zeměmi (např. Slovensko, 
Německo … případně další). 
Odůvodnění: Považujeme za nezbytné 
vyhodnotit zkušenosti z právní úpravy 
této problematiky z více relevantních 
evropských zemí. 

Akceptováno. 
Přestože úpravy národních fiskálních rámců 
v jednotlivých zemích EU jsou značně rozdílné 
bylo do DZ k návrhu ústavního zákona 
o rozpočtové odpovědnosti doplněno poměrně 
rozsáhlé srovnání úpravy hlavních parametrů 
národních fiskálních rámců na Slovensku, 
v Německu, Polsku, Maďarsku a Rakousku.  

Z důvodu této různorodosti bylo např. v rámci 
právní úpravy požadavků kladených na národní 
fiskální rámce přistoupeno k regulaci formou 
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směrnice, umožňující členským státům 
sjednocení cílů, nikoli způsob jejich dosažení. 

Porovnat nicméně lze např. národní číselná 
fiskální pravidla platná v sousedních zemích, 
nicméně pravidla sama o sobě nestačí. Fungují 
v rámci širšího institucionálního rámce 
(výkaznictví, střednědobý rozpočtový rámec, 
prognostická činnost atd.), který lze komplexně 
porovnat jen se značnými obtížemi.  

V případě hlubšího zájmu o informace týkající 
se nastavení některého parametru fiskálního 
rámce v určité zemi EU, jsme ochotni s ÚV tuto 
otázku dále konzultovat. 

266    zásadní V rámci důvodové zprávy chybí 
vyhodnocení jednoduchých příkladů 
a alespoň hrubé vyčíslení příslušných 
automatických opatření v případě 
překročení stanoveného zadlužení na 
úrovni rozpočtu ČR, na úrovni rozpočtu 
kraje a na úrovni rozpočtu obce.  
Odůvodnění: Jedná se o zásadní 
zásahy s možným dopadem nejen do 
veřejných rozpočtů, ale také do 
možného růstu nezaměstnanosti 
a možného ohrožení různých sociálních 
skupin obyvatelstva. 

Vysvětleno: 
Na základě závěrů jednání koaliční rady bylo 
rozhodnuto o vypuštění opatření dotýkajících se 
platů a možnosti odlišné než zákonem 
požadované valorizace důchodů, tj. opatření 
s největšími dopady do hospodaření vládního 
sektoru. Vyčíslení dopadů ostatních 
konsolidačních opatření je možné na základě 
současného nastavení fiskální politiky (fiskální 
federalismus, daňová politika atd.), nicméně lze 
předpokládat, že fiskální pozice bude 
v okamžiku uložení povinností jiná. Navíc zcela 
v působnosti vlády jsou ponechány návrhy 
na příjmové straně. 

267    zásadní Konstrukt výpočtu cyklické složky příjmů 
v rámci stanovení strukturálního salda a 
způsob výpočtu potenciálního produktu 
založený na Cobb-Douglasově 
produkční funkci by měl být podroben 
kritické odborné diskusi a hlubší 
odborné analýze poskytovaných 
praktických výsledků. Odůvodnění: 
Jedná se komplikovaný výpočet, 
přičemž z hlediska konkrétních výsledků 
například publikovaných například v 
rámci Konvergenčního programu pro 

Vysvětleno: O způsobu výpočtu cyklické složky 
příjmů a potenciálního produktu či vymezení tzv. 
jednorázových operací doposud nebylo 
rozhodnuto. Jejich metodické ukotvení se 
návrhem zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti (viz § 11 odst. 6) ukládá 
vypracovat MF společně s NRR. Kritická 
odborná diskuse a hlubší analýza se vzhledem 
k závažnosti daných otázek předpokládá. 
Metodiky budou zveřejněny a při aplikaci MF 
bude vyžadováno buď souhlasné stanovisko 
NRR nebo zveřejnění odůvodnění odlišného 
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rok 2017 je nezbytné kriticky diskutovat 
o výsledku výpočtu, který uvádí již 
změnu ze záporných krizových hodnot 
produkční mezery na kladné hodnoty 
současně při prognózované míře 
nezaměstnanosti 6 %, která naopak 
svědčí o značném nevyužití 
disponibilních kapacit v rámci 
ekonomiky. 

stanoviska MF. 
Metodické boxy uvedené v DZ pouze ilustrují 
nejčastěji aplikované přístupy k uvedeným 
otázkám. 

268    zásadní Existuje možnost kolizních situací při 
schvalování jednotlivých 
zákonů/opatření a souladu 
rozpočtových dopadů s ústavním 
zákonem. MF spolu s Národní 
rozpočtovou radou připravují a posuzují 
makroekonomické a fiskální prognózy 
použité pro přípravu rozpočtu. Díky 
mechanické konstrukci dluhových 
pravidel v ústavním zákonu tyto 
prognózy určují rozpočtová omezení 
politických priorit ČR a připravované 
legislativy. Vzniká tak vysoce rizikový 
prvek právního a politického prostředí, 
který je vyvolán na základě aktualizace 
prognóz fiskálních výhledů. Konkrétně v 
§ 9 navrhovaného zákona je uvedeno, 
že opatření k nápravě jsou přijata až v 
případě podstatného zkreslení prognóz 
po dobu nejméně 4 následujících let.  
Odůvodnění: Striktní aplikace limitů 
zadlužení uvedená v čl. 4 ústavního 
zákona (zejm. odst. 3) může 
zkomplikovat stabilitu legislativního 
procesu, popř. komplikovat již přijatou 
legislativu (případné zpochybnění 
Ústavním soudem). Případné změny 
prognóz, které budou klíčové při 
dosažení hranice veřejného dluhu ve 
výši 55 %, může chybnou prognózou 
dojít např. ke zpětnému zpochybnění 
„Zákona o státním rozpočtu“ u 

Vysvětleno. 
Předkladatel si je dané skutečnosti vědom, 
proto jednak k verifikaci prognóz pro rozpočtové 
účely zřizuje v rámci Národní rozpočtové rady 
Výbor pro rozpočtové prognózy.  

Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že jako 
referenční hodnota pro eventuální spuštění 
požadavků dluhového pravidla je používán údaj 
za předchozí rok, tj. skutečnost a nikoli 
prognóza, která je sestavena Českým 
statistickým úřadem a v rámci tzv. jarní EDP 
notifikace verifikována Evropskou komisí 
(Eurostatem). MF pak dodává údaj o výši tzv. 
dluhové rezervy dle zákona o rozpočtových 
pravidlech. Výsledný referenční údaj je zjišťován 
a vyhlašován do jednoho měsíce ode dne 
prvního zveřejnění ČSÚ Národní rozpočtovou 
radou. 
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Ústavního soudu. Jako příklad „rozptylu 
prognóz“ je možno uvést prognózu 
uvedenou v Tabulce č. 4.1. 
Konvergenčního programu ČR, 
aktualizace duben 2014. Původní 
prognózy z dubna 2013 předpokládaly 
pro rok 2015 dosažení kumulativní výše 
dluhu vládních institucí 51 %. Revize 
v dubnu 2014 předpokládá pro rok 2015 
výši 46 %; tj. o více jak 5 p. b. méně ! 
Právě tato odchylka umožňuje 
hypotézu, že není možné vyloučit na 
základě budoucích prognóz vývoje 
ekonomiky spuštění opatření dluhové 
brzdy (úroveň 55 % HDP) v horizontu 
příprav rozpočtu na roky 2017 – 2020. 
To by znamenalo automatické 
„rozpočtové škrty“ v rozmezí 40 – 80 
mld. Kč daného roku (přechod na 
vyrovnaný rozpočet). 

269    zásadní Navrhovaný zákon o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti je pro 
organizační složky státu a další vybrané 
subjekty obecnou úpravou zákona č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech. Souběžné provádění obou 
zákonů může způsobovat interpretační 
problémy. Odůvodnění: navrhovaný 
zákon o rozpočtové odpovědnosti se 
doplňuje s existujícím zákonem č. 
218/2000 Sb. To může v praxi přinést 
znepřehlednění a interpretační 
problémy v aplikaci, zejména v paralelní 
úpravě střednědobého výhledu v 
ústavním zákoně a dvou prováděcích 
zákonech (hlava II zákona č. 218/2000 
Sb). V praxi také může docházet k 
rizikům nově definovaného pojetí 
rozpočtové kázně a pojetí závazných 
ukazatelů u finanční kontroly při 
schvalování závazků na období delší 

Vzato na vědomí. Zákon 218/2000 Sb. je 
úpravou speciální, má tudíž před obecnou 
úpravou přednost. Předkladatel se nedomnívá, 
že by v samotných úpravách byl obsažen 
rozpor. 

 

 

Právní úprava neobsahuje „nově definované 
pojetí rozpočtové kázně“. Rozpočtová kázeň, 
resp. porušení rozpočtové kázně je plně 
regulována stávajícím zákonem 218/2000 Sb. 
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než jeden rok. 

270 MZd obecně  zásadní Návrh v předloženém znění je zcela 
nezpůsobilý meziresortního 
připomínkového řízení, neboť 
neobsahuje nezbytné změny 
souvisejících zákonů. Přestože z návrhu 
vyplývá, že se právní úprava bude 
vztahovat rovněž na zdravotní 
pojišťovny jako veřejné instituce, není 
jejím obsahem návrh novely zákona č. 
551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní 
pojišťovně České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
Všeobecné zdravotní pojišťovně“), a ani 
návrh novely zákona č. 280/1992 Sb., o 
resortních, oborových, podnikových a 
dalších zdravotních pojišťovnách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o zaměstnaneckých 
pojišťovnách“). V tomto směru se 
předkladatel v důvodové zprávě omezil 
pouze na konstatování, že se změny 
dotčených zákonů také předpokládají, 
což je patrně převzato z obsahově 
velice podobného návrhu, který byl 
Ministerstvem financí předložen 
v minulém volebním období. Je zřejmé, 
že uvedené dva právní předpisy budou 
návrhem významně dotčeny, přičemž se 
nemůže jednat pouze o „technické 
změny“, ale o změny systémové, které 
komplexně zakotví všechny požadavky 
plynoucí z předloženého návrhu. 
V žádném případě se tedy nemůže 
jednat pouze o zakotvení příslušných 
informačních povinností a s tím 
souvisejících provedení změn 
v předloženém návrhu (informace 
o hospodaření zdravotních pojišťoven 
by měly být zveřejňovány v souladu 
s povinností kvartálního zasílání zpráv 

Akceptováno. Novelizace zákonů č. 551/1991 
Sb. a č. 280/1991 Sb. byly ve spolupráci s MZd 
doplněny. 

Navázání na v minulosti připravený koncept tzv. 
finančního zdraví MZd v současné době 
zvažuje. Vzhledem k tomu, že zavedení tohoto 
nástroje by představovalo systémovou úpravu, 
předpokládá se případně v rámci další 
novelizace. 
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o hospodaření jednou za čtvrtletí), nebo 
o specifikaci povinností při zpracování 
zdravotně pojistných plánů 
a střednědobých výhledů atd., ale půjde 
o systémovou úpravu, která nastaví 
takové mechanismy, aby byly dotčené 
instituty vůbec použitelné, například je 
nutno zpracovat analýzu kritérií 
zakotvující tzv. finanční zdraví apod. 
Bez komplexní právní úpravy v těchto 
právních předpisech považujeme 
zahrnutí zdravotních pojišťoven do 
pravidel rozpočtové odpovědnosti 
za neživotaschopné. Dokud nebude 
předložena chybějící právní úprava, 
požadujeme, aby se na zdravotní 
pojišťovny dotčená úprava 
nevztahovala. 

271  obecně  zásadní V každém případě požadujeme, aby 
právní úprava vztahující se 
k hospodaření zdravotních pojišťoven 
nabyla účinnosti nejdříve k 1. lednu 
2018. Na rozdíl od jiných veřejných 
institucí je hospodaření zdravotních 
pojišťoven v zásadě závislé pouze na 
objemu prostředků vybraných 
z veřejného zdravotního pojištění 
a významně se v něm promítají 
parametry stanovené úhradovými 
mechanismy pro výši úhrad za 
poskytování zdravotních služeb. 
S výjimkou platby za tzv. státní 
pojištěnce je tedy vztah hospodaření 
zdravotních pojišťoven a státního 
rozpočtu značně omezen, zdravotně 
pojistné plány jsou v zásadě 
koncipovány jako vyrovnané a jsou pod 
dohledem příslušných ústředních 
orgánů státní správy. Změnu tohoto 
systému včetně povinnosti vytvářet 
střednědobý výhled není možné provést 

Částečně akceptováno: U úpravy obsažené 
v čl. 6 písm. b) návrhu ústavního zákona 
o rozpočtové odpovědnosti byla čl. 10 navržena 
odložená účinnost od 1. ledna 2018. 
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okamžitě, a je proto nezbytné zavést 
přechodné období. To bylo ostatně 
rovněž obsahem návrhu ústavního 
zákona o rozpočtové odpovědnosti 
předloženého v předchozím volebním 
období (sněmovní tisk 821). 

272  Čl. 6 písm . 
e) 

Návrh 
ústavního 
zákona 

zásadní Čl. 6 písm. e) ústavního zákona mimo 
jiné stanoví, že pokud výše zadlužení 
činí nejméně 55 % hrubého domácího 
produktu, platová základna pro výpočet 
platů představitelů veřejné moci se sníží 
v následujícím roce o 20 %. Není však 
jasné, kdo je „představitelem veřejné 
moci“, neboť právní řád České republiky 
tento pojem nezná. Okruh osob je třeba 
upřesnit v ústavním zákoně nebo 
v zákoně o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti. 

Akceptováno. Ustanovení bez náhrady 
vypuštěno. 

273 Technologická agentura 
České republiky 

 Prováděcí 
zákon 

zásadní Z ustanovení prováděcího zákona ani 
důvodové zprávy není zřejmé, z jakého 
důvodu dochází v souvislosti se 
zavedením povinnosti sestavovat 
střednědobý výhled rozpočtu na dva 
roky pro veřejné instituce definované v § 
2 zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti k novelizaci pouze zákona 
o veřejných výzkumných institucích, 
nikoliv k novelizaci dalších zákonů, 
které upravují postavení dalších 
veřejných organizací, například zákon o 
vysokých školách a zákon o Akademii 
věd ČR. V případě, že má předkladatel 
za to, že povinnost vytvářet střednědobý 
výhled vyplývá již z § 6 zákona o 
pravidlech rozpočtové odpovědnosti, by 
se tedy jevilo vhodné nevkládat toto 
ustanovení ani do zákona o veřejných 
výzkumných institucích, v opačném 
případě je třeba novelizovat větší 
množství souvisejících předpisů. 

Vysvětleno: Dle zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách sestavuje veřejná vysoká 
škola rozpočet a dlouhodobý záměr veřejné 
vysoké školy. Předkladatel se tak po konzultaci 
s MŠMT domnívá, že dlouhodobý záměr může 
v souladu se stávající právní úpravou obsahovat 
část, která bude plnit úlohu střednědobého 
výhledu rozpočtu. 

U zákona 341/2005 Sb., o veřejných 
výzkumných institucích, nástroj plnící úlohu 
střednědobého výhledu rozpočtu neexistuje. 

Přestože činnost Akademie věd ČR je upravena 
zvláštním zákonem č. 283/1992,Sb., jedná se 
o organizační složku státu financovanou ze 
státního rozpočtu. Požadavky na ni v této 
oblasti kladené jsou tudíž plněny stejně jako 
u dalších OSS prostřednictvím státního rozpočtu 
a střednědobého rozpočtového výhledu. 

274  § 36 odst. 1  - spojení "Úřad rady" uveden ve 2. pádě Akceptováno. 
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275  § 18 odst. 1 
písm. c) 

 - navrhujeme před slovem "rozpočtu" 
ponechat slovo " jejího 

Ustanovení bylo formulačně upraveno. 

276 MK obecně Návrh 
ústavního 
zákona 

- Ministerstvo kultury upozorňuje, že 
v případě detailních ustanovení čl. 4, čl. 
6 a čl. 8 (např. schválení návrhů 
vyrovnaných rozpočtů zdravotních 
pojišťoven, rozhodnutí o nižším zvýšení 
vyplácených důchodů), které svou 
formou náleží spíše do zákona 
prováděcího, lze mít důvodné 
pochybnosti, že předkládaný ústavní 
zákon splňuje požadavky na obecnost 
ústavního předpisu, jenž by měl 
upravovat pouze základní principy 
fungování státu. V této souvislosti 
připomínáme, že požadavek obecnosti 
zákona, potažmo ústavního zákona, je 
důležitou součástí principu právního 
státu. Argumenty ve prospěch 
všeobecnosti zákona obsahují též 
některé nálezy Ústavního soudu (např. 
Pl. ÚS 12/02, Pl. ÚS 40/02, Pl. ÚS 
27/09), který se několikrát vyjádřil v tom 
smyslu, že ústavní zákon má být 
obecný, což zmíněná ustanovení mající 
spíše povahu předpisu z oblasti 
finančního práva zjevně nesplňují. Dle 
čl. 9 odst. 1 Ústavy může tato být 
doplňována či měněna pouze ústavními 
zákony. Nadto Ústava v řadě svých 
ustanovení výslovně zmocňuje 
Parlament k vydání ústavních zákonů 
upravujících přesně vymezenou materii 
(čl. 2 odst. 2, čl. 10a odst. 2, čl. 11, čl. 
100 odst. 3). Pro posouzení ústavnosti 
této kompetence je tedy nutné nejprve 
zodpovědět otázku, zda ústavní zákon 
o rozpočtové odpovědnosti lze podřadit 
v rámci přípustných ústavních změn dle 
čl. 9 odst. 1 Ústavy, resp. zda princip 
zachování zdravých a udržitelných 

Vzato na vědomí. Detailní vypořádání viz výše. 
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veřejných financí lze zahrnout pod 
ústavní normu. Předkladatel by tedy měl 
nejdříve zodpovědět otázku, zda ústavní 
právo má intervenovat do dynamických 
ekonomických procesů, a zda by 
ústavní předpis, který má být 
dlouhodobou a neměnnou součástí 
ústavního pořádku České republiky, měl 
vůbec regulovat hospodaření státu, 
popř. rozpočtovou odpovědnost, jenž je 
z velké části odvislá na odlišném 
způsobu fungování než právní systém. 
Doporučujeme proto články 4, 6 a 8 
návrhu ústavního zákona přesunout do 
tzv. prováděcího zákona, resp. do 
zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti.  

277  čl. 4 odst. 3  - Činnost vlády a Parlamentu souvisí 
především s její výkonnou a 
zákonodárnou funkcí, která vyplývá 
přímo z Ústavy, a proto považujeme 
navržené ustanovení za nadbytečné. 
Důvodová zpráva navíc konkrétně 
neuvádí, jakou činnost by měla vláda a 
Parlament vykonávat v souvislosti s tím, 
aby výše veřejného dluhu nepřekročila 
požadovanou hodnotu. Navrhujeme 
vypustit. 

Vzato na vědomí. 

278  čl. 4 odst. 2 
a čl. 5 odst. 
1 

 - Domníváme se, že není účelem 
ústavního zákona upravovat některé 
odborné pojmy, jako jsou v tomto 
případě „výše veřejného dluhu“ a „výše 
zadlužení“, což jsou pojmy veskrze 
ekonomické, nežli právní, resp. ústavně 
právní. Navrhujeme vypustit.  

Vzato na vědomí. Bez těchto detailních 
„ekonomických“ pojmů by však předpis nebyl 
funkční. 

279 NBÚ 

 

Mgr. Marie Baldová 
Tel.: 257 283 160 

obecně   Doporučujeme zvážit, zda je skutečně 
nezbytné zřizovat zcela nový fiskální 
orgán, Národní rozpočtovou radu, do 
jejíž působnosti budou přitom náležet 
pouze některé úkoly stanovené 
v předkládaném materiálu. Oproti tomu 

Neakceptováno. Zřízení nezávislé NRR 
představuje jeden ze základních kroků 
k posílení národního fiskálního rámce v oblasti 
transparentnosti a zvýšení účinnosti 
numerických fiskálních pravidel. Jejím zřízením 
bude také zajištěna částečná implementace 
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E-mail: m.baldova@nbu.cz 

 

Ministerstvo financí bude podle návrhu 
plnit v oblasti rozpočtové odpovědnosti 
řadu úkolů (mimo jiné mu budou veřejné 
instituce předkládat informace potřebné 
k naplnění některých požadavků 
stanovených zákonem o rozpočtové 
odpovědnosti) a bude tak disponovat 
nejširším rozsahem informací a 
s ohledem na svou stávající působnost 
rovněž i podrobným ekonomickým 
přehledem o hospodaření jednotlivých 
veřejných institucí.  Jako vhodnější 
řešení by s ohledem na výše uvedené 
bylo místo zřízení nové instituce, jež ke 
své činnosti bude potřebovat informační 
podporu Ministerstva financí, rozšíření 
úkolů Ministerstva financí, které by 
prostřednictvím samostatného 
specializovaného útvaru plnilo úkoly, 
které by podle předkládaného návrhu 
vykonávala Národní rozpočtová rada. 
Pokud by byl výkon působnosti Národní 
rozpočtové rady ponechán 
specializovanému útvaru Ministerstva 
financí, došlo by rovněž k úspoře 
nákladů na zřízení samostatné instituce, 
jakož i k úspoře na provoz a mzdové 
výdaje zaměstnanců. S ohledem na 
shora uvedené proto doporučujeme 
předkladateli zvážit náklady a přínosy 
zřízení zcela nové instituce, neboť podle 
našeho názoru by efektivnějším 
řešením bylo ponechání výkonu 
působnosti v oblasti státního rozpočtu a 
fiskální politiky státu v souladu se 
zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, pouze jednomu 
orgánu, kterým by bylo Ministerstvo 
financí. 

směrnice č. 2011/85/EU o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských států, a to 
zejména v oblasti nezávislého hodnocení 
dodržování fiskálních pravidel. V této souvislosti 
nelze nezmínit, že hodnocení kvality národního 
fiskálního rámce, je také jedním z parametrů 
zohledňovaných v rámci rozpočtového dohledu 
EU. Existence nezávislé fiskální instituce se 
také v současné době stává jedním 
z požadavků investorů, ratingových agentur 
a kapitálových trhů obecně. 

České republice je zřízení nezávislé fiskální 
instituce doporučováno EK, MMF i OECD. 

MF jako jeden z ústředních orgánů státní 
správy nemůže zajistit nezávislé hodnocení 
fiskální politiky, na jejíž koncipování a realizaci 
se přímo podílí. 
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280  obecně   Předložený materiál neobsahuje 
analýzu dopadů opatření aplikovaných 
při zadlužení přesahujícím 55% hrubého 
domácího produktu na činnost 
jednotlivých organizačních složek státu 
(zejména s ohledem na zajištění obrany 
a bezpečnosti státu), jakož ani analýzu 
dopadů těchto opatření na sociálně 
slabé skupiny obyvatel (např. při nižším 
zvýšení vyplácených důchodů, než jaké 
stanoví zákon). V těchto oblastech proto 
doporučujeme důvodovou zprávu 
doplnit o podrobnější rozbor dopadů 
jednotlivých opatření nejen ve vztahu 
k zajištění výkonu působnosti 
jednotlivých organizačních složek státu, 
ale i ve vztahu k jednotlivým skupinám 
obyvatel s akcentem na osoby 
náležející do sociálně slabých skupin. 

Vysvětleno: S ohledem na neohrožení obrany 
a bezpečnosti státu jsou jak u dluhového 
pravidla, tak i u pravidla celkových výdajů 
sektoru veřejných institucí navrženy únikové 
klauzule postihující (čl. 7 návrhu úst. zákona o 
rozpočtové odpovědnosti, §§ 11 a 23 návrhu 
zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti: 
- významné zhoršení ekonomického vývoje 

nebo zhoršování bezpečnostní situace státu 
spojené s vyhlášením mimořádných opatření 
vládou ke zvýšení jeho obrany-schopnosti, 

- nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo 
válečného stavu, 

- odstraňování následků živelních pohrom 
značného rozsahu nebo 

- výdajů vyplývajících z plnění mezinárodních 
smluv a jiných mezinárodních závazků ČR. 

Cílem předkládaných předpisů je zajistit 
rozpočtovou odpovědnost v rámci sektoru 
veřejných institucí tak, aby nedocházelo 
k ohrožení sociální soudržnosti atd. Uváděné 
dopady je možné kvantifikovat k současnému 
nastavení fiskální politiky a stavu veřejných 
financí, které se nicméně pravděpodobně budou 
zásadním způsobem lišit v okamžiku event. 
spuštění dluhového pravidla. Požadované 
kvantifikace by proto měly jen minimální 
vypovídací schopnost. 

281  Čl. 7 odst. 2 Návrh 
ústavního 
zákona 

- Doporučujeme toto ustanovení vypustit. 
Dvanáct měsíců ode dne vyslovení 
důvěry vládě je poměrně krátká doba na 
to, aby nastal zamýšlený účinek 
ekonomických opatření nové vlády 
řešící nadměrné zadlužení státu. 
Prodloužení této doby v daném případě 
by však s ohledem na potřebu co 
možná nejrychlejšího řešení 
narůstajícího zadlužení nebylo vhodným 
řešením. Nové vládě bezesporu nelze 
přičítat vinu za chybné hospodaření 
předešlých vlád, nicméně je třeba si 

Částečně akceptováno. Výjimka z opatření 
podle čl. 6 byla v odst. 2 čl. 7 zkrácena na dobu 
šesti měsíců ode dne vyslovení důvěry vládě po 
jejím jmenování. 
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uvědomit, že primárním účelem 
předkládaného ústavního zákona je 
zajistit stabilitu veřejných financí a 
stanovit rozumná, účinná a rychle 
proveditelná opatření vedoucí 
k efektivnímu snižování nepřiměřeného 
zadlužení státu. Má-li být vážena na 
jedné straně potřeba zajištění rychlé 
stabilizace veřejných financí a na straně 
druhé pak právo nové vlády realizovat 
svá opatření bez limitů stanovených 
v předkládaném zákoně, měl by převážit 
celospolečenský zájem na urychleném 
řešení a snížení nadměrného zadlužení 
státu. Mimo to si lze těžko představit, že 
by nová vláda v dané situaci zaváděla 
opatření jiná, než ta která by vedla ke 
snížení míry zadlužení, tj. opatření 
přesahující meze stanovené 
předkládaným zákonem. Doporučujeme 
proto předmětné ustanovení z návrhu 
ústavního zákona vypustit. 

282  Čl.9  - Navrhujeme výjimku z účinnosti 
ústavního zákona vztáhnout rovněž na 
čl. 8 odst. 5, neboť tento navazuje na 
předchozí ustanovení odstavce 3 a 4. 
Zrušení pozastavení převodu výnosu 
z daní nemůže být realizováno dříve 
než samotné pozastavení převodu 
výnosu daní 

Akceptováno. Odložená účinnost rozšířena i na 
odst. 5 čl. 8 návrhu ústavního zákona. 

283   návrh zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

- K § 10 odst. 2 – Navrhujeme stávající 
písmeno h) uvést jako odstavec 3. 
Písmena a) až g) obsahují jednotlivé 
náležitosti rozpočtové strategie sektoru 
veřejných institucí, zatímco text 
stávajícího písmene h) stanoví 
povinnost ministerstvu financí předložit 
předmětnou strategii vládě v určitém 
datu. 
K § 14 odst. 1 – Navrhujeme slovo „jej“ 
(ve třetím řádku) vypustit pro 

Akceptováno. 

Akceptováno. 

Akceptováno. 

Akceptováno. 

Akceptováno. 
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nadbytečnost a na konci tohoto 
odstavce doplnit tečku. 
K § 15 odst. 2 – Navrhujeme v návětí za 
slovy „těchto daní“ vypustit dvojtečku. 
K § 19 odst. 3 – Navrhujeme na konci 
odstavce doplnit tečku. 
K § 22 – Navrhujeme slovo „Vláda“ 
nahradit slovem „vláda“ (jinde v textu 
navrhovaného zákona je vláda 
označena s malým počátečním 
písmenem, např. § 10, § 20). 
K § 23 – Navrhujeme slovo 
„upravujících“ nahradit slovem 
„upravujícího“. 

K § 36 odst. 1 – Navrhujeme slovo 
„Úřad“ nahradit slovem „Úřadu“. 

Akceptováno. 

Akceptováno. 

284 

 

 Části devátá 

bod 22 

Návrh 
změnového 
zákona 

- Doporučujeme upřesnit (případně 
upravit plné znění měněných zákonů), 
neboť slovo „rozpočtu“ se 
v předmětném ustanovení vyskytuje 
dvakrát, avšak v materiálu „plné znění 
měněných zákonů“ jsou slova „nákladů 
a výnosů“ doplněna pouze jednou. 

Akceptováno. 

285  části 
dvanáctá, 
bod 1 

 - Navrhujeme slova „totalitního režimu“ 
nahradit slovy „totalitních režimů“ 
(správný název úřadu je „Ústav pro 
studium totalitních režimů“). 

Akceptováno. 

286 Nejvyšší soud Čl. 6 Návrh 
ústavního 
zákona 

 Ústavní pravidlo článku 6 Návrhu 
ústavního zákona o rozpočtové 
odpovědnosti je koncipováno tak, že 
v případě, kdy výše zadlužení dle 
článku 5 Návrhu překročit 55% hrubého 
domácího produktu, uplatní se série 
opatření, mezi kterými je i snížení 
platové základy pro výpočet platu 
představitelů veřejné moci 
v následujícím období o 20% a 
zastavení růstu prostředků na odměnu 
za práci v sektoru veřejných financí (čl. 
6 písm. e) Návrhu). Povinnost dbát o 

Akceptováno. Písmeno bez náhrady 
vypuštěno. 
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vývoj veřejného dluhu je dle čl. 4 
Návrhu primárně věcí vlády, Parlamentu 
České republiky, případně též územních 
samosprávních celků. Opatření tzv. 
dluhové brzdy v čl. 6 Návrhu však mají 
svým rozsahem překračující okruh 
subjektů primárně povinných 
ke konsolidaci veřejných financí 
a k omezení výše zadlužení státu. Jde o 
automatické korekční mechanizmy, 
které budou povinny plnit veškeré 
veřejné instituce (např. písm. d) článku 
6 Návrhu), a které mohou mít dopad na 
široké vrstvy obyvatelstva (např. písm. 
d) a f) článku 6 Návrhu).  Přes uvedené, 
pokud jde o platové restrikce zakotvené 
v čl. 6 písm. e) Návrhu, je adresování 
tohoto disciplinačního prvku soudcům 
nejasné a to zejména vzhledem ke 
znění Důvodové zprávy. Ta doslova 
uvádí: „Vychází se z principu vyvození 
odpovědnosti vůči orgánům 
a subjektům, které se zasádní měrou 
podílely na vzniku vysoké úrovně 
zadlužení České republiky“. Současně 
je přitom nepochybné, že reprezentanti 
soudní moci nejsou subjekty, které by 
se zásadní měrou podílely na zadlužení 
státu. Navíc zadlužení ve výši 55% 
hrubého domácího produktu 
automaticky ve smyslu nálezů 
Ústavního soudu např. Pl. ÚS 11/02, Pl. 
ÚS 55/05, Pl. ÚS 12/10 bod 9 
neznamená tíživou finanční situaci 
státu, která by zakládala „výjimečné, 
ekonomicky odůvodněné krácení platů 
všech“, tedy i soudců.  Stejně tak Návrh 
nereflektuje judikaturu Ústavního soudu 
Pl. ÚS 55/05 dovozující povinnost 
rozdílného zacházení v případě 
akceptovatelného snižování platů 
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v poměru k soudcům ve srovnání 
s představiteli moci výkonné, 
zákonodárné a zvláště pak státní 
správy. Na druhé straně Návrh nemůže 
být v rozporu s článkem 36 Listiny 
základních práv a svobod, který 
upravuje mj. právo na nezávislý a 
nestranný soud v tom smyslu, že: 
„V případech, kdy se někdo bude 
domáhat svého práva u soudu a toto 
právo bude přímo či nepřímo souviset 
s případným výdajem z veřejných 
financí, od kterého bude záviset výše 
platu soudců, vzniká důvodná 
pochybnost o tom, zda soud bude při 
rozhodování nezávislý a nestranný“ 
(srov. stanovisko Soudcovské unie ze 
dne 12. 6. 2012), neboť výkon funkce 
soudce je posláním, službou (srov. 
článek 2 odst. 3 ve spojení s článkem 
82 Ústavy) a samotný fakt, že soudci 
rozhodují o otázkách s případným 
dopadem až do jejich majetkové sféry, 
je nezbavuje a to za žádných ani 
extrémních okolností slibu, který složili, 
totiž že budou rozhodovat nezávisle a 
nestranně (srov. § 62 zák. č. 6/2002 
Sb.). Představa, že soudci předem 
avizují rezignaci na svůj materiálně 
(nejen platy), ale i imateriálně Ústavou 
garantovaný závazek rozhodovat 
nezávisle a nestranně je neudržitelná, 
zejména zváží-li se, že v Návrhu je 
kladen důraz na prevenci a snahu 
zadlužení předejít ve smyslu 
implementované Směrnice Rady 
2011/85/EU. Stručně řečeno z pohledu 
Důvodové zprávy je nejasné, zda Návrh 
dopadá i na soudce a z pohledu 
judikatury Ústavního soudu zůstává 
nejasné, zda jde o situaci, která by 
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připouštěla platovou restrikci. 

287 ČÚZK § 6 Návrh zákona o 
pravidlech 

- V uvedeném ustanovení doporučuji 
doplnit, v jaké podrobnosti mají veřejné 
instituce uveřejnit návrh rozpočtu a 
střednědobého výhledu rozpočtu 

Vysvětleno: Návrh zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti představuje obecnou 
právní úpravu vztahující se na všechny veřejné 
instituce vymezené dle jeho § 2. Vzhledem ke 
značné různorodosti úpravy jejich hospodaření 
(viz např. box č. 4 DZ), nelze bez významného 
navýšení administrativní zátěže, dodatečných 
nákladů a komplexní novelizace dotčené 
legislativy stanovit další upřesnění toho, v jaké 
podrobnosti mají veřejné instituce sestavovat a 
uveřejňovat návrhy rozpočtu a střednědobých 
výhledů rozpočtů. Tam, kde není podrobnost 
upravena speciální právní úpravou, se 
předpokládá rozhodnutí příslušného orgánu 
schvalujícího nebo projednávajícího tyto 
dokumenty. 

288  části sedmé 
[změna 
rozpočtovýc
h pravidel, 
bod 2 (§ 8 
odst. 1)] 

Návrh 
změnového 
zákona 

- V uvedeném ustanovení tohoto zákona 
(případně v novém zmocňovacím 
ustanovení) doporučuji doplnit písmeno, 
které zmocní Ministerstvo financí upravit 
výdajové rámce o změnu příjmů a 
výdajů, která vyplyne pro příslušný rok 
ze změny právních předpisů, jejichž 
finanční dopady nebyly v původním 
návrhu příjmů a výdajů zohledněny. 

Neakceptováno: Tento přístup by v zásadě 
znemožnil funkčnost výdajových rámců, které by 
měly představovat závazné „nepřekročitelné“ 
stropy pro hospodaření SR a SF. 

289 

 

MD 

frantisek.marejka@mdcr.cz 
jiri.pokorny@mdcr.cz 

Čl. 2 odst. 2 Návrh 
ústavního 
zákona 

zásadní Požadujeme upravit znění odstavce 2 
takto: 

„(2) Pravidlo pro stanovení celkových 
výdajů vybraných subjektů sektoru 
veřejných institucí stanoví zákon.“. 

Odůvodnění: Z navrženého znění není 
zcela zřejmé, jak budou do výdajů 
veřejných institucí zahrnuty náklady 
podnikatelských subjektů, nebo zda 
předkladatel hodlá vymezit jiným 
právním předpisem, co bude 
předmětem vykazování celkových 
výdajů sektoru. Text navrženého 

Neakceptováno: Pravidlo stanovení celkových 
výdajů je koncipováno pro celý sektor veřejných 
institucí (resp. sektor vládních institucí S.13, pro 
který jsou sestavovány národní účty). Od 
uvedeného ukazatele pak budou odvozovány 
výdajové rámce SR a SF. Odchylky mezi 
předpokládaným hospodařením ostatních 
složek sektoru a skutečností budou řešeny 
a promítány do nově stanovených celkových 
výdajů prostřednictvím tzv. nápravné složky 
upravené § 12 návrhu zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti. V zásadě platí, že 
úzce definovaná ústřední vláda (SR a SF) 
kompenzuje nerovnováhy vzniklé 
v autonomních segmentech sektoru. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9NBF324U)

mailto:frantisek.marejka@mdcr.cz
mailto:jiri.pokorny@mdcr.cz


 155 

ustanovení ústavního zákona včetně 
identifikace získaných údajů je nejasný. 

290  čl. 5 odst. 2  zásadní Podle navrženého ustanovení zjistí 
Národní rozpočtová rada výši zadlužení 
a vyhlásí ji spolu s výší veřejného dluhu 
stejným způsobem, jakým se vyhlašují 
zákony. Požadujeme řešit tuto situaci 
takovým mechanismem, v němž nebude 
promítnuta nutná časová prodleva 
spojená s navrženým způsobem řešení. 
Odůvodnění: Dle našeho názoru 
příprava návrhu zákona a jeho 
projednání až do úplného dokončení 
legislativního procesu si vyžádá 
minimální prodlevu 9 měsíců. Za tuto 
dobu se může zadluženost odvíjet 
odlišným způsobem. 

Neakceptováno. Dle zákona o Sbírce zákonů a 
mezinárodních smluv se tímto způsobem 
mohou mj. vyhlašovat i sdělení ministerstev, 
jiných ústředních správních úřadů, Státní 
volební komise nebo České národní banky o 
skutečnostech a přijatých rozhodnutích atp. 
Nejedná se tudíž o klasický legislativní proces a 
tvorbu právního předpisu. 

291 

 

 Čl. 6  zásadní 3a) Pro účely řešení stavu výše 
zadlužení požadujeme doplnit další 
opatření takto: 

„h) vláda může rozhodnout o vázání 
prostředků státního rozpočtu.“. 

Odůvodnění: U navržených opatření pod 
písm. a) a písm. b) není zcela zřejmé, 
zda se bude jednat o změnu 
schváleného rozpočtu na příslušný 
kalendářní rok (již realizovaného), nebo 
zda se bude jednat a o přípravu 
rozpočtu na další rok. 

3b) Navržené opatření pod písm. g) 
považujeme za duplicitní, neboť 
předmětnou záležitost řeší již 
ustanovení § 73 zákona č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Návrh by 
měl být doplněn o vymezení vztahu 
těchto dvou úprav. 

Vzato na vědomí: V čl. 6 uvedená opatření 
představují koaliční radou projednaný 
a odsouhlasený soubor opatření. Předkladatel 
se domnívá, že podle § 25 zákona č. 2018/2000 
Sb. jsou organizační složky státu povinny vázat 
prostředky státního rozpočtu, jestliže o tom 
rozhodla vláda již podle současné úpravy. 
Zavedení písm. h) proto považuje za 
nadbytečné. 
U opatření a) a b) se jedná o přípravu rozpočtu 
na další rok. 
Opatření uvedené pod písm. g) je dle názoru 
předkladatele výrazně striktnější, než 
ustanovení § 73. 
Domníváme se, že by snížení transferů 
uvedeným skupinám veřejných institucí nemělo 
vést k jejich zadlužení, protože jim je v režimu 
čl. 6 zapovězeno přijímat nové dlouhodobé 
závazky vedoucí k navýšení zadlužení. 
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3c) Předkladatel by měl vysvětlit záměr 
navrženého mechanismu spočívajícího 
ve skutečnosti, že veřejné instituce 
uvedené v čl. 6 v případě uplatnění 
opatření spočívajícího ve snížení dotací 
veřejným institucím uvedeným v § 2 
písm. f) nebo l) návrhu zákona o 
pravidlech rozpočtové odpovědnosti, je 
prakticky donutí k zadlužení. 

292. 2  § 2 písm. f): Návrh zákona o 
pravidlech  

zásadní Z důvodové zprávy k návrhu zákona, 
v níž je zveřejněna podoba sektoru 
veřejných institucí v České republice na 
základě registru ekonomických subjektů 
spravovaném podle zákona č. 89/1995 
Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, vyplývá, že za 
rezort dopravy do sektoru patří jen 
státní organizace Správa železniční 
dopravní cesty. Dle našeho názoru 
podle vymezení veřejné instituce 
stanoveného v § 2 písm. f) bod 1 a 2 ve 
vazbě na § 3 odst. 1 zákona č. 77/2002 
Sb., o akciové společnosti České dráhy 
a státní organizaci Správa železniční 
dopravní cesty a o změně zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve 
znění pozdějších předpisů, by bylo 
možno zvažovat, že by sektor zahrnoval 
i České dráhy a. s. Požadujeme zpřesnit 
vymezení jednotlivých atributů 
veřejných institucí v § 2 písm. f) tak, aby 
bylo jednoznačně zřejmé, zda uvedený 
sektor zahrnuje či nezahrnuje i České 
dráhy a. s. 

Vysvětleno: V § 2 uvedená struktura sektoru 
veřejných institucí a znaky veřejné instituce mají 
indikativní charakter. Samotné zařazení do 
sektoru je vázáno na rozhodnutí ČSÚ, resp. na 
aplikaci nařízení EP a Rady (EU) č.  549/2013.  
Tato skutečnost vyplývá z nutné podmínky 
uvedené v závěru § 2, aby jednotka byla 
zároveň v registru ekonomických subjektů, 
vedeném a spravovaném ČSÚ podle zákona o 
státní statistické službě, uvedena jako jednotka 
sektoru vládních institucí podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího Evropský systém národních 
a regionálních účtů v EU. 
České dráhy a.s. jsou v současné době 
zařazeny mezi tzv. veřejné nefinanční podniky, 
nespadají tudíž do sektoru S.13 – sektor 
vládních (veřejných) institucí. Nicméně tato 
situace se může s ohledem na fungování ČD 
změnit (viz nedávné rozhodnutí Eurostatu 
o zařazení České exportní banky do S.13). 
Za rezort dopravy patří do uvedeného sektoru 
mimo SŽDC např. také státní příspěvkové 
organizace ŘSD, ŘVC nebo SFDI. 

293. 2  § 6 odst. 2  zásadní 
2a) Požadujeme jednoznačně upřesnit 
kritéria určení (např. v důvodové 
zprávě), kdo je příslušným orgánem, 
s nímž veřejná instituce má projednávat 
návrh rozpočtu a návrh střednědobého 
výhledu. 

Vysvětleno: Použití obecného termínu 
„příslušný orgán“ vychází ze skutečnosti, že 
navrhovaný právní předpis představuje obecnou 
právní úpravu pro všechny veřejné instituce dle 
§ 2 zákona o pravidlech rozpočtové 
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2b) Nesouhlasíme se stanovením 
povinnosti veřejné instituce zveřejňovat 
návrh rozpočtu a návrh střednědobého 
výhledu 5 pracovních dnů před 
projednáním s příslušným orgánem. 

Odůvodnění: Navržená povinnost je 
v praxi nerealizovatelná a nevidíme v ní 
žádný smysl. Proces projednávání 
státního rozpočtu a střednědobého 
výhledu je velmi složitý a odehrává se 
na více úrovních. Projednávání rozpočtu 
začíná hned následující den po 
obdržení návrhu. Nedovedeme si 
představit, že každá organizační složka 
státu a příspěvková organizace před 
odesláním svého návrhu rozpočtu 
k projednání svému zřizovateli nejdříve 
zveřejní svůj návrh na internetových 
stránkách po dobu 5 pracovních dnů, a 
až poté svůj návrh odešle. To stejné se 
odehrává ve vztahu rozpočtová kapitola 
a Ministerstvo financí. Termín pro 
předložení návrhu rozpočtu je podle 
rozpočtových pravidel 31. července 
příslušného kalendářního roku (§ 8b 
odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů) 
a projednávání na Ministerstvu financí 
začíná bezprostředně následujícím 
dnem. Navíc projednávání návrhu 
rozpočtu trvá několik týdnů a návrh se 
může během této doby několikrát 
změnit. Zveřejňování jakékoliv změny 
návrhu rozpočtu a střednědobého 
výhledu před dalším projednáváním 
nám připadá neefektivní a zbytečné. 

odpovědnosti.  

Zveřejnění návrhů 5 dnů před jejich schválením 
nebo projednáním má za cíl posílit kontrolu 
schvalovacího procesu ze strany veřejnosti. 

U OSS je za příslušný orgán považována PSP 
ČR - jejich hospodaření tvoří součást státního 
rozpočtu. Zveřejňování se tudíž ve vztahu k 
OSS týká návrhu SR a SDVR. 

Nepředpokládá se tudíž zveřejňování 5 dnů 
před předkládáním MF v rámci rozpočtového 
procesu (viz popsané komplikace). Zveřejnění 
před projednáním je požadováno u veřejných 
institucí, u kterých není „rozpočet“ nebo 
„střednědobý výhled rozpočtu“ schvalován. 

294. 2  § 8  - Doporučujeme zvážit, zda ustanovení, 
které pojednává o pravomoci předsedy 
Rady zřídit Výbor pro rozpočtové 
prognózy, by nemělo systematicky 

Vzato na vědomí. 
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následovat až po výčtu působností 
Rady uvedeném v § 24. 

295. 2  § 10 a 11 
odst. 2 

 - V uvedených ustanoveních se používá 
pojem „celkové výdaje sektoru 
veřejných institucí“. Podle našeho 
názoru v těchto výdajích nebudou 
zahrnuty výdaje subjektů uvedených 
v ustanovení § 2 písm. f) a l) návrhu. 
V této souvislosti doporučujeme 
rozlišení mezi sektorem veřejných 
institucí jako celkem a jeho 
podmnožinami. 

Vysvětleno: V celkových výdajích sektoru 
veřejných institucí budou zahrnuty výdaje 
celého sektoru dle definice v § 2 návrhu zákona. 
Jde o propočet, od něhož budou odvozovány 
výdajové rámce SR a SF. Pro promítnutí 
automatického nápravného mechanismu – 
nápravné složky podle § 12, se bude vycházet 
jednak z celkových výdajů za sektor S.13 
zveřejňovaných v rámci národních účtů ČSÚ a 
propočtu podle v § 11 popsaného pravidla za 
využití skutečných dat (více viz DZ). 

296.   § 15  - Nerozporujeme navrženou možnost 
pozastavení převodu podílů územních 
samosprávných celků na výnosu daní 
s tím, že budou přednostně použity 
k umoření jejich dluhů. V opačném 
případě tato opatření podle našeho 
názoru pouze zhorší situaci postiženého 
celku. 

Vzato na vědomí. 

297.   Obecně a k 
§ 2 písm. f) 
a l 

 - Subjekty uvedené v současné podobě 
návrhu zákona mají pouze informační 
povinnost k naplnění požadavků, které 
nejsou ministerstvu známé z jeho 
činnosti. Je tedy otázkou, nakolik jsou 
propojeny mechanismy limitování 
nárůstu veřejného dluhu mezi 
jednotlivými stupni veřejných institucí 
(např. neposkytnutím dotace se sice 
zlepší situace poskytovatele dotace, ale 
zhorší se u příjemce). 

Viz vypořádání připomínky č. 288. 

298.  ÚV – odbor kompatibility obecně   Předkladatel splnil částečně formální 
náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, 
v platném znění a z přílohy k usnesení 
vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 
o Metodických pokynech pro zajišťování 
prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky 

Vzato na vědomí. 
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v Evropské unii, v platném znění. 
Nad rámec v důvodových zprávách 
uvedených předpisů EU se návrhu 
dotýká i judikatura Soudního dvora EU, 
zejm. v otázce vymezení funkční 
samostatnosti, viz na str. 4 uvedené 
připomínky k § 37 zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti. 

Pokud jde o návrh ústavního zákona, 
lze konstatovat, že úvodní ustanovení, 
která jsou označena podtržením jako 
implementační (vzhledem k právu EU), 
jsou současně implementací 
i vnitrostátních požadavků, což plyne ze 
skutečnosti, že rozpočtová odpovědnost 
je zásadně v kompetenci členských 
států EU; právo EU do této oblasti 
zasahuje v míře, která se týká vazby na 
povinnost zabránit nadměrnému 
schodku veřejných financí (povinnost 
plynoucí z primárního práva EU), příp. 
vazeb plynoucích z pravidel čerpání 
finanční pomoci z rozpočtu EU či 
fungování eurozóny. 

299.   Čl. 3 Návrh 
ústavního 
zákona 

- Vzhledem k dříve předloženému návrhu 
konstatujeme, že v části finančních 
dopadů jsou nyní náklady související se 
zřízením a provozem NRR vykazovány 
zhruba v poloviční výši (str. 5 obecné 
části důvodové zprávy). 

Náklady na činnost NRR byly upraveny dle 
zadání vedení MF na minimální úroveň, která 
neomezí její funkčnost a nezávislost (viz čl. 2 
odst. 1 nařízení 473/2013, který přiměřenosti 
zdrojů definuje jako jeden ze znaků nezávislého 
subjektu s vysokým stupněm funkční 
autonomie). Platy zaměstnanců jsou nastaveny 
na úrovni průměru v kapitolách NKÚ či ÚV. 

300.   Čl. 6  - V hlavní větě návětí lze doporučit 
označit podtržením slova „uplatní se“ a 
„následující opatření“, a to s odkazem 
na čl. 6/1/c směrnice. 

Akceptováno: Text návrhu ústavního zákona 
a rozdílové tabulky upraven dle připomínky. 

301.    DZ  V obecné části v části Soulad 
navrhované úpravy s mezinárodními 
závazky a ústavním pořádkem, bod II 
jsou některé nepřesnosti (str. 6 a násl.). 

Akceptováno: Text návrhu ústavního zákona 
upraven dle připomínky. 
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V odkazu v poznámce pod čarou č. 5 je 
třeba cit. čl. 2a cit. jako ustanovení 
nařízení č. 1466/97, ve znění nařízení č. 
1175/2011 (samo nařízení č. 1175/2011 
čl. 2a neobsahuje). V další větě 
předposledního odstavce za pozn. č. 5 
na téže stránce není vhodná dikce. 
V posledním odstavci by měla být 
užívána dříve zavedená zkratka 
„Smlouva“ (ze str. 4), nebo hovořit o 
„zakládacích smlouvách“, kde se 
konstatování týká jak SFEU, tak SEU. 
Na str. 7 v pojednání o Fiskální smlouvě 
nesdílíme názor, že by tato smlouva 
nebyla pro ČR závazná svým podpisem, 
resp. ratifikací (str. 7 druhý odstavec) – 
v části hlavy V je závazná od ratifikace, 
doporučujeme komentář zpřesnit, 
obdobně i poslední větu tohoto odstavce 
– závazky plynoucí z podepsaných 
mezinárodních smluv signatáře co do 
„směrování“ jistě zavazují. 

V dalším odstavci na str. 6 pak není 
přesná vazba cit. § 10, 11 a 24 
prováděcího zákona na Fiskální 
smlouvu, když Fiskální smlouva NRR 
(§ 24) neupravuje. 

Akceptováno: Text DZ upraven dle připomínky. 

 

 
Akceptováno: Text DZ upraven dle připomínky. 
DZ byla doplněna dle Analýzy zpracované sekcí 
pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR. 

Vazba k § 24 byla zpřesněna – text DZ byl 
doplněn. 

302. 2  § 8 a násl.  Návrhu zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

 Tato část návrhu byla upravena oproti 
verzi z r. 2013, a to zejm. v té části, že 
nyní Výbor pro rozpočtové prognózy 
(Výbor) má zřizovat předseda Rady 
(Rada podle § 24 a násl.). 
Směrnice v části prognózy upravuje 
požadavky na tvorbu prognóz – čl. 4 
odst. 1 a 4. 
Tvorba prognóz předloženým návrhem 
upravena není, ve změnovém zákoně 
(část první – změna kompetenčního 
zákona), resp. jeho odůvodnění se 
konstatuje, že do zákona se explicitně 

Paragrafy týkající se Výboru byly modifikovány 
dle připomínek z vnějšího připomínkového 
řízení: 

1) bylo explicitně uvedeno, že Výbor je 
poradní orgán, 

2) Výbor zřizuje Rada, 
Směrnice neupravuje tvorbu prognóz jako 
takovou, nicméně zejména jejich kvalitativní 
stránku, tj. aby byly založeny na 
nejpravděpodobnějším nebo obezřetnějším 
scénáři. Toto hledisko zajišťuje Výbor, jelikož se 
jedná o ex ante nezávislé objektivní hodnocení 
prognóz poradním orgánem nezávislé Národní 
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doplňuje kompetence, kterou MF 
vykonává. Jakým způsobem MF při 
tvorbě prognóz postupuje, s ohledem na 
zmíněné požadavky směrnice, však 
z předloženého návrhu není zřejmé. 
Žádáme předkladatele o vyjádření, příp. 
doplnění návrhu. 

Pokud jde o hodnocení prognóz, to je 
předmětem úpravy v § 8 a 9 – 
hodnocení prognóz by tedy měl 
provádět jak Výbor (nyní jako orgán 
Rady), tak MF; sama Rada pak provádí 
hodnocení plnění číselných fiskálních 
pravidel a dopadů vládní politiky na 
udržitelnost veřejných financí (§ 24/1/b 
a d). Směrnice požaduje, aby tato 
hodnocení byla pravidelná, nezkreslená 
a komplexní. Hodnocení má vycházet 
z objektivních kritérií. Rovněž způsob 
hodnocení Výborem by měl být do 
návrhu doplněn, ve smyslu zde 
uvedených požadavků čl. 4/6  věty první 
směrnice, s přihlédnutím k bodu 15 
preambule tamtéž. 

rozpočtové rady. Ostatní aspekty prognóz, jako 
je analýza citlivosti fiskálních prognóz na 
odlišné tempo růstu HDP či úrokové sazby nebo 
úspěšnost minulých prognóz, řeší § 9. 
Další aspekty prognóz včetně podrobných 
metodik jejich sestavení, jsou řešeny § 9 odst. 
4: „Ministerstvo zveřejní na svých internetových 
stránkách metodiku a předpoklady použité pro 
tvorbu makroekonomických a fiskálních 
prognóz.“ 
Hodnocení ex post prognóz bude řešeno 
pomocí statistických výpočtů ministerstvem, 
jako zpracovatelem prognóz. Vzhledem 
k transparentnosti a zveřejňování všech 
nezbytných údajů není zkreslování informací 
ministerstvem při ex post hodnocení možné. 
Hodnocení je zpětně verifikovatelné. Blíže viz § 
9 odst. 1: „Ministerstvo provádí pravidelné 
souhrnné následné hodnocení 
makroekonomických a fiskálních prognóz 
použitých pro přípravu státního rozpočtu. Toto 
hodnocení zahrnuje podrobné zkoumání 
předpokladů a porovnání s prognózami 
Evropské komise a dalšími prognózami. 
Podstatné rozdíly ministerstvo zveřejní 
a odůvodní je.“ 

303.   § 10   odst. 1: Upozorňujeme, že termín 
„prognóza celkových příjmů sektoru VF“ 
není návrhu znám, bylo by tedy třeba 
tento pojem upřesnit, srov. výše 
připomínka k § 8 a násl. (požadavky na 
tvorbu prognóz), nebo provazbou 
s rozpočtovými pravidly? 
odst. 2 písm. e): odkaz u termínu 
„střednědobé hospodářské politiky“ je 
chybný – odkaz doporučujeme opravit 
nebo vypustit; rovněž doporučujeme 
vypustit slova „podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie1)“ – tento odkaz 
je jednak zmatečný, jednak na 
konvergenční program odkazuje již odst. 

Vzato na vědomí. 

 

Akceptováno: Odkaz byl upraven. Odkaz na 
předpis upravující konvergenční program byl 
vypuštěn. 

 

Akceptováno. 
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1 tohoto ust. návrhu, proto není nutné 
zde odkaz na konvergenční program 
specifikovat 

 písm. h): Opravit formální chybu 
– má jít nejspíš o nový odst. 3. 

304.   § 11   odst. 1: Pokud jde o označení tohoto 
ustanovení podtržením, je třeba 
upozornit současně na rozdílovou 
tabulku, která správně upřesňuje, že 
takto označenou implementaci 
požadavků směrnice je třeba chápat 
pouze jako „stanovení cíle“, který 
v oblasti numerických fiskálních pravidel 
(čl. 5 a násl. směrnice) je členský stát 
povinen stanovit, a to podle vlastních 
specifik, jako součást víceletého rámce, 
pro sektor veřejných institucí jako celek 
a s ohledem na dodržení povinností 
plynoucích z primárního práva EU 
(prevence schodku veřejných financí). 
Obdobně se to týká i § 12 odst. 1, viz 
upřesnění požadavků implementace 
plynoucí z rozdílové tabulky. 
odst. 2: Doporučujeme označit 
podtržením věty druhou – čtvrtou, a to 
s odkazem na čl. 6/1/b směrnice. 

odst. 3: Lze doporučit označit 
podtržením slova začátku věty „Částka 
celkových výdajů sektoru veřejných 
institucí se snižuje“, a to s odkazem na 
čl. 6/1/c směrnice. 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

Akceptováno 

 
Akceptováno 

305.   § 21   poznámce pod čarou č. 10: 

Nařízení EU cit. v poznámce pod čarou 
je třeba uvést na konci s dodatky 
„…o založení Evropského společenství 
(kodifikované znění), v platném znění.“ 

Akceptováno – Poznámka pod čarou 
upravena. 
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306.   § 22   Toto ustanovení není sice označeno 
podtržením, ale není vzhledem k právu 
EU srozumitelné.  
Cit. nařízení EU žádná opatření, která 
by měly přijímat vlády členských států, 
neobsahuje.  
Nesouhlasíme tak ani s odůvodněním 
tohoto ustanovení, že by šlo 
o ustanovení deklaratorního charakteru. 
Povinnost a tempo snižování při 
překročení zmíněné referenční hranice 
cit. nařízení neobsahuje, ty obsahuje 
toliko Fiskální smlouva, ta však, jak 
vyplývá i z předloženého materiálu, není 
v části Rozpočtového paktu (hlava III) 
pro ČR závazná. 
Pokud ČR překročí referenční hodnoty 
pro tzv. nadměrný schodek veřejných 
financí podle práva EU, bude se 
aplikovat postup podle čl. 126 SFEU a 
doporučení či opatření, která v té 
souvislosti budou ČR případně 
adresována, budou formulována Radou 
EU podle odst. 7 nebo 9 cit. čl. 126 
SFEU. Ustanovení je tak třeba 
přeformulovat. 

Vzato na vědomí. 
Dle čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 
7. července 1997 o urychlení a vyjasnění 
postupu při nadměrném schodku, v platném 
znění, platí: 
1a Pokud poměr veřejného dluhu k hrubému 
domácímu produktu (HDP) překračuje 
referenční hodnotu, je třeba jej považovat v 
souladu s čl. 126 odst. 2 písm. b) SFEU za 
dostatečně se snižující a uspokojivým tempem 
se blížící k referenční hodnotě, jestliže se rozdíl 
vzhledem k referenční hodnotě snižoval za 
předchozí tři roky průměrným tempem jedné 
dvacetiny za rok, což je doporučená hodnota, 
přičemž se vychází ze změn za poslední tři roky, 
za něž jsou údaje k dispozici.  
Požadavek týkající se kritéria dluhu se rovněž 
považuje za splněný, pokud rozpočtové 
předpovědi Komise naznačují, že 
k požadovanému snížení rozdílu dojde během 
tříletého období zahrnujícího dva roky 
následující po posledním roce, za který jsou 
údaje k dispozici. V případě členského státu, 
vůči němuž je ke dni 8. listopadu 2011 
uplatňován postup při nadměrném schodku, se 
po dobu tří let od odstranění nadměrného 
schodku považuje požadavek týkající se kritéria 
dluhu za splněný, pokud daný členský stát na 
základě posouzení v rámci stanoviska Rady 
k jeho programu stability nebo konvergenčnímu 
programu dosahuje dostatečného pokroku 
k dodržení tohoto kritéria.  
Při uplatňování doporučené hodnoty pro úpravu 
dluhového poměru by se mělo zohlednit 
působení cyklu na tempo snižování dluhu. 

307.   § 23   Bylo by vhodné osvětlit, proč ústavní 
zákon vychází ve stejné věci z hrubého 
domácího produktu, zatímco zákon 
z nominálního hrubého domácího 
produktu. Doporučujeme dikci sjednotit. 

Vysvětleno: Použit je shodně v obou případech 
HDP v nominálním vyjádření (v běžných 
cenách). V ústavních zákonech není dle LRV 
akceptovatelné používání cizích slov. Upřesnění 
skutečnosti, že jde o HDP v nominálním 
vyjádření, nicméně považujeme pro zajištění 
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jednoznačné aplikace v prováděcím zákoně za 
nezbytné. 

308.   § 24 a násl.    Podtržením jsou označena ustanovení 
v § 24, kde se vymezuje činnost Rady. 
Směrnice však dále klade i požadavky 
co do postavení Rady – srov. čl. 6/1/b – 
tedy požadavek na její nezávislost nebo 
funkční samostatnost vzhledem 
k fiskálním orgánům státu – to vše 
vzhledem k činnosti, kterou je z pohledu 
směrnice monitoring souladu 
s numerickými fiskálními pravidly. 
Předložený návrh oproti stavu 
posledního předložení v r. 2013 kapacitu 
instituce Rady ponížil – co do složení i 
výdajů o zhruba polovinu. 
V nyní předloženém návrhu se nově 
navazuje na činnost Rady tzv. Výbor 
(podle § 8 – orgán pro posuzování 
prognóz, přičemž současně pro ex ante 
posuzování některých numerických 
fiskálních pravidel), přičemž není zcela 
jasné, zda vzájemná vazba těchto dvou 
orgánů nemůže ohrozit směrnicí 
požadovanou nezávislost v posuzování 
daných pravidel. 
Činnost Rady navržená pro ex post 
hodnocení numerických fiskálních 
pravidel vykazuje potřebné podmínky 
pro výkon nezávislé činnosti. 
Činnost Výboru, která je navržena mj. 
pro ex ante hodnocení některých 
numerických fiskálních pravidel, musí 
vykazovat minimálně znaky funkční 
samostatnosti vzhledem k fiskálnímu 
orgánu. K § 37 máme tyto připomínky: 
 k odst. 3 písm. c) a d): stanovení 
kvalifikačního požadavku na člena 
Výboru není jasné; písm. c) stanoví 
požadavek pouze obecný, zatímco 
písm. d), které potřebný odborný 

Vzato na vědomí – viz vypořádání připomínky 
č. 310. 

 

Výbor posuzuje ex ante prognózy používané 
pro rozpočtové účely. Rada pak posuzuje 
některé fáze přípravy pravidla pro stanovení 
celkových výdajů (jednorázové operace, 
nápravná složka atd.) a zejména pak provádí 
celkové ex-post hodnocení číselných fiskálních 
pravidel. 

Výbor bude tvořen z nezávislých expertů 
z praxe. Bude mu předsedat člen Národní 
rozpočtové rady. Nominace expertů bude čistě 
v kompetenci nezávislé Národní rozpočtové 
rady. Zákon pouze specifikuje nezbytná kritéria 
členství ve Výboru, která mají za cíl udržet či 
definovat elementární principy jeho 
důvěryhodnosti a profesionality. 

Nezbytné požadavky kladené na fyzické osoby 
nominované do Výboru byly v § 37 odst. 3 
přeformulovány. Nově již v písm. d není 
podmínkou být reprezentantem právnické 
osoby, která makroekonomické či fiskální 
prognózy provádí, ale člen Výboru, vyjma 
zástupce Národní rozpočtové rady, musí být: „… 
z řad odborníků na makroekonomické nebo 
fiskální prognózy sektoru veřejných institucí“. 

Postavení výboru bylo upraveno a jeho 
nezávislost maximálně posílena. Do textu 
zákona § 8 odst. 1 bylo explicitně doplněno, že 
Rada zřizuje Výbor jako svůj poradní orgán. 
Dále bylo do § 36 odst. 1 doplněno, že „Výdaje 
na činnost Rady, a Úřadu Rady a Výboru jsou 
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požadavek stanovuje, jej však váže na 
právnickou osobu a následně na 
podmínku výkonu činnosti v rámci 
takové osoby, tedy ze své podstaty 
např. vylučuje z členství ve Výboru i 
osoby, které by splňovaly kritéria pro 
člena Rady podle předloženého návrhu 
(srov. § 29/1/d); jasná není ani úprava 
požadované funkční nezávislosti v písm. 
d) – jak ve smyslu výrazu nezávislost 
„na sektoru“, tak ve smyslu vlastních 
znaků či záruk funkční nezávislosti, viz 
dále připomínka k odst. 5; ustanovení 
tak doporučujeme přepracovat – ve 
věci požadavku na funkční nezávislost 
doporučujeme vzít v úvahu parametry, 
které stanoví nařízení EU č. 473/2013 
v čl. 2/1/a5, a judikaturu Soudního dvora 
EU, na což jsme předkladatele již 
upozornili, viz vyjádření OKOM, na které 
je odkazováno v důvodové zprávě 
k návrhu ústavního zákona (str. 7)6. Této 
věci se týká také požadavek na zajištění 
„přiměřených zdrojů a vhodného 
přístupu k informacím“, spolu s odkazem 
na požadavek čl. 2/1/a/i) cit. nařízení EU 
č. 473/2013 – upravit požadované 
aspekty nezávislosti, včetně funkční 
samostatnosti, právním předpisem – 
doporučujeme dopracovat. Konkrétně 
k věci odměňování, resp. čestného 
výkonu funkce člena Rady, resp. Výboru 
jsme se rovněž vyjadřovali již dříve, 

hrazeny ze samostatné kapitoly státního 
rozpočtu.“ Z rozpočtu Rady tedy budou hrazeny 
provozní výdaje Výboru. Tím jsou zajištěny 
požadavky na nezávislost Výboru. 

                                                 
5 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. 
6 Pojem „funkční nezávislost“ již byl Soudním dvorem EU rozhodován, například v oblasti ochrany dat, 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 (viz např. bod 41. a 43. rozsudku C-614/10 Evropská komise proti 
Rakouské republice). Obdobné prvky je možno  
spatřovat i v čl. 2 odst. 1 nařízení 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 tomuto správnímu orgánu. 
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s odkazem na judikaturu Soudního 
dvora EU7 - zásada rovného zacházení 
v odměňování ve veřejném sektoru za 
stejnou práci a práci stejné hodnoty. 

 k odst. 5: Funkční nezávislost je 
třeba upravit i vzhledem k tomuto 
ustanovení. Z výše cit. nařízení EU 
a související judikatury Soudního dvora 
EU plyne jasný požadavek zakázat 
přijímání pokynů od rozpočtového nebo 
jiného fiskálního orgánu státu. 
Stanovením účasti zástupců MF na 
jednání Výboru je tento požadavek 
ohrožen, ustanovení je tak třeba 
přepracovat, se zohledněním výše 
uvedených požadavků práva EU.  

 

                                                 
7 stanovisko OKOM k návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a změnového zákona ze dne 21.5.2013, určené pro LRV – případy C-555/07 Seda Kücükdeveci proti Swedex GmbH & 
Co. KG. a C-320/00 ve věci Lawrence, C-256/01 ve věci Allonby 
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Uplatněné připomínky ÚSC 
 

číslo připomínkové místo ustanovení právní 
předpis 

relevance připomínka vypořádání 

1. Ústecký kraj 
D. Červená/611 

E-mail: cervena.d@kr-ustecky.cz 

 
tel.: 475 657 611 

obecně   Obecně lze konstatovat, že pravidla o rozpočtové 
odpovědnosti a související změny zákonů zásadně 
narušují samostatnost územně samosprávných celků a jimi 
zřízených organizací. Jedná se o diskriminační zásahy do 
samostatnosti a odpovědnosti vůči územně samosprávným 
celkům z pozice vládní moci, v prvé řadě bez patřičných 
opatření právě u státních institucí. 

Vzato na vědomí. 

2.  Čl. 6 návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Navrhujeme doplnit na konec ust. čl. 6 písm. c) za slova 
následující větu „případně úvěrovými zdroji na 
předfinancování projektů spolufinancovaných z ostatních 
veřejných zdrojů, z jejichž nerealizace hrozí sankce, za 
podmínky jejich sjednání před vyhlášením zadlužení 
nejméně 55 % hrubého domácího produktu Národní 
rozpočtovou radou,“ 

Odůvodnění: I v době, kdy výše zadlužení dosáhne 55 % 
hrubého domácího produktu, bude zřejmě územní 
samosprávný celek realizovat evropské projekty, které 
bude muset nejdříve předfinancovat. V rámci kraje jde 
o projekty za stovky milionů Kč s víceletou dobou 
realizace. Financování probíhá na základě dotační 
smlouvy, jejímž porušením dochází k porušení rozpočtové 
kázně a vyměření odvodu. Na předfinancování nemá kraj 
dostatek finančních prostředků, proto čerpá úvěrový 
rámec, který splácí neprodleně po obdržení prostředků z 
EU případně státního rozpočtu. V tom případě, ale nemá 
vyrovnaný ani přebytkový rozpočet. Aby územní 
samosprávný celek dostál ustanovení zákona, dostane se 
paradoxně do ještě horší finanční situace – projekt pokud 
možno zakonzervuje, přijde o dotaci a úvěrový rámec bude 
splácet z rozpočtu. 

Neakceptováno: Předkladatel si je vědom uvedeného 
rizika, které nelze podceňovat. Zároveň je však třeba 
jednoznačně upřednostnit fiskální odpovědnost 
a udržitelnost veřejných financí před případným rizikem 
ohrožení absorpční kapacity pro čerpání EU fondů. 
 
Budou-li respektována ostatní navrhovaná numerická 
fiskální pravidla – tj. pravidlo pro stanovení celkových výdajů 
sektoru veřejných institucí (pro odvození výdajových rámců 
SR a SF) a pravidlo pro ÚSC, lze uvedené riziko související 
se spuštěním dluhového pravidla, považovat za „minimální“. 

  Čl. 7  - Navrhujeme zrušit ust. čl. 7 odst. 2. 

Odůvodnění: Ve chvíli, kdy výše zadlužení činí 55 % 
hrubého domácího produktu, není prostor pro realizaci 
kroků, kterými bude moci nová vláda zabezpečit snížení 
dluhu na základě programového prohlášení a očekávání 
jejich dopadu do hospodaření, ty může realizovat také, ale 
nejdříve zabezpečí kroky podle čl. 6. 

Částečně akceptováno: Čl. 7 odst. 2 byl upraven 
následujícím způsobem: „Podle čl. 6 se nepostupuje po 
dobu šesti měsíců ode dne vyslovení důvěry vládě po jejím 
jmenování.“ 
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3.  DZ návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

- Doporučujeme rozšířit důvodovou zprávu o současný stav 
zadlužení státního rozpočtu a zadlužení ČR celkem. Dále 
doporučujeme doplnit nástin pravděpodobnosti situace, 
kdy výše zadlužení dosáhne 55 % HDP např. 
odhadovanou dobu, kdy by mohla a za jakých podmínek 
vývoje nastat tato situace. 

Odůvodnění: V důvodové zprávě jsou uvedeny 
přehledové údaje o dluzích územních samosprávných 
celků za rok 2013, ale chybí tam informace o výši dluhu 
státního rozpočtu. Přitom zásadní pro zadlužení nejsou 
dluhy územních samosprávných celků, ale dluhy státního 
rozpočtu. Dále by bylo dobré nastínit v jakém horizontu a 
za jakých podmínek vývoje by výše zadlužení mohla 
dosáhnout 55% HDP, případně zda toto v dohledné době 
nehrozí vůbec. 

 
Současný stav zadlužení tzv. vládního sektoru publikuje 
MF ve všech svých standardních makroekonomických 
publikacích (viz výše např. Konvergenční program, dále 
Fiskální výhled, Makroekonomická predikce ČR). 
Prognózy o vývoji vládního dluhu za horizont roku 2017 
MF nesestavuje. 
Detailní informace o dluhové strategii je publikována ve 
Strategii financování a řízení státního dluhu České 
republiky na rok 2014 (http://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/prognozy/strategie-financovani-a-rizeni-statniho-
/2014/strategie-financovani-a-rizeni-statniho-15605).  

4.  § 2 písm. k)  zásadní Navrhujeme rozšířit definici veřejné instituce obsaženou 
v ust. § 2 písm. k) tak, že za slova „hlavního města Prahy“ 
budou vložena slova „v případě, že sestavuje pomocný 
analytický přehled“. 

Odůvodnění: Z povinností daných zákonem 
doporučujeme vyjmout „malé“ příspěvkové organizace 
zejména územních samosprávných celků tzn., že by se 
veřejnou institucí staly jen ty, které zpracovávají pomocný 
analytický přehled. 
Veřejné instituce uvedené v § 2 mají povinnost sestavit 
rozpočet a střednědobý výhled včetně jejich zveřejnění a 
řadu dalších povinností. Vzhledem k vysoké administrativní 
zátěži a současně minimálnímu vlivu na dluh ČR zejména 
malých příspěvkových organizací územních 
samosprávných celků doporučujeme omezit povinnosti 
pouze na organizace, které zpracovávají pomocný 
analytický přehled (povinnost na základě vyhlášky 
383/2009 Sb., dotčené organizace stanovuje Ministerstvo 
financí ĆR). 
Ústecký kraj má 139 příspěvkových organizací. Jejich dluh 
k 31. prosinci 2013 je celkem 5.814 tis. Kč. Pouze 31 z 139 
organizací zpracovává pomocný analytický přehled. 

Neakceptováno: Vymezení sektoru veřejných institucí 
vychází z definice ukotvené v nařízení EP a Rady (EU) 
č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních 
účtů v Evropské unii. Tato je dále upravena tak, aby byla 
aplikovatelná v národním právním řádu s tím, že se 
v metodické rovině opírá o klasifikaci uvedenou v Registru 
ekonomických subjektů spravovaném dle zákona 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě Českým 
statistickým úřadem. 
Za toto institucionální pokrytí jsou také vykazovány 
Evropské komisi (Eurostatu) ukazatele pro hodnocení 
rozpočtové disciplíny v rámci EU. 
Vypuštění určité skupiny jednotek by znamenalo narušení 
konzistentnosti mezi ukazateli na národní a EU úrovni. 
Pro malé příspěvkové organizace se nepředpokládá 
sestavování detailních rozpočtů a střednědobých výhledů 
rozpočtů. Jejich rozsah je návrhem do značné míry 
ponechán v rukou jejich zřizovatelů. 

5.  § 6 odst. 2  - Doporučujeme změnit ust. § 6 odst. 2 písm. b), takto: 
„rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, a to nejpozději 

Neakceptováno: U některých veřejných institucí nedochází 
ke schválení rozpočtu, proto je obecná právní úprava 
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do 30 dnů ode dne jeho schválení příslušným orgánem, 
nestanoví-li jiný právní předpis jinak.“ 

Odůvodnění: Jde o upřesnění zákonné formulace. 
Současně doporučujeme doplnit o povinnost schvalovat 
střednědobý výhled do ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a do ust. § 35, odst. 2) písm. i) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. 

předpokládá zveřejnění před projednáním. 

6.  Část 
sedmá 

návrh zákona 
o změně 
některých 
zákonů 

zásadní Doporučujeme zapracovat do zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), povinnosti 
týkající se zveřejňování střednědobého rozpočtového 
výhledu, rozpočtu, závěrečného účtu atd. včetně sankcí za 
nedodržení pro státní veřejné instituce obdobně, jak je 
uloženo pro územní rozpočty předloženou novelou zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění: V souběžně předkládaných změnách 
zákonů je v návrhu novely zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 3, 11, 
11a, 17, 17a, 28, 39) rozšířena povinnost pro územní 
rozpočty zveřejňovat rozpočty, závěrečné účty, 
střednědobé výhledy a rozpočty příspěvkových organizací 
na internetových stránkách včetně stanovení příslušných 
sankcí za nedodržení. Tato povinnost ale není zaváděna 
do novely zákona č. 218/2000 Sb. V rámci zrovnoprávnění 
postavení by tedy i do zákona č. 218/2000 Sb., měly být 
zapracovány obdobné povinnosti a současně nastaveny 
odpovídající sankce za nedodržení ustanovení. 

Neakceptováno. 
Uvedené povinnosti jsou stanoveny v § 6 návrhu zákona 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Vzhledem 
k předmětu úpravy zákona o rozpočtových pravidlech 
nepovažujeme za možné výše citovaný paragraf do 
rozpočtových pravidel přesouvat. 
 
Otázka analogické úpravy jako v zákoně č. 250/2000 Sb. 
vzata na vědomí. 

7.  Část 
devátá, § 2 
odst. 1 

 - Doporučujeme nahradit slova „rozpočtový výhled“ slovy 
„střednědobý výhled rozpočtu“. 
Odůvodnění: Jedná se o ujednocení terminologie, aby 
nedocházelo ke zmatkům. V navrhovaných zákonech 
o rozpočtové odpovědnosti se uvádí termín „střednědobý 
výhled rozpočtu“. I v samotném návrhu úpravy dalšího 
textu v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů je uveden pouze termín „Střednědobý 
výhled rozpočtu“. 

Akceptováno. Termín střednědobý výhled rozpočtu je 
zaváděn jako obecný pojem v rámci návrhu ústavního 
zákona o rozpočtové odpovědnosti. 

8
. 

 § 3a, 11, 17  - Navrhujeme v paragrafech, které stanovují zveřejnění 
střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného 
účtu po jejich schválení, omezit zveřejnění na zveřejnění 
dálkovým přístupem, tedy vyjmout: 

z § 3a slova „na své úřední desce a“ a slova „Na úřední 
desce může být střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn v 
užším rozsahu, který obsahuje alespoň souhrnné základní 
údaje o předpokládaných příjmech a výdajích rozpočtu pro 

Akceptováno. Zveřejňování schváleného střednědobého 
výhledu rozpočtu, návrhu rozpočtu i závěrečného účtu bylo 
upraveno tak, že se zveřejňují způsobem umožňujícím 
dálkový přístup a na úřední desce se vyvěsí pouze 
oznámení. 
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jednotlivé roky.“ 
z § 11 slova „na své úřední desce a“ a slova „Na úřední 
desce může být rozpočet zveřejněn v užším rozsahu, který 
obsahuje alespoň údaje o předpokládaných příjmech 
a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek 
druhového třídění rozpočtové skladby.“ 
z § 17 slova „na své úřední desce a“ a slova „Na úřední 
desce může být závěrečný účet zveřejněn v užším 
rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů 
a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek 
druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření.“ 
Odůvodnění: Zveřejnění schváleného výhledu, rozpočtu 
a závěrečného účtu v plném znění na webu pokládá 
Ústecký kraj již několik let za samozřejmost. Obdobně i 
některé obce v kraji. Za nesmyslné ale považujeme 
zveřejnění v užším rozsahu na úřední desce cca po dobu 
1 roku. Zejména u rozpočtu jde o čísla, která se neustále 
vyvíjí a mění na základě rozpočtových opatření, takže 
postrádají aktuálnost. I vzhledem ke kapacitě 
a přehlednosti úřední desky navrhujeme uvedené materiály 
po jejich schválení nezveřejňovat v rámci úřední desky, ale 
jen vzdáleným přístupem 

9.  § 4  - Doporučujeme ust. § 4 odst. 5 písm. b) rozšířit o slova: 
„případně z prodeje držených cenných papírů nebo 
majetkových účastí“. 

Odůvodnění: Jedná se o upřesnění definovaného pojmu 
„návratné zdroje“. 

Vzato na vědomí. 

  § 28 odst. 4  zásadní Navrhujeme v § 28 rozšířit doplňované odstavce 1 až 3 
o další odstavec (odstavec 4), který bude znít: „Povinnosti 
podle odstavců 1 až 3 se vztahují na příspěvkové 
organizace, které sestavují pomocný analytický přehled.“ a 
dosavadní odstavce 1 až 12 označit nově jako odstavce 5 
až 16. 

Odůvodnění: Připomínka navazuje na naši připomínku k § 
2 zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 
Doporučujeme z povinností podle § 28 odst. 1 až 3 vyjmout 
„malé“ příspěvkové organizace územních samosprávných 
celků tzn., že by se toto ustanovení týkalo pouze těch 
příspěvkových organizací, které zpracovávají pomocný 
analytický přehled. Vzhledem k vysoké administrativní 
zátěži a současně minimálnímu vlivu na dluh ČR zejména 
malých příspěvkových organizací územních 
samosprávných celků doporučujeme omezit povinnosti 
pouze na organizace, které zpracovávají pomocný 
analytický přehled (povinnost na základě vyhlášky 
383/2009 Sb., dotčené organizace stanovuje Ministerstvo 

Neakceptováno. 
 
Navrhována je obecná úprava pro všechny příspěvkové 
organizace, nikoli pouze pro příspěvkové organizace, jejichž 
aktiva celkem (netto) přesáhla v předchozích dvou 
bezprostředně předcházejících účetních období výši 100 
mil. Kč. 
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financí ĆR). Ústecký kraj má 139 příspěvkových 
organizací, jejich dluh k 31. prosinci 2013 celkem je 5.814 
tis. Kč. Z toho 31 organizací zpracovává pomocný 
analytický přehled. 

10. Jihočeský kraj 
 
Ing. Stanislav Bůžek, 
tel. 387620251, 
email: buzek@kraj-

jihocesky.cz 

obecně  zásadní kraj si uvědomuje nutnost konsolidovat veřejné rozpočty 
s cílem snižovat dluhy veřejných rozpočtů včetně závazků, 
které plynou České republice z jejího členství v Evropské 
unii, nicméně zároveň je nutné reflektovat i způsob 
a reálnou možnost zakotvení takové právní úpravy 
do právního řádu České republiky včetně jejího zanesení 
do ústavního pořádku ČR, v neposlední řadě nelze 
v takovém kroku rovněž nespatřovat jisté omezení 
spočívající ve ztížení možné reakce na hospodářský vývoj 
a omezené možnosti využití potřebných nástrojů pro 
eventuelní zvrácení nepříznivého vývoje ekonomiky v ČR.  

Vzato na vědomí. 

11.  Čl. 1 Návrh 
ústavního 
zákona 

zásadní Ustanovení je velmi obecné, přičemž není zřejmý výklad 
pojmu zdravé a udržitelné veřejné finance. Byť se může 
zdát pojem „zdravé finance“ pojmem jasným, který je v 
rámci běžné praxe často používán, je jeho použití v textu 
ústavního zákona poměrně diskutabilní, neboť pojem 
„zdravé finance“ lze samozřejmě vykládat velmi rozdílně, 
jelikož každý má náhled na zdravé finance jiný. Uvedené 
ustanovení sice, zdánlivě logicky, volně navazuje na čl. 7 
Ústavy ČR, který upravuje, že stát dbá na šetrné využívání 
přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství, nicméně 
čl. 7 odpovídá základnímu lidskému právu na zdravé 
životní prostředí dle čl. 35 Listiny základních práv a svobod 
ČR, a je proto otázkou, zda je skutečně nutné zakotvovat 
do ve své podstatě „lidsko-právního dokumentu“ 
ustanovení o zdravých veřejných financích státu, byť nelze 
popřít, že v některých členských státech EU je taková 
pasáž i v ústavních dokumentech v určité míře obsažena. 
V textu Listiny základních práv a svobod ČR pak nelze 
najít žádné takové ustanovení, které by odpovídalo právu 
každého člověka či občana na „zdravé“ veřejné finance, 
obdobně, jako je tomu právě v případě práva na šetrné 
využívání přírodních zdrojů. 

Vysvětleno. Pojem „zdravé a udržitelné finance“ je použit 
v samotném textu ústavního zákona a blíže vysvětlen 
v důvodové zprávě. Jde o pojem běžně užívaný v primárním 
a sekundárním právu EU (které je součástí českého 
právního řádu) odkazujících na chování státu 
v makroekonomické rovině. 
Pojmy zdravé a udržitelné veřejné finance jsou ústředními 
termíny v rozpočtové oblasti používanými jak Smlouvou 
o fungování EU (viz hlava VIII, čl. 119), tak i nařízeními EP a 
Rady (EU) (viz nařízení č. 1174/2011, 1175/2011, 
1176/2011, 1177/2011 či směrnice Rady 2011/85/EU). 
Zdravé a udržitelné veřejné finance patří mezi hlavní zásady 
koordinace hospodářských politik členských států EU 
uskutečňované v kontextu hlavních směrů hospodářských 
politik a hlavních zásad politiky zaměstnanosti (viz Smlouva 
o fungování EU). 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 nařízení č. 1175/2011 (či 1177/2011) 
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 
napomůže k dosažení cílů Unie v oblasti udržitelného růstu 
a zaměstnanosti. V Paktu stability a růstu se všechny 
členské státy zavázaly dodržovat tzv. střednědobý 
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rozpočtový cíl (MTO) - téměř vyrovnaný nebo přebytkový 
rozpočet. 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. 
Dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí je patrný ze 
stavu veřejných rozpočtů nevykazujících nadměrný 
schodek. Konkrétně se jedná o stabilizaci vládního 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 HDP 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 dříve zmíněné 
referenční hodnotě. 

12.  obecně  zásadní S přihlédnutím k podobám dosavadních ústavních zákonů, 
které jsou součástí ústavního pořádku ČR, je podle našeho 
názoru obsah navrhovaného ústavního zákona velmi blízký 
běžnému zákonu, resp. ústavní zákon není obvykle tím 
zákonem, který stanoví konkrétní postupy a mechanismy, 
spíše představuje mantinely, ve kterých se zákonodárce 
může při tvorbě navazujícího zákona pohybovat. Je 
objektivní pravdou, že současný vývoj v EU předpokládá 
přijetí nejlépe ústavních zákonů, které by měly upravovat 
fiskální odpovědnost členských států včetně mechanismů, 
které ji určují a pomáhají nastolovat, nicméně a priori 
taková nutnost z práva EU neplyne, když ze směrnice č. 
2011/85/EU ze dne 8. 11. 2011 plyne pouze nutnost 
uplatňovat numerická fiskální pravidla, která jsou pro něj 
specifická, a která účinně podporují soulad s jeho 
povinnostmi v oblasti rozpočtové politiky vyplývajícími 
ze Smlouvy o fungování EU. Je proto otázkou, zda 
v případě, kdy je nutné dle názoru předkladatele regulovat 
hospodaření státu ústavním zákonem, zda tak neučinit 
v dosavadním duchu, tj. do Ústavy vnést pouze uvozující 
ustanovení, které by bylo dále rozváděno v detailech již 
běžným zákonem. 

Vzato na vědomí. 
Také tento přístup byl v minulosti detailně diskutován 
a zvažován, politické zadání však předpokládá spíše 
rozsáhlejší úpravu na ústavní úrovni. 

13.  Čl. 1 odst. 
2 

 zásadní není zřejmé, proč předkladatel návrhu zákona využívá pro 
účely tohoto zákona ne zcela přiléhající pojem „sektor 
veřejných institucí“ (je např. územně samosprávný celek 
veřejná instituce, nebo spíše dle právní teorie 
veřejnoprávní korporace?), který byť je zakotven v zákoně 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 

Neakceptováno. Předkladatel hledal nejbližší vhodný 
ekvivalent termínu sektor vládních institucí, přičemž 
vycházel mj. i z pojmu zavedeného již zákonem č. 89/1995 
Sb., o státní statistické službě. 
ÚSC jsou součástí sektoru veřejných institucí. 
Uvedené sektorové vymezení vychází z kritérií definovaných 
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pozdějších předpisů, bude však nově definován pro účely 
zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a o změně 
některých zákonů, čímž ztrácí odkaz na výše uvedený 
zákon smysl, navíc podle vymezení v návrhu zákona se 
jedná o poměrně všeobjímající výčet subjektů veřejné 
správy. Z toho důvodu by bylo patrně vhodné pojem 
„sektor veřejných institucí“ nahradit pojmem jiným, 
popřípadě využít obdobný model, jako je zvolen ve 
Slovenské republice v ústavním zákonu č. 493/2011 Z.z., 
o rozpočtovej odpovědnosti - tedy využít prostého pojmu 
„veřejná správa,“ či obdobně jako v zákoně 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
nahradit pojem „sektor veřejných institucí“ souslovím 
„státní orgány, územně samosprávné celky a jiné veřejné 
instituce.“ 

nařízení EP a Rady (EU) č. 549/2013 o Evropském systému 
národních a regionálních účtů v Evropské unii, který zavedl 
pojem sektor vládních institucí. Jedná se o statistické 
vymezení, které je využíváno v rámci rozpočtového dohledu 
v EU. 

Vládní instituce (S.13) 

2.111 Definice: Sektor vládních institucí (S.13) 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.  

2.112 V sektoru S.13 jsou zahrnuty například tyto 
institucionální jednotky:  

a) 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;  

b) korporace nebo kvazikorporace, která je jednotkou 
sektoru vládních institucí, jestliže je její produkce převážně 
netržní a jestliže je pod kontrolou takové jednotky;  

c) neziskové instituce uznané za nezávislé právnické osoby, 
které jsou netržními výrobci a jsou pod kontrolou jednotky 
sektoru vládních institucí;  

d) autonomní penzijní fondy, jestliže existuje zákonná 
povinnost přispívat a vládní instituce spravují finanční 
prostředky, co se týče stanovení a schvalování příspěvků a 
dávek.  

2.113 Sektor vládních institucí je rozdělen do čtyř 
subsektorů:  

a) ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního 
zabezpečení) (S.1311);  

b) národní vládní instituce (kromě fondů sociálního 
zabezpečení) (S.1312);  

c) místní vládní instituce (kromě fondů sociálního 
zabezpečení) (S.1313);  

d) fondy sociálního zabezpečení (S.1314).  

Vzhledem k neslučitelnosti s jazykovým výkladem adjektiva 
vládní (viz Hl. III Ústavy ČR, která vládu v čl. 67 definuje 
úžeji jako vrcholný orgán výkonné moci, který se skládá 
z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů.) v rámci 
ústavního zákona, byl zvolen termín „sektor veřejných 
institucí“. 
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14.  Čl. 3 odst. 
2 a  čl. 5 

 zásadní ustanovení týkající se Národní rozpočtové rady je ke 
zbytku tohoto ustanovení nekonzistentní, neboť oproti 
předchozímu textu věnujícímu se obecně maximální výši 
dluhu veřejných financí hovoří o činnosti Národní 
rozpočtové rady a o „vyhlašování“ veřejného dluhu. Takové 
ustanovení by bylo proto zřejmě vhodné přenést do 
prováděcího zákona o pravidlech rozpočtové kázně. V čl. 5 
odst. 1 je uvedeno, že výše veřejného dluhu bude snížena 
o výši státního dluhu vzniklého emisí státních dluhopisů 
k financování státního dluhu. Příjem z prodeje komunálních 
dluhopisů územního samosprávného celku je přitom 
legálním nástrojem k uhrazení schodku rozpočtu územního 
samosprávného celku (§ 4 odst. 5 písm. b) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V zájmu 
zachování rovného přístupu ke všem rozpočtům veřejných 
institucí doporučujeme tuto skutečnost zohlednit. Jako 
další z položek ke korekci výše veřejného dluhu pak 
navrhujeme zařadit zůstatek nesplacených návratných 
finančních výpomocí z rozpočtu zřizovatele, které vykazují 
právnické osoby zřízené územními samosprávnými celky. 

Neakceptováno. Úprava Národní rozpočtové rady je 
konzistentní s obdobnou úpravou na ústavní úrovni (např. 
pro NKÚ). Vzhledem k zajištění stability a nezávislosti této 
instituce je ústavní ukotvení nezbytné. 

Vzhledem k tomu, že se opatření tzv. dluhového pravidla 
váží na výši zadlužení, předkladatel považoval za potřebné, 
aby v zákoně bylo zakotveno i to, jak se výše zadlužení 
vyhlásí. 
 
Úprava o výši státního dluhu vzniklého emisí státních 
dluhopisů, z jejíhož výnose je vytvářena rezerva peněžních 
prostředků při financování státního dluhu, se netýká obecně 
výnosů z emisí pro financování schodku rozpočtu, nýbrž 
rezervy, k jejímuž vytváření je MF oprávněno na základě 
odst. 4, § 35 z. č. 218/2000 Sb. Jedná se o finanční zdroj 
pro vyloučení tržních rizik, rizik z neumístění primárních 
emisí státních dluhopisů a dalších rizik souvisejících 
s financováním schodku státního rozpočtu a státního dluhu 
a jako zdroje pro poskytování půjček právnickým osobám 
podle § 35 odst. 5. Tyto peněžní prostředky a operace 
s nimi podléhají evidenci ve státních finančních aktivech. 
 
Částka, kterou tato rezerva může dosahovat, je vzhledem 
k výši státního dluhu a dluhů jednotlivých ÚSC 
nesouměřitelná, proto obdobné zohledňování z důvodu 
transparentnosti a snadné aplikovatelnosti považujeme na 
úrovni ÚSC za nadbytečné. 

15.    zásadní Již v současné době jsou stát, územně samosprávné celky 
a jiné veřejné instituce povinny zacházet s veřejnými 
prostředky na základě zásady hospodárnosti (viz § 38 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, obdobně pak § 17 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, či § 14 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, apod.), tedy povinnost hospodařit efektivně 
s veřejnými financemi je v právním řádu obsažena již nyní. 
S přihlédnutím k výše uvedenému je pak zřejmé, že 
opatření, která se podle tohoto zákona v převážné míře 
vztahují k aktivitě vlády, může činit vláda již nyní, aniž by 
byla tato skutečnost upravena v právním předpisu 
ústavního charakteru, zvláště když nejsou tato opatření ve 
valné většině případů spojena se žádným schvalovacím 
procesem, a závisejí především na jejím rozhodnutí, a mají 
(v nejlepším případě) pro Poslaneckou sněmovnu 
doporučující charakter, vyjma čl. 7, kdy vláda (opět ze 
svého popudu) požádá o vyslovení důvěry. Současná 

Vzato na vědomí. 
Hlavním cílem předkládané právní úpravy je právě závazek 
dbát o zdravé a udržitelné veřejné finance (odst. 1 čl. 1 
návrhu ústavního zákona). Vláda, Parlament a územní 
samosprávné celky mají dbát o takový vývoj veřejného 
dluhu, který nenarušuje stabilitu veřejných financí (odst. 1 čl. 
4 návrhu ústavního zákona). 

Především závazek ke kontinuálnímu sledování fiskální 
politiky založené na číselných fiskálních pravidlech, 
transparentnosti a obecně rozpočtově odpovědném 
přístupu, je dle našeho názoru základním předpokladem pro 
zajištění výše uvedeného charakteru veřejných financí. 
 
 
 
 
 
V čl. 7 není uveden požadavek na vyslovení důvěry vládě. 
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podoba jak navrhovaného čl. 7a, tak celého ústavního 
zákona, je pak především pouze jistou formou deklarace 
přístupu k fiskální odpovědnosti vlády, která však bude 
zavazovat každou další vládu, navíc s rizikem omezených 
opatření v budoucnu v případě, kdy bude např. potřeba 
změnit přístup k rozpočtové politice státu. 

16.    zásadní Zatímco vláda stanoví v rámci tzv. „finanční ústavy“ 
pravidla především sama sobě v situaci, kdy veřejný dluh v 
poměru k HDP dosáhne určité hodnoty, pak v případě 
územně samosprávných celků je situace zcela jiná, neboť 
tímto krokem výrazně zasahuje do tvorby jejich vlastních 
rozpočtů. Je potřeba konstatovat, že územně samosprávný 
celek hospodaří s rozpočtem, jehož tvorba a složení jsou 
upraveny v § 4 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, a jeho jednou součástí jsou 
i prostředky ze státního rozpočtu, nicméně jedním 
z hlavních znaků veřejnoprávní korporace a samostatné 
právnické osoby vůbec, je i její finanční nezávislost 
na státu ve smyslu rozhodování o vlastních finančních 
prostředcích (získaných ať již od státu, nebo z vlastní 
činnosti) včetně tvorby rozpočtů apod. V souladu s tím je 
otázkou, zda v případě, kdy ústavní zákon (či kterýkoliv jiný 
zákon) určuje vázanost opatření na celkový dluh veřejných 
financí k HDP a vyrovnané hospodaření územních 
samosprávných celků v určitém časovém horizontu, včetně 
možných sankcí při nedodržení rozpočtových pravidel, 
není nadměrným zásahem do práva na samosprávu 
v podobě, jak je upravena v hlavě sedmé Ústavy ČR, 
neboť tímto způsobem je poměrně výrazně zasahováno do 
rozhodování o hospodaření s finančními prostředky 
územních samosprávných celků, včetně tvorby jejich 
rozpočtů a zásahu do možnosti (relativně) volného 
nakládání s jeho finančními prostředky a možnostmi 
plánování jeho hospodaření v delším časovém horizontu, 
byť opět nelze samozřejmě popřít, že stát má dle čl. 101 
odst. 4 Ústavy ČR možnost zasahovat do činnosti územně 
samosprávných celků na základě zákona, který je v tomto 
případě nově utvářen a toto zasahování ve své podstatě 
umožní. Povinnost vázat nutná opatření v případě rozpočtů 
územně samosprávných celků na celkový dluh veřejných 
financí v poměru k HDP a povinnost vyrovnaného 
hospodaření (viz čl. 
 
 6 písm. c)), a sankční opatření vůči zákonem 
garantovanému přídělu z výnosu z daní (čl. 8 odst. 3 a 4) 
lze proto považovat za jen velmi málo odůvodněný zásah 
do práva na samosprávu. Stávající právní úprava 
umožňuje státu i v současné době zasahovat 

Vysvětleno. 
Má-li Česká republika, resp. stát a ÚSC dbát mj. o zdravé 
a udržitelné veřejné finance, vyvarovat se nadměrných 
schodků veřejných financí atp., jak vyplývá z primárního 
práva EU, a mají–li být naplněny požadavky na rozpočtové 
rámce vyplývající ze směrnice 2011/85/EU, je nutné 
přijmout takovou právní úpravu, která nedopadá pouze na 
ústřední státní orgány a státní rozpočet, ale na veřejné 
rozpočty jako celek. Z těchto důvodů nelze vzít v potaz 
argument o ústavní „nedotknutelnosti“ hospodaření ÚSC. 
Nemluvě o tom, že v současné době již existují pravidla 
hospodaření ÚSC, která v určitém smyslu ÚSC „omezují“ 
(viz např. platný zákon 250/2000 Sb.) Navrhovaná pravidla 
jsou pravidla vedoucí především ke stabilizaci veřejných 
financí jako celku, nejedná se o úpravu, která by místní 
samosprávě, v rozporu s Ústavou, zakazovala účelně, 
efektivně a hospodárně hospodařit s vlastním majetkem. 
Zaručením práva na samosprávu územních samosprávných 
celků nelze odmítat rozpočtovou odpovědnost státu, jehož 
jsou ÚSC součástí. 
 
Domníváme se, že Ústava ČR v čl. 100 zaručuje ÚSC 
jakožto územním společenstvím občanům, právo na 
samosprávu. Toto právo však může být zásadním 
způsobem omezeno v případě insolvence ÚSC, kdy se 
v praxi stává velmi obtížné zajištění samostatné správy 
obce zastupitelstvem. 
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do svébytného hospodaření územních samosprávních 
celků formou zásahů do zdrojové základny územních 
rozpočtů, jak jsme toho svědky např. při úpravách 
rozpočtového určení daní v návaznosti na úsporná 
opatření vlády a podobně. Opakovaně při této příležitosti 
upozorňujeme, že úpravami RUD nelze řešit strukturální 
schodek státního rozpočtu jako jednoho ze segmentů 
soustavy veřejných rozpočtů na úkor ostatních veřejných 
rozpočtů. 

17.  čl. 6, 
písmeno e) 
a písmeno 
f) 

 zásadní do našeho právního řádu zavádí princip kolektivní 
odpovědnosti, neboť trestáni budou i ti, kteří se na tvorbě 
nadměrné výše zadlužení nijak nepodíleli. Návrh zakládá 
dvojí přístup k zadluženým veřejným institucím. V situaci, 
kdy budou sankcí ve formě zadržení podílu na výnosu 
z rozpočtového určení daní postiženi pouze ÚSC, jsou 
tímto znevýhodněny oproti ostatním veřejným subjektům. 
Toto znevýhodnění není opodstatněné a ani v důvodové 
zprávě řádně zdůvodněné. 

Akceptováno částečně. Písm. e) bez náhrady vypuštěno. 
Čl. 6 se týká dluhového pravidla při zadlužení převyšujícím 
55 % HDP a obsahuje určitá opatření, oproti tomu čl 8 
upravuje běžné hospodaření ÚSC s tím, že při překročení 
určité míry zadlužení navrhuje opatření (pozastavení části 
daní – vytvoření peněžní rezervy na splácení dluhu), 
nejedná se však o sankci, pozastavené daně mohou být 
uvolněny na splacení dluhu ÚSC. 

18.  Čl. 2 odst. 
1 

 zásadní dle našeho názoru by bylo vhodnější zařadit ustanovení, 
že „střednědobý výhled rozpočtu je sestavován na dobu 
nejméně dva další roky, ale minimálně na dobu řešení 
dluhu (splacení úvěru)“. 

Neakceptováno. 

19.    zásadní Při predikci příjmů vycházejí ÚSC z podmínek platných 
při sestavování rozpočtového výhledu. Pokud se tyto 
podmínky mění v neprospěch rozpočtu ÚSC, nepříznivě to 
ovlivní příjmovou stránku rozpočtu, aniž by to mohl ÚSC 
nějak ovlivnit. V případě, že ÚSC nebude schopen plnit své 
závazky z projektů spolufinancovaných EU, jelikož mu byla 
omezena možnost přijímat úvěry, je nutné vyřešit problém, 
kdo bude hradit vratky a penále. Takovou změnou je nejen 
zhoršení přístupu k úvěrům na předfinancování projektů, 
ale také změny rozhodnutí vlády ČR (např. zrušení 7,5 % 
spoluúčasti státního rozpočtu při spolufinancování nebo 
změny daňových předpisů – sazby DPH, změny 
v rozpočtovém určení daní, nadhodnocená predikce 
výnosu těchto daní) 

Vzato na vědomí. 

20.  Čl. 3 návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

- zásadně nesouhlasíme se zřízením dalšího orgánu, jelikož 
se jedná o duplicitu ve veřejné správě. V případě, že by 
bylo trváno na nezávislém orgánu zabezpečujícím 
v zákoně uvedené funkce, doporučujeme tyto kompetence 
převést na ČNB nebo NKÚ. Dále je nutné upozornit, že 
některé kompetence Národní rozpočtové rady by měly 
patřit MF. Vznik nové instituce by mohl fakticky vést 
k rozdělování odpovědnosti mezi MF a novou instituci 

Vysvětleno. 

Zřízení nezávislé NRR představuje jeden ze základních 
kroků k posílení národního fiskálního rámce v oblasti 
transparentnosti a zvýšení účinnosti numerických fiskálních 
pravidel. Jejím zřízením bude také zajištěna částečná 
implementace směrnice č. 2011/85/EU o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských států, a to zejména v oblasti 
nezávislého hodnocení dodržování fiskálních pravidel. 
V této souvislosti nelze nezmínit, že hodnocení kvality 
národního fiskálního rámce, je také jedním z parametrů 
zohledňovaných v rámci rozpočtového dohledu EU. 
Existence nezávislé fiskální instituce se také v současné 
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době stává jedním z požadavků investorů, ratingových 
agentur a kapitálových trhů obecně. 

Zřízení nezávislé fiskální instituce je ČR doporučováno EK, 
MMF i OECD. 

MF jako jeden z ústředních orgánů státní správy nemůže 
zajistit nezávislé hodnocení fiskální politiky, na jejíž 
koncipování a realizaci se přímo podílí. 

21.  Čl. 6  - požadujeme vyjmutí pravidla opatření bodu c) a d) 
pro územní samosprávné celky, neboli pro veřejné 
instituce vymezené v § 2 písm h) – l) návrhu zákona o 
pravidlech rozpočtové odpovědnosti a doplnění odst. 2 ve 
znění: 

„(2) Činí-li výše zadlužení nejméně 55 % hrubého 
domácího produktu a zároveň tvoří dluh územně 
samosprávných celků nejméně 20 % z celkového výše 
dluhu sektoru veřejných institucí, územní samosprávný 
celek schválí svůj rozpočet na následující rok jako 
vyrovnaný nebo přebytkový; rozpočet územního 
samosprávného celku podle předchozí věty může být 
schválen jako schodkový jen v případě, že schodek je 
možné uhradit finančními prostředky z minulých let, včetně 
zapojení vlastních mimorozpočtových fondů, nebo 
návratnou finanční výpomocí od jiné veřejné instituce nebo 
případně úvěrovými zdroji na předfinancování projektů 
spolufinancovaných z ostatních veřejných zdrojů.“ 

V celkovém pohledu veřejných financí nelze územní 
rozpočty zjednodušeně zahrnout do fiskálního rámce s tím 
závěrem, že se u něho projevuje sklon k deficitnímu 
hospodaření. Pravidlo pod bodem c) a d) považujeme za 
nepřiměřený zásah do samostatnosti ÚSC (viz obecné 
připomínky) a může v určitých situacích i bránit územnímu 
rozvoji daného územního celku, neboť uzavírá prostor pro 
realizaci některých investičních akcí. Zamezení úvěrového 
financování od třetích osob by mohlo způsobit problémy 
s předfinancování projektů spolufinancovaných ze 
strukturálních fondů EU (resp. s nemožností čerpání 
prostředků nového programovacího období 2014 – 2020). 

Neakceptováno. 

22.  Čl. 6 - 
opatření 
pod písm. 
e) 

 - požadujeme přesné vymezení jednotlivých pojmů nebo jej 
upravit tak, aby se netýkalo veřejných institucí vymezených 
v § 2 písm. h) - l) navrhovaného zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti. 
Jedná se o pojmy představitelé veřejné moci a odměna za 
práci v sektoru veřejných institucí. Je tedy nutné alespoň 
v důvodové zprávě uvést, kdo jsou představitelé veřejné 
moci, a na jaké jejich příjmy bude dopadat zastavení růstu 

Akceptováno. Písm. e) bez náhrady vypuštěno. 
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prostředků na odměnu za práci (zda např. i na tzv. 
náhrady). V případě, že je míněno snižování prostředků na 
platy zaměstnanců ÚSC, je nutné upozornit na skutečnost, 
že zaměstnanci ve veřejné správě nejsou přímo odpovědni 
za zadlužování ÚSC. Zadlužování (přijímání dlužných 
závazků, splátkových kalendářů, dluhopisů) je 
v kompetenci volených orgánů. Úprava mzdových pravidel 
pro zaměstnance ÚSC je především v zákoníku práce 
a prováděcích předpisech. 

23.  Čl. 6 -
 opatření 
pod písm. f) 

 - je nutné také uvést nesouhlas, jelikož nelze z morálního 
hlediska připustit situaci, kdy za špatné hospodaření státu 
budou odpovídat příjemci důchodů, kterých se i bez 
snižování procenta navýšení důchodů často mnohem více 
dotknou jednotlivé kroky vlády především v oblasti daní 
jako navyšování příjmové stránky státního rozpočtu nebo 
restrikce výdajové stránky rozpočtu. 

Akceptováno. Ustanovení písm. f) bez náhrady vypuštěno. 

24.  Čl. 7 odst. 
2 

 - roční ochranná lhůta pro vládu po jejím nástupu není 
opodstatněná. Navrhujeme toto ustanovení zrušit. Veřejné 
finance nejsou a nesmějí být otázkou volebního období. 
V případě ostatních subjektů – ÚSC – se s dobou „hájení“ 
také nepočítá. 

 

25.  Čl. 8 odst. 
3 

 - požadujeme doplnění o individuální posouzení každého 
případu, především pak v situacích, kdy dojde v rámci 
jednoho či více let k negativnímu dopadu na rozpočty ÚSC 
především vlivem změny legislativy, snížením příjmů 
z rozpočtového určení daní či metodiky jednotlivých 
ministerstev.  

„(3) Nesníží-li územní samosprávný celek svůj dluh podle 
odstavce 2, stát může na základě individuálního posouzení 
každoročně pozastavit převod výnosu daní, které jsou 
určeny územnímu samosprávnému celku, ve výši 5 % 
z rozdílu mezi celkovou výší dluhu územního 
samosprávného celku a 60 % průměru jeho celkových 
příjmů za poslední čtyři roky. 

Zároveň požadujeme doplnění i do zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti (§ 14 a 15 – viz níže). 

Neakceptováno  
z důvodu zajištění rovného přístupu. 

26.  Čl. 8  - jelikož je uvedeno, že stát může (lze dovodit, že nemusí) 
pozastavit část daňových příjmů ÚSC, požadujeme doplnit 
kritéria, na základě kterých bude stát rozhodovat, aby byla 
zajištěna objektivnost rozhodování. Pokud tato kritéria 
nebudou uvedena a stát (úředník) bude moci libovolně 
rozhodovat, nelze vyloučit diskriminační neobjektivní 
hodnocení jednotlivých případů. 
 
domníváme se, že existují mnohem efektivnější způsoby 
řešení překročení 60% hranice zadlužení, např. povinné 
vázání výdajů rozpočtů v konkrétní % výši v závislosti na 

Vyhověno jinak. 
Slova „stát může pozastavit“ nahrazena slovy „stát 
pozastaví“. 
 
ÚSC bude moci po pozastavení daňových příjmů požádat o 
jejich uvolnění na splacení (snížení) svého dluhu vzniklého 
před rokem, v němž stát poprvé pozastavil výnos daní pro 
porušení pravidla ÚSC, které trvá.  
Pokud bude docházet k pravidlem požadovanému snižování 
dluhu, navržený mechanismus nebude pro ÚSC znamenat 
finanční dopad. Pokud ne – dojde k vytváření peněžní 
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rozsahu překročení zadlužení a zamezení přijímání dalších 
dlužných závazků. Tento způsob následně nepovede ke 
snížení příjmové stránky rozpočtu a tím i růstu 
zadluženosti vlivem zadržených daní, ale naopak do 
budoucna umožní takto uspořené výdaje zapojit do 
rozpočtu a ev. i ve prospěch umoření části dlužných 
závazků, pokud toto umoření není spojené s dalšími 
platbami, jako jsou poplatky za předčasné splacení úvěru 
atd. (vázání výdajů může v konečném důsledku přispět ke 
zvýšení reálného přebytku nebo snížení schodku, ev. 
použití vázaných prostředků k úhradě dlužných závazků). 

rezervy na snížení dluhu (zadržení daňového výnosu) ve 
výši požadované splátky, která bude uvolněna v okamžiku 
splatnosti dluhového závazku. 

27.  § 2 písm. l) návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

- požadujeme přesné vymezení této skupiny organizací 
s ohledem na skutečnost, že ÚSC často zřizují i subjekty, 
které jsou financovány nejen ze zdrojů zřizovatele, ale i 
z ostatních veřejných zdrojů – například akciové 
společnosti ve zdravotnictví nebo veřejné dopravě. 
Z důvodové zprávy vyplývá, že se v případě ÚSC jedná 
pouze o 5 společností. 

Vysvětleno: Úplný výčet organizací spadajících do uvedené 
skupiny není v rámci návrhu zákona možný. Z důvodu 
jasného vymezení působnosti je v návrhu uvedena nutná 
podmínka, aby veřejná instituce byla v registru 
ekonomických subjektů, vedeném a spravovaném ČSÚ 
podle zákona o státní statistické službě zapsána jako 
jednotka sektoru vládních institucí podle přímo použitelného 
předpisu EU upravujícího Evropský systém národních a 
regionálních účtů v EU. 

Jedná se z pohledu právní formy o poměrně různorodou 
skupinu jednotek, jejichž činnost nemá tržní charakter a jež 
jsou kontrolovány vládním sektorem. Skupina těchto 
jednotek se také může s upřesňováním výkladu nařízení 
549/2013 ze strany Eurostatu měnit. V současné době do 
sektoru nepatří ani akciové společnosti ve zdravotnictví, tj. 
nemocnice, ani ve veřejné dopravě, tj. dopravní podniky. 

Informaci o podobě sektoru vládních institucí v roce 2012 
lze nalézt na následující internetové stránce 
(http://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/hospodareni/rozpoctove-ramce-statisticke-
informace/verejny-sektor/sektor-vladnich-instituci). Uvedený 
seznam bude MF pravidelně aktualizovat na základě 
informací poskytnutých ČSÚ. 

28.  § 6 odst. 3  - požadujeme vypuštění povinnosti zveřejňovat očekávanou 
skutečnost a porovnat ji se schváleným rozpočtem. 
Vykazovací schopnost tohoto porovnání je nulová.  
Údaje o očekávané skutečnosti mohou být pomocnou 
informací při přípravě rozpočtu nikoliv ovšem povinně 
zveřejňovanou informací, neboť nemají žádnou vypovídací 
schopnost ve srovnání s výrazně nižším schvalovaným 
rozpočtem. Navíc údaje o skutečném hospodaření jsou 
součástí Závěrečného účtu ÚSC, který bude rovněž 
povinně zveřejněn, jednalo by se tak o duplicitní údaj. 

Neakceptováno. Uvedená povinnost je obsažena v obecné 
úpravě platné pro všechny veřejné instituce. Pro ÚSC a 
jejich příspěvkové organizace je existuje speciální právní 
úprava v rámci novelizovaného zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

29.  § 15  - zadržení části daňových příjmů, a ev. pokles dalších dotací 
vlivem úsporných opatření státního rozpočtu a nemožnost 

Vysvětleno. Zadržení části daňových příjmů nezvýší 
zadluženost ÚSC, neboť ÚSC bude moci po pozastavení 
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ovlivnit ukládaní dalších povinností vč. převádění agend 
z jiných správních orgánů státu na ÚSC bez úplné 
kompenzace vzniklých výdajů, paradoxně zadluženost 
ÚSC zvýší, tzn. opatření v podobě zadržování příjmů ÚSC 
nemusí vždy zadluženost obcí a krajů řešit naopak přispěje 
k jejímu dalšímu růstu. V době růstu veřejného zadlužení 
by měl stát řešit příjmovou stránku – problematiku 
daňových úniků, efektivitu výdajové stránky rozpočtu. 
Zákon by měl primárně řešit hlavní příčiny zadlužování 
státu, který se na veřejném dluhu podílí nejvíce. 
Předcházení zadlužení by mělo být prioritou právní úpravy, 
nikoliv trestání zadlužených ÚSC. Zamezení přijímání 
dalších závazků v době zadluženého státu je jen jeden 
z kroků z celé řady potřebných, které ovšem tyto návrhy 
zákonů pomíjejí. 

daňových příjmů okamžitě požádat o jejich uvolnění na 
splacení (snížení) dluhu, který ÚSC vznikl před překročením 
regulovaného poměru, které stále trvá. 
 
Uvedený přístup nepovažujeme za sankční. Jde pouze 
o vytvoření peněžní rezervy na splacení dluhových závazků 
ÚSC. V zásadě jde vyhlazení průběhu splácení závazků 
vyšších než 60 % průměru příjmů za poslední čtyři roky. 
Dojde tak buď k splátce, nebo k pozastavení – obé ve výši 5 
% z dluhových závazků překračujících 60 % příjmů. 
 
Zároveň ÚSC návrh nebrání přijímat nové dluhové závazky. 
Jediným omezením je požadavek na schopnost zajistit 
rovnoměrné vytváření rezervy, resp. splácení závazků 
porušujících navrhované pravidlo.  
 
Pro případy výrazně předlužených obcí je MF navrhován 
postup řešení prostřednictvím insolvenčního řízení (materiál 
předložen ministrem financí vládě v červnu t.r.). 

30.  § 18  - uvolnění prostředků pouze na splacení jistin úvěrů by 
mohlo způsobit ÚSC pouze zvýšení nákladů za předčasné 
splacení úvěrů. Doporučujeme uvést možnost uvolnit tyto 
prostředky i na splátky úroků a dalších plateb spojených 
s úvěry. U dluhů, které nejsou po splatnosti, není důvodné 
trvat na jejich okamžitém uhrazení. 
Předčasné splacení části nebo celých dlužných závazků 
může způsobit další výdaje z rozpočtu ÚSC, tzn. ÚSC 
budou tímto krokem nuceni k nehospodárnému výdaji 
v podobě poplatků za předčasné splacení úvěru apod. 
Nárůst splátek půjček může zhoršit ukazatel dluhové 
služby, který byl sice usnesením vlády v roce 2008 zrušen, 
nicméně pro kraje nebyl ničím jiným nahrazen, a tak se 
velmi často jako jeden z ukazatelů hodnocení hospodaření 
setrvačně využívá dále 

Akceptováno. 
Slovo „jistiny“ vypuštěno. 

31.  § 19 odst. 3   vzhledem ke zkušenostem s výklady MF požadujeme do 
důvodové zprávy uvést, zda pojmem „účtovat odděleně“ se 
rozumí vedení účetnictví na analyticky rozdělených účtech 
nebo zřízení samostatného běžného účtu 

Akceptováno. 
Do důvodové zprávy doplněno, že ustanovení neznamená 
povinnost zřídit nový účet. Bude zřízena nová položka ve 
výkaznictví. 

32.  Část 
devátá 
§ 2 odst. 1 

návrh 
změnového 
zákona 

 v textu je stále použitý pojem rozpočtový výhled, nikoliv 
pojem střednědobý výhled rozpočtu 

Akceptováno. 

33.  § 3a   povinnost zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu, byť 
v užším rozsahu, na úřední desce si vyžádá u mnoha obcí 
navýšení její kapacity. Domníváme se, že by bylo 
dostačující zveřejnění úplného znění na webových 
stránkách úřadu. 

Akceptováno. 
Zveřejňování schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, 
rozpočtu i závěrečného účtu bylo upraveno tak, že se 
zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup a na 
úřední desce se vyvěsí pouze oznámení. 

34.  § 3a   Dosavadní právní úprava nestanovuje, který orgán 
územního samosprávného celku schvaluje rozpočtový 

Neakceptováno. 
Pravomoci orgánů místních samospráv upravují zákony 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9NBF324U)



 181 

výhled, resp. střednědobý výhled rozpočtu. Navrhujeme 
toto ustanovení doplnit o specifikaci příslušného orgánu, 
popř. o odkaz na jiný právní předpis, který by tuto 
skutečnost řešil. S ohledem na skutečnost, že nesplnění 
povinnosti zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu do 30 
dnů po jeho schválení má za následek uložení sankce - viz 
správní delikt dle § 22a odst. 2 písm. a) zákona č. 
250/2000 Sb. - považujeme vyjasnění orgánu příslušného 
ke schválení za zásadní. 

o územních samosprávných celcích (zák. o obcích, zák. o 
krajích a zák. o hl. m. Praze). Připomínku týkající se orgánu, 
do jehož pravomoci patří schvalovat rozpočtový výhled, je 
třeba uplatnit k případné novele těchto zákonů. 

35.  § 4 odst. 5 
a) 

 - navrhujeme doplnit takto: finančními prostředky z minulých 
let, včetně zapojení vlastních mimorozpočtových fondů, 
nebo 
Jde o návaznost na připomínku k čl. 6 ústavního zákona o 
rozpočtové odpovědnosti. 

Neakceptováno. Finančními prostředky z minulých let se 
rozumí vlastní prostředky včetně peněžních fondů. 

36.  § 11 odst. 1  - v bodě 9 popisovaná terminologická úprava odst. 1 opisuje 
povinnost návaznosti návrhu rozpočtu na „údaje z rozpisu 
platného státního rozpočtu“, což není možné zajistit 
v návrhu rozpočtu ÚSC ani u kraje natož u jednotlivých 
obcí, pokud je záměr jej schválit do začátku rozpočtového 
období, neboť údaje platného státního rozpočtu jsou 
k dispozici nejdříve 31. 12. předchozího roku. Proto 
navrhujeme slova „rozpisu platného“ nahradit slovem 
„návrhu“. 

Vyhověno jinak. 
Slovo „platného“ vypuštěno. 

37.  § 11 odst. 4  - zavádí povinnost zveřejnění rozpočtu do 30 dnů od jeho 
schválení – zveřejnění na úřední desce opět neúměrně 
zvýší nároky na velikost úřední desky a navíc se bude 
jednat o zcela irelevantní informace. Zveřejnění 
schváleného rozpočtu do konce rozpočtového roku nebude 
poskytovat žádné užitečné, aktuální informace pro 
veřejnost, pouze zbytečně zabere kapacitu úřední desky, 
neboť vlivem provádění úprav rozpočtu, zejména 
postupným zapojováním přijatých dotací do rozpočtu 
apod., se upravený rozpočet ÚSC zcela zásadním 
způsobem odlišuje od rozpočtu schváleného (u krajů se 
může objem schváleného rozpočtu od rozpočtu 
upraveného o zapojené dotace z veřejných rozpočtů ČR a 
z EU lišit až o 100%). Pokud je záměrem této novely zvýšit 
transparentnost veřejných financí, doporučujeme zavedení 
povinnosti tzv. rozklikávacích rozpočtů na webových 
stránkách úřadu, ovšem za předpokladu úhrady jejich 
pořízení z prostředků státního rozpočtu, aby tímto krokem 
nedošlo k dalšímu zatížení již tak napjatých rozpočtů krajů 
a obcí. 

Akceptováno. 
Zveřejňování schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, 
rozpočtu i závěrečného účtu bylo upraveno tak, že se 
zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup a na 
úřední desce se vyvěsí pouze oznámení. 

38.  § 28   vkládají se nové odstavce 1 až 3, přičemž v odst. 1 je 
stanoveno „Příspěvková organizace sestavuje svůj roční 
rozpočet a svůj střednědobý výhled rozpočtu…“. V odst. 2 
je uvedeno „Rozpočet nákladů a výnosů nebo střednědobý 
výhled rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkové organizace 
schvaluje její zřizovatel.“ V odst. 3 se hovoří o tom, že 

Akceptováno. 
Formulačně upraveno a terminologicky sjednoceno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9NBF324U)



 182 

příspěvková organizace zveřejní svůj rozpočet nákladů 
a výnosů nebo svůj střednědobý výhled rozpočtu nákladů 
a výnosů.  
Z návrhu ustanovení není zřejmé, jaké dokumenty tedy 
bude zřizovatel schvalovat a příspěvková organizace 
následně zveřejňovat. Prosíme tedy o upřesnění 
terminologie, resp. v odst. 2 a 3 navrhujeme nahradit slovo 
„nebo“ za „a“. 

39.  § 39 odst. 
4, odst. 6 a 
odst. 10 

 - zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu DSO 
a závěrečného účtu DSO na úředních deskách členských 
obcí po celou dobu jejich platnosti je zhola nemožné 
z důvodu omezené kapacity (elektronické úřední desky 
veřejně přístupné nejsou povinností). Pokud má obec 
povinnost zveřejnit svůj střednědobý výhled rozpočtu, po 
celý kalendářní rok bude zveřejňovat vlastní rozpočet obce 
a do konce roku od schválení i závěrečný účet, je nemožné 
aby se ji na úřední desku (tabuli přidělanou na stěnu 
úřadu) vešly ještě tyto dokumenty za všechny svazky, 
kterých je členem, nehledě na další povinné dokumenty, 
které se povinně na úřední desce zveřejňují. Obce často 
tuto situaci řeší vylepování dokumentů všude, kde je to 
možné, což je krajně nedůstojné. Považuje za zcela 
dostačující zveřejňování těchto informací (mnohdy 
neaktuálních a zcela irelevantních) na webových stránkách 
úřadu. Případně lze stanovit povinnosti mít dokumenty 
k nahlédnutí v úředních hodinách na úřadu nebo formou 
příspěvku ze státního rozpočtu zajistěte pořízení 
elektronické úřední desky s mnohonásobně větší 
kapacitou, než mají klasické tabule přidělané na zdech 
úřadu. 

Akceptováno. Zveřejňování schváleného střednědobého 
výhledu rozpočtu, rozpočtu i závěrečného účtu bylo 
upraveno tak, že se zveřejňují způsobem umožňujícím 
dálkový přístup a na úřední desce se vyvěsí pouze 
oznámení. 

40. Kraj Vysočina 
 
Ing. Anna Krištofová, 
e-mail: kristofova.a@kr-

vysocina.cz,  
tel. 564 602 232. 

obecně  zásadní Kraj Vysočina souhlasí s tím, že je smysluplné se zabývat 
myšlenkou rozpočtové odpovědnosti, která by vedla 
k rozpočtové kázni a udržitelnosti zdravých veřejných 
financí. K tomu je však nezbytné vytvořit komplexní, 
konzistentní a zejména stabilní finanční rámec postavený 
na spravedlivých základech. V podmínkách České 
republiky stát, vyšší i základní samosprávné celky mají 
rovnocenné postavení, nejsou v systému vzájemné 
podřízenosti či nadřízenosti, není tedy možné legislativně 
zakotvit princip „kolektivní viny“. Žádný ze subjektů 
nemůže být trestán a omezován ve svém hospodaření 
v důsledku negativního hospodaření jiných subjektů, které 
nezpůsobil a ani je nemohl ovlivnit. Stejně jako je 
Ministerstvem financí označována za morální hazard 
situace, kdy by stát měl řešit závazky zadlužených obcí, 
lze nazvat morálním hazardem i situaci, kdy všechny ÚSC 
by měly doplácet na to, že stát hospodaří schodkovým 
způsobem tak, že zvyšuje výši veřejného dluhu. Z výše 
uvedených principů se jeví postavení ÚSC a státu 

Neakceptováno. Má-li Česká republika, resp. stát a ÚSC 
dbát mj. o zdravé a udržitelné veřejné finance, vyvarovat se 
nadměrných schodků veřejných financí atp., jak vyplývá 
z primárního práva EU a mají–li být naplněny požadavky na 
rozpočtové rámce vyplývající ze směrnice 2011/85/EU, je 
nutné přijmout takovou právní úpravu, která nedopadá 
pouze na ústřední státní orgány a státní rozpočet, ale na 
veřejné rozpočty jako celek. Z těchto důvodů nelze vzít 
v potaz argument o ústavní „nedotknutelnosti“ hospodaření 
územních samosprávných celků. Nemluvě o tom, že 
v současné době již existují pravidla hospodaření ÚSC, 
která v určitém smyslu ÚSC „omezují“ (viz např. platný 
zákon 250/2000 Sb.)  
Navrhovaná pravidla jsou pravidla vedoucí především ke 
stabilizaci veřejných financí jako celku, nejedná se o úpravu, 
která by místní samosprávě, v rozporu s Ústavou, 
zakazovala účelně, efektivně a hospodárně hospodařit 
s vlastním majetkem. Zaručením práva na samosprávu 
územních samosprávných celků nelze odmítat rozpočtovou 
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v nerovnováze, kdy paradoxně i přes všeobecně známou 
skutečnost, že veřejný dluh je tvořen převážné míře 
vládním dluhem, u ÚSC, které se na výši veřejného dluhu 
podílejí nevýznamně, určité sankce na rozdíl od státu 
směřují nejen do výdajové, ale i do příjmové stránky. Ve 
světle výše uvedených argumentů je možné nastolit 
i otázku, zda některá ustanovení navrhovaných zákonů 
nejsou porušením práva na samosprávu. 

odpovědnost státu, jehož jsou ÚSC součástí. 

Domníváme se, že Ústava ČR v čl. 100 zaručuje ÚSC 
jakožto územním společenstvím občanům, právo na 
samosprávu. Toto právo však může být zásadním 
způsobem omezeno v případě insolvence ÚSC, kdy se 
v praxi stává velmi obtížné zajištění samostatné správy 
obce zastupitelstvem. 

41.  Čl. 3 Návrh 
ústavního 
zákona 

zásadní Velmi problematické je zřízení Národní rozpočtové rady a 
dává na zvážení, zda její úlohu nemůže plnit například 
ČNB. Zřízení Národní rozpočtové rady s rozpočtem v řádu 
desítek mil. Kč považujeme za nehospodárné, a to 
zejména v situaci, kdy by se měl řešit veřejný dluh a hledat 
úspory. 

Neakceptováno. Zřízení nezávislé NRR představuje jeden 
ze základních kroků k posílení národního fiskálního rámce 
v oblasti transparentnosti a zvýšení účinnosti numerických 
fiskálních pravidel. Jejím zřízením bude také zajištěna 
částečná implementace směrnice č. 2011/85/EU 
o požadavcích na rozpočtové rámce členských států, a to 
zejména v oblasti nezávislého hodnocení dodržování 
fiskálních pravidel. V této souvislosti nelze nezmínit, že 
hodnocení kvality národního fiskálního rámce, je také 
jedním z parametrů zohledňovaných v rámci rozpočtového 
dohledu EU. Existence nezávislé fiskální instituce se také 
v současné době stává jedním z požadavků investorů, 
ratingových agentur a kapitálových trhů obecně. 

MF jako jeden z ústředních orgánů státní správy nemůže 
zajistit nezávislé hodnocení fiskální politiky, na jejíž 
koncipování a realizaci se přímo podílí. 

Finanční náklady spojené s činností NRR budou dle našeho 
názoru výrazně převýšeny jejím přínosem ve formě zvýšení 
transparentnosti a kredibility veřejných financí ČR. 

42.  Čl 4 odst. 3  zásadní Nahradit hodnotu 60% hodnotou 55 %. Jde o sjednocení 
procentní výše veřejného dluhu uvedeného v prvním 
odstavci čl. 6. Je nesprávné, aby vláda hospodařila 
s dluhem 60 % HDP, pak by dosažení hranice zadlužení 
55 % HDP musely zajišťovat pouze obce a kraje 

Neakceptováno. Čl. 4 a čl. 6 upravují odlišné skutečnosti. 
Ustanovení odstavce 3 v čl. 4 však bylo bez náhrady 
vypuštěno. 

43.  čl. 6 písm. 
c), d) a e) 

 zásadní vypustit v celém znění pro organizace uvedené v § 2 písm. 
h) – l) návrhu zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti. 

Akceptováno částečně. Písm. d) a e) bez náhrady 
vypuštěno. 

44.  čl. 6 písm. 
c) 

 zásadní V případě, že výše uvedená připomínka nebude 

akceptována, uplatňujeme další dvě připomínky k čl. 6 

písm. c) a čl. 6 písm. e), a to následovně: 

Navrhujeme v čl. 6 následující znění písmena c):  

„c) územní samosprávný celek schválí svůj rozpočet 
na následující rok jako vyrovnaný nebo přebytkový; 
rozpočet územního samosprávného celku podle 
předchozí věty může být schválen jako schodkový jen v 
případě, že schodek je možné uhradit finančními 
prostředky z minulých let nebo návratnou finanční 
výpomocí od jiné veřejné instituce, případně úvěrovými 

Neakceptováno. 
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zdroji na předfinancování projektů spolufinancovaných 
z ostatních veřejných zdrojů, z jejichž nerealizace hrozí 
sankce, za podmínky jejich sjednání před vyhlášením 
zadlužení nejméně 55 % hrubého domácího produktu 
Národní rozpočtovou radou,“ 

45.  Čl. 6 písm. 
e) 

 zásadní Navrhujeme v čl. 6 následující znění písmena e):  

Požadujeme vysvětlení a bližší specifikaci tohoto odstavce, 
a to zejména pojmu „představitelé veřejné moci“ ve vazbě 
na uvolněné zastupitele ÚSC a z pohledu dopadu 
navrhovaného znění na platy zaměstnanců obecních 
a krajských úřadů. 

Akceptováno. Písm. e) bez náhrady vypuštěno. 

46.  § 6 návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Navrhujeme v § 6 odst. 3 vypustit slova „a očekávaném 
plnění rozpočtu za běžné období, nebo o skutečném plnění 
rozpočtu za předchozí období“. 
Hospodaření ÚSC a jimi zřizovaných organizací se 
odehrává v mantinelech schválených plánů, takže se dá 
očekávat, že očekávaná skutečnost bude kopírovat 
schválený rozpočet. Tento požadavek znamená pouze 
administrativní zátěž při tvorbě návrhu rozpočtu. Navíc je 
skutečné plnění rozpočtu součástí povinně sestavovaného 
závěrečného účtu. 

Neakceptováno. Navrhovaná povinnost se netýká pouze 
ÚSC a jimi zřizovaných organizací ale všech veřejných 
institucí. 

47.  § 9  zásadní Navrhujeme v § 9 odst. 2 slovo „podstatného“ nahradit 
konkrétním číslem, například v procentním vyjádření (5 %). 
V navrhovaném případě je toto ustanovení nejasné 
a nekonkrétní, neboť z pohledu každého subjektu se může 
jevit „podstatným“ něco jiného. 

Neakceptováno. Jedná se o transpoziční ustanovení 
implementující požadavek směrnice 2011/85/EU. Podstatné 
zkreslení se může u jednotlivých parametrů predikce 
výrazně lišit, proto procentuální vyjádření nepovažujeme za 
vhodné. 

48.  § 20  zásadní Navrhujeme v § 20 odst. 2 za slovo „přebytkový“ vložit 
slova „případně schodkový, a to jen v případě, že schodek 
je možno uhradit finančními prostředky z minulých let nebo 
návratnou finanční výpomocí od jiné veřejné instituce“. 
Námi navrhované znění je v souladu se zněním čl. 6 písm. 
c) návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti. 

Návrh požadavku vyhovuje. 
Ustanovení je třeba rozumět tak, že pokud územní 
samosprávný celek může uhradit plánovaný schodek 
z prostředků z minulých let, nebo z návratné finanční 
výpomoci, nemá povinnost sestavit vyrovnaný nebo 
přebytkový rozpočet (tj. neporuší povinnost).  

49.  §§ 24 až 37  zásadní Navrhujeme přehodnotit vložení §§ 24 až 37 do návrhu 
zákona. Kraj Vysočina považuje za velmi problematické 
zřízení Národní rozpočtové rady a Výboru a dává na 
zvážení, zda jejich úlohu nemůže plnit například ČNB. 
Zřízení NRR s rozpočtem v řádu desítek mil. Kč 
považujeme za nehospodárné, a to zejména v situaci, kdy 
by se měl řešit veřejný dluh a hledat úspory. 

V případě, že výše uvedená připomínka nebude 
akceptována, navrhujeme v § 33 odst. 3 číslovku „6“ 
nahradit číslovkou „3“. 

Neakceptováno. Zřízení nezávislé NRR představuje jeden 
ze základních kroků k posílení národního fiskálního rámce 
v oblasti transparentnosti a zvýšení účinnosti číselných 
fiskálních pravidel. Jejím zřízením bude také zajištěna 
částečná implementace směrnice č. 2011/85/EU 
o požadavcích na rozpočtové rámce členských států, a to 
zejména v oblasti nezávislého hodnocení dodržování 
fiskálních pravidel. V této souvislosti nelze nezmínit, že 
hodnocení kvality národního fiskálního rámce, je také 
jedním z parametrů zohledňovaných v rámci rozpočtového 
dohledu EU. Existence nezávislé fiskální instituce se také 
v současné době stává jedním z požadavků investorů, 
ratingových agentur a kapitálových trhů obecně. 

MF jako jeden z ústředních orgánů státní správy nemůže 
zajistit nezávislé hodnocení fiskální politiky, na jejíž 
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koncipování a realizaci se přímo podílí. 

Finanční náklady spojené s činností NRR budou dle našeho 
názoru výrazně převýšeny jejím přínosem ve formě zvýšení 
transparentnosti a kredibility veřejných financí ČR. 

50.  Čl. IX bodu 
15 a 25: 

návrh zákona 
o změně 
některých 
zákonů 

zásadní Navrhujeme odstranit nadbytečných ustanovení 
o povinnosti zveřejnění zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření. Povinnost zveřejnění zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření je upraveno jak v § 17 odst. 6, 
tak v § 17 odst. 8. Totéž v § 17a odst. 1 a § 17a odst. 2. 
Totéž § 39 odst. 6 (nově 8) a § 39 odst. 10. 

Neakceptováno. 
Vypuštění slov „včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření“ by umožnilo výklad, že schválený závěrečný 
účet se zveřejňuje bez této zprávy. 

51.  Čl. IX bodu 
18 

 zásadní Nesouhlasíme s tím, aby nezveřejnění rozpočtového 
výhledu, schváleného rozpočtu a schváleného 
závěrečného účtu bylo správním deliktem, navrhujeme 
tedy vypustit v § 22a odst. 2 písm. a), d), f), v § 22a odst. 3 
písm. b), d), f) a § 22a odst. 4 písm. b), d), f).  
Nezveřejnění schváleného rozpočtového výhledu, rozpočtu 
a závěrečného účtu považujeme spíše za formální 
nedostatek, který bychom neklasifikovali jako správní 
delikt. Na rozdíl od návrhu rozpočtu a návrhu závěrečného 
účtu, ke kterým se občané mohou aktivně vyjadřovat, a je 
tedy nutné zajistit informovanost o těchto dokumentech 
před jejich schválením, se v tomto případě jedná 
o dokumenty již neměnné, jejichž nezveřejnění nezpůsobí 
občanům žádnou vážnější újmu. Proto považujeme za 
přísné klasifikovat tato porušení jako správní delikt. 
Obecně dojde ke zvýšení administrativní zátěže především 
na malých obcích a dále při provádění přezkoumání 
hospodaření kontrolorů krajského úřadu. Dále s rostoucím 
počtem správních deliktů dojde k výraznému navýšení 
správních řízení o uložení pokuty za spáchání správních 
deliktů u krajských úřadů a tím pádem dopadů jak 
personálních, tak finančních.  

Neakceptováno. 
Nelze souhlasit s tvrzením, že nezveřejnění schváleného 
rozpočtu nebo závěrečného účtu je pouze formální 
nedostatek. Účelem zveřejňování je zvýšit informovanost 
občanů. Pokud by povinnosti týkající se zveřejňování 
nepodléhaly sankci, byly by nevynutitelné. 
Ke zvýšení administrativní zátěže nedojde, neboť 
zveřejňování 
bylo zjednodušeno (schválený střednědobý výhled rozpočtu, 
rozpočet i závěrečný účet se zveřejňují na způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a na úřední desce se vyvěsí 
pouze oznámení.). 
Pokud ÚSC bude dodržovat pravidla zveřejňování, nehrozí 
mu ani administrativní, ani finanční dopady. 

52.  § 28  zásadní Navrhujeme v § 28 vypustit odstavce 1 až 3. Mnohé 
z hospodaření příspěvkových organizací bude již 
zveřejněno v dokumentech územních samosprávných 
celků. Pro příspěvkové organizace je navíc mnohdy 
nemožné objektivně plánovat na delší období, protože jsou 
z pohledu finančního plánování zcela závislé na 
rozhodnutích svého zřizovatele (příspěvek na provoz) 
a aktuálních právních předpisech (např. určení přímých 
nákladů na vzdělávání u školských právnických osob). 
Popř. alternativně navrhujeme, aby se uvedená povinnost 
týkala pouze státních příspěvkových organizací 
hospodařících s násobně většími rozpočty než 
příspěvkových organizací zřízených územními 
samosprávnými celky. S výše uvedeným návrhem souvisí i 
článek 2 odst. 1 ústavního zákona o rozpočtové 
odpovědnosti a § 2 písm. k) zákona o pravidlech 

Neakceptováno. 
Úprava je v souladu s čl. 2 odst. 1 ústavního zákona 
o rozpočtové odpovědnosti a § 2 písm. k) zákona 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 
 
Jednou z hlavních snah předkládaného návrhu je podpořit 
projednávání střednědobých finančních plánů ve všech 
veřejných institucích, vč. příspěvkových organizací a jejich 
zřizovatelů. Opatření by mělo zvýšit stabilitu hospodaření 
příspěvkových organizací a posílit střednědobý horizont 
finančního plánování na všech úrovních vládního sektoru. 
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rozpočtové odpovědnosti, které navrhujeme v tomto 
smyslu upravit. 

53.  Čl. XI bodu 
3 

 zásadní V § 8 navrhovaného ústavního zákona o rozpočtové 
odpovědnosti je navrhována věta „Územní samosprávný 
celek hospodaří tak, aby celková výše jeho dluhu 
nepřekročila 60 % průměru jeho celkových příjmů za 
poslední čtyři roky.“ V návaznosti na to je předpokládáno, 
že uvedená věc bude předmětem přezkoumání a ve 
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření se uvede 
informace o (ne)splnění této povinnosti. Považujeme za 
vhodnější, aby se tato informace ve zprávě objevila pouze 
v rovině konstatování, zatímco novela zákona č. 420/2004 
Sb. předpokládá, že nesplnění této povinnosti by bylo 
klasifikováno jako závažný nedostatek. Navrhujeme proto 
v § 10 odst. 3 vypustit bod 7. 

Akceptováno. 
(§ 10 odst. 3 bod 7 vypuštěn) 

54. Moravskoslezský 
kraj 
 
silvie.janeckova@kr-
moravskoslezsky.cz 
lenka.fridlova@kr-
moravskoslezsky.cz 

 
tel.:595 622 255 
 

Čl. 6 písm. 
c) 

Návrh 
ústavního 
zákona 

zásadní Kraj se nadále jednoznačně hlásí k principům rozpočtové 
odpovědnosti a myšlence, že návrh ústavního zákona by 
měl představovat hlavní nástroj umožňující korigovat 
udržitelnost veřejných financí České republiky. V návrhu 
ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti je však 
nadále nad rámec samostatného pravidla pro hospodaření 
územních samosprávných celků definovaného v čl. 8 
navrhovaného ústavního zákona, zakomponován princip 
kolektivní odpovědnosti, kdy na základě čl. 6 písm. c) 
ústavního zákona by územní samosprávné celky (dále též 
jen „ÚSC“) v případě, že by výše zadlužení činila nejméně 
55 % hrubého domácího produktu, schvalovaly své 
rozpočty na následující rok pouze jako vyrovnané nebo 
přebytkové, s čímž zásadně nesouhlasíme. Vítáme však, 
že předkladatelé doplnili do tohoto ustanovení oproti 
předchozím předloženým návrhům možnost schválit 
rozpočet jako schodkový, avšak jen v případě, že schodek 
je možné uhradit finančními prostředky z minulých let nebo 
návratnou finanční výpomocí od jiné veřejné instituce. Dle 
§ 4 odst. 5 a 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), je možné 
sestavit rozpočet jako schodkový v případě, že schodek 
bude možné uhradit finančními prostředky z minulých let 
nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, 
apod.Nejprve je nutné popsat zadluženost jednotlivých 
veřejných rozpočtů v ČR. Celková zadluženost dosáhla 
k 31. 12. 2013 výše 1.802,3 mld. Kč. Z toho zadluženost 
všech obcí a měst činila 92,2 mld. Kč, zadluženost krajů 
pak 26,8 mld. Kč, přičemž významnou část této 
zadluženosti zejména u krajů představují úvěry na 
předfinancování výdajů u akcí spolufinancovaných 
z evropských zdrojů (tyto úvěry tedy budou v krátké době 

Neakceptováno. Má-li Česká republika, resp. stát a ÚSC 
dbát mj. o zdravé a udržitelné veřejné finance, vyvarovat se 
nadměrných schodků veřejných financí atp., jak vyplývá 
z primárního práva EU a mají –li být naplněny požadavky na 
rozpočtové rámce vyplývající ze směrnice 2011/85/EU, je 
nutné přijmout takovou právní úpravu, která nedopadá 
pouze na ústřední státní orgány a státní rozpočet, ale na 
veřejné rozpočty jako celek. Z těchto důvodů nelze vzít 
v potaz argument o ústavní „nedotknutelnosti“ hospodaření 
ÚSC. Nemluvě o tom, že v současné době již existují 
pravidla hospodaření ÚSC, která v určitém smyslu ÚSC 
„omezují“ (viz např. platný zákon 250/2000 Sb.). 
Navrhovaná pravidla jsou pravidla vedoucí především ke 
stabilizaci veřejných financí jako celku, nejedná se o úpravu, 
která by místní samosprávě, v rozporu s Ústavou, 
zakazovala účelně, efektivně a hospodárně hospodařit 
s vlastním majetkem. Zaručením práva na samosprávu 
územních samosprávných celků nelze odmítat rozpočtovou 
odpovědnost státu, jehož jsou ÚSC součástí. 
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splaceny z přijatých dotací). Obce se tedy na celkovém 
veřejném dluhu podílejí cca 5 %, kraje cca 1,5 %. Státní 
dluh činil ke sledovanému datu 1.683,3 mld. Kč, tj. 93,5 % 
celkového dluhu a oproti roku 2000 již dosáhl téměř 
šestinásobné hodnoty. V případě stanovení restriktivních 
opatření není legitimní zakotvit princip kolektivní 
odpovědnosti - ÚSC nemohou být omezovány 
v hospodaření z důvodu negativního vývoje veřejného 
dluhu (vyjádřeného jako procentní podíl na hrubém 
domácím produktu), který samy nezpůsobí. Tento princip 
je v právu obecně vyloučen a využívá se pouze výjimečně 
u některých institutů, kde je potřebný a důvodný; v tomto 
případě by byl pro ÚSC navíc také vysoce demotivující, 
což jistě není žádoucí. Navíc tato povinnost platí jako 
speciální bez ohledu na ustanovení čl. 8 návrhu ústavního 
zákona. Ustanovení čl. 6 písm. c) navrženého ústavního 
zákona by krajům, ale i obcím přineslo řadu problémů. 
Jedná se např. o situaci, kdy ÚSC bude realizovat nějakou 
významnou investiční víceletou akci za pomoci úvěrových 
zdrojů, jelikož jeho zadluženost zdaleka nedosahuje limitu, 
který pro ÚSC definuje samostatné pravidlo uvedené v čl. 
8 návrhu ústavního zákona. Výše veřejného dluhu však 
v průběhu realizace této akce přesáhne 55 % HDP a kraj 
bude donucen sestavit pro následující rok pouze 
vyrovnaný rozpočet a nebude tak schopen v určité fázi 
realizace investiční výstavby dostát svým závazkům 
z již uzavřených smluv. I jinak „zdravě“ hospodařící 
samospráva tak bude za této situace významně omezena 
ve svém hospodaření, neboť nebude moci využít zbývající 
část nasmlouvaných úvěrových rámců a už vůbec nebude 
moci uvažovat o přijetí nového úvěru na realizaci 
momentálně potřebné investice či opravy.Je tedy nutné 
rozlišovat mezi provozní a investiční zadlužeností. 
Zadlužení způsobené nehospodárným provozním 
hospodařením ÚSC by mělo být omezeno, nicméně 
investiční zadlužení často naplňuje samotnou úlohu 
samospráv – rozvoj území a hospodaření s majetkem. 
Díky předmětnému ustanovení by si špatně hospodařící 
stát (i v dalších letech se počítá s výrazně deficitním 
hospodařením státu) vylepšoval pozici vůči veřejnému 
dluhu právě na úkor ÚSC, neboť se v předloženém návrhu 
počítá s celkovým dluhem veřejných institucí vůči HDP. 
Z výše popsaných důvodů navrhujeme vypuštění 
ustanovení čl. 6 písm. c) návrhu ústavního zákona 
o rozpočtové odpovědnosti a dále přeznačení dalších 
odstavců. 

55.  Čl. 7 odst. 
1 

 zásadní změnit slova „může stanovit“ za „stanoví“ a za slovo 
„zákon“ doplnit „o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti“.Pokud bude platit zákon o rozpočtové 

Akceptováno částečně. 
Konkrétní název zákona se dle informací předkladatele na 
ústavní úrovni neuvádí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9NBF324U)



 188 

odpovědnosti, je správné slovo „stanoví“. Pokud půjde o 
zákon jiný, nový, který bude schválen až v závažných 
případech, pak se uplatní slova „může stanovit“. A dále se 
jedná o formulační zpřesnění, který právní předpis stanoví 
výjimky. 

56.  K DZ, 

zvláštní 

části, k čl. 8 

 

 zásadní V důvodové zprávě ve zvláštní části k čl. 8 na straně 20 
v prvním odstavci větě páté je uvedeno: „pozastaven bude 
podíl rovnající se 5 % z rozdílu mezi celkovou výší 
dosaženého dluhu a 60 % průměru jeho skutečných 
běžných příjmů za poslední čtyři roky.“ Jsou zde chybně 
označeny příjmy; správně zde má být uvedeno „celkových 
příjmů“. 

Akceptováno. 
Terminologicky sladěno. 

57.  čl. 7 a 8  zásadní Čl. 7 upravuje možné výjimky, kdy se nepostupuje dle 
ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, a čl. 8 
upravuje hospodaření ÚSC. Je na zvážení, zda je potřeba, 
aby v ústavním zákoně byly tyto záležitosti tak podrobně 
popsány neboť v návrhu zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti jsou tyto záležitosti opět podrobně 
definovány v obdobném rozsahu, jako je tomu v návrhu 
ústavního zákona. 

Vzato na vědomí. Předkladatel si je vědom míry detailu. Na 
základě výsledků předchozích diskuzí však byl učiněn 
závěr, že tato ustanovení musí být ponechána v tomto 
rozsahu. Otázka bude jistě dále diskutována na Úřadu vlády 
v pracovních komisích LRV. 

58.  § 6 odst. 2 Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Nesoulad mezi § 6 odst. 2 návrhu zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti a bodu 19 čl. IX ČÁSTI DEVÁTÉ, 
návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s 
přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti (§ 28 
odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.). 
Veřejná instituce zveřejní dle § 6 odst. 2 písm. a) a b) 
návrh rozpočtu a střednědobého výhledu, a rozpočet 
a střednědobý výhled,… nestanoví-li jiný právní předpis 
jinak. Oproti tomu v nově vkládaném odst. 3 v § 28 zákona 
č. 250/2000 Sb., se již hovoří o tom, že příspěvková 
organizace zveřejní svůj rozpočet nákladů a výnosů nebo 
svůj střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů.  
Prosíme tedy o upřesnění terminologie, jaké dokumenty se 
budou zveřejňovat. 

Akceptováno. 
Uvedeno terminologicky do souladu (v § 28 zákona 
č. 250/2000 Sb. opraveno na rozpočet a střednědobý výhled 
rozpočtu). 

59.  § 6 odst. 2 
písm. a) 

 zásadní Požadujeme vyjasnění povinnosti zveřejnění návrhu 
střednědobého výhledu rozpočtu územního 
samosprávného celku. § 6 odst. 2 písm. a) návrhu stanoví 
povinnost zveřejnit návrh rozpočtu a střednědobého 
výhledu na nejméně 2 další roky nejméně po dobu 5 
pracovních dnů přede dnem jeho projednání příslušným 
orgánem, nestanoví–li jiný právní předpis jinak. Důvodová 
zpráva k tomuto ustanovení uvádí, že navržené požadavky 
představují obecnou právní úpravu, je-li tudíž jiným 
právním předpisem stanoveno jinak, použije se tento - § 11 
odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. uvádí, že územní 
samosprávný celek zveřejní návrh svého rozpočtu po dobu 
nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání, o návrhu 
střednědobého výhledu se zde nehovoří. Lze tedy 
usuzovat, že ÚSC nadále budou zveřejňovat jen návrh 

Akceptováno. 
Zveřejňování návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 
doplněno do zákona č. 250/2000 Sb. (aby bylo zveřejňování 
upraveno pro ÚSC jednotně). 
Správní delikt doplněn. 
 
Obecná úprava obsažená v návrhu zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti představuje minimální standard, 
pokud speciální zákon upravuje přísněji, pak je použita jeho 
úprava.  
 
Zveřejňované návrhy rozpočtů budou obsahovat 
požadovaná srovnání (základních parametrů) s očekávaným 
plněním rozpočtu za běžné období, nebo údaji o skutečném 
plnění rozpočtu za předchozí období. 
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rozpočtu a ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) týkající se 
zveřejňování návrhu střednědobého výhledu rozpočtu se 
jich nedotkne? Nebo bude pro ÚSC platit lhůta 
5 pracovních dnů pro zveřejnění návrhu střednědobého 
výhledu rozpočtu? Navíc nezveřejnění návrhu 
střednědobého výhledu rozpočtu není považováno za 
správní delikt dle § 22a zákona č. 250/2000 Sb. 
V návaznosti na výše uvedené dáváme ke zvážení vypustit 
písmeno a) z § 6 odst. 2, tj. povinnost zveřejnit návrh 
rozpočtu a střednědobého výhledu na nejméně 2 další roky 
nejméně po dobu 5 pracovních dnů přede dnem jeho 
projednání příslušným orgánem, nestanoví–li jiný právní 
předpis jinak. Zveřejnění návrhu rozpočtu a střednědobého 
výhledu považujeme za nadbytečné. Jedná se ryze 
o formální krok, který neovlivní vlastní proces schvalování 
rozpočtu. Zejména pak u příspěvkových organizací kraje, 
nově definovaných jako veřejná instituce, postrádáme 
smysl této nové povinnosti.  

60.  § 6 odst. 3  zásadní Navrhujeme změnit znění tohoto odstavce: „S návrhem 
rozpočtu veřejná instituce zveřejní informace o schváleném 
rozpočtu na období předcházející období, na které je 
předkládán návrh rozpočtu, a o očekávaném plnění 
rozpočtu za běžné období, a to včetně jeho změn, nebo 
údaje o skutečném plnění rozpočtu za předchozí období.“  
Důvodem je nejasnost pojmu „očekávané plnění rozpočtu 
za běžné období“, naproti tomu pojem „změna rozpočtu“ je 
upraven zákonem č. 250/2000 Sb., který ho dále obsahově 
i procesně definuje.  

Neakceptováno. 
Navrhovaná právní úprava je obecného charakteru a platí 
pro všechny veřejné instituce. 
Je zřejmé, že pro ÚSC bude očekávané plnění rozpočtu za 
běžné období zpravidla představovat rozpočet po změnách. 

61.  § 15 odst. 1 
a 2 

 zásadní V § 15 se uvádí, že ministerstvo může rozhodnout o 
pozastavení podílu na výnosu daně. Obdobně je tomu také 
v návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti v čl. 
8 odst. 3, kde je uvedeno, že „stát může každoročně 
pozastavit…“. V důvodové zprávě (str. 42) k návrhu 
zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se k § 15 již 
uvádí, že „ministerstvo v následujícím roce rozhodne o 
pozastavení…“. Prosíme tedy předkladatele o formulační 
zpřesnění, resp. vypuštění slova „může“ z § 15 odst. 1 a 2 
návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a 
z čl. 8 odst. 3 návrhu ústavního zákona o rozpočtové 
odpovědnosti. 

Akceptováno 
Slova „stát může pozastavit“ nahrazena slovy „stát 
pozastaví“. 

62.  zvláštní 
části k § 14 

DZ - Text v této části důvodové zprávy (str. 42) uvádí syntetické 
účty, z jejichž stavů se bude vypočítávat dluh územního 
samosprávného celku. Žádáme předkladatele o upřesnění, 
zda je tento výčet úplný a pouze tyto syntetické účty budou 
vstupovat do hodnoty dluhu. Také předkladatele žádáme o 
informaci, kde a kdy bude zveřejněn algoritmus výpočtu 
dluhu územního samosprávného celku. 

Akceptováno. 
Do důvodové zprávy doplněno, že výčet je úplný 
a algoritmus výpočtu bude zveřejněn na internetových 
stránkách MF. 

63.  § 28 odst. 3  - Lhůta 6 měsíců pro navržení nového člena Rady jednou 
pětinou poslanců v případě, že není nový člen Rady 

Neakceptováno. Text vyšel z předchozích projednávání 
v pracovních komisích Legislativní rady vlády. 
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navrhnut Senátem, příp. ČNB do 6 měsíců ode dne zániku 
funkce, se jeví jako příliš dlouhá a ohrozila by fungování 
Rady jako celku. Navrhujeme lhůtu, do které je Senát, příp. 
ČNB povinna navrhnout nového člena Rady, zkrátit. 

64.  § 34 odst. 2  - Navrhujeme ve větě první slova „je-li přítomna většina 
členů Rady“ změnit na „jsou-li přítomni všichni členové 
Rady“: Dále navrhujeme ve větě druhé nahradit slova 
„většinou hlasů přítomných členů Rady“ slovem 
„jednohlasně“. Větu třetí navrhujeme vypustit. Pokud má 
Rada 3 členy, tj. předsedu a 2 členy, pak by platilo, že 
mohou hlasovat, když budou přítomni dva lidé. Při 
hlasování se buď oba shodnou, anebo zvítězí názor 
předsedy. Je důležité, aby při rozhodnutích přijímaných tak 
důležitou institucí byla vždy shoda všech tří hlasujících. 

Neakceptováno. Předkladatel si je vědom úskalí hlasování 
tříčlenného orgánu (proto také původně navrhoval členů 5), 
přísnější úpravu však nepovažuje za vhodnou. 

65.  ČÁST 
DEVÁTÁ, 
čl. IX, 
bodu 6 

Návrh zákona 
o změně 
některých 
zákonů 

zásadní Dosavadní právní úprava nestanovuje, který orgán 
územního samosprávného celku schvaluje rozpočtový 
výhled, resp. střednědobý výhled rozpočtu. Navrhujeme 
toto ustanovení doplnit o specifikaci příslušného orgánu, 
popř. o odkaz na jiný právní předpis, který by tuto 
skutečnost řešil. S ohledem na skutečnost, že nesplnění 
povinnosti zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu do 30 
dnů po jeho schválení má za následek uložení sankce - viz 
správní delikt dle § 22a odst. 2 písm. a) zákona č. 
250/2000 Sb. - považujeme vyjasnění orgánu příslušného 
ke schválení za zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Pravomoci orgánů místních samospráv upravují zákony 
o územních samosprávných celcích (zák. o obcích, zák. o 
krajích a zák. o hl. m. Praze). Připomínku je třeba uplatnit 
k případné novele těchto zákonů. 

66.  ČÁST 
DEVÁTÁ, 
čl. IX, 
bodu 18 

 zásadní V § 22a odst. 1 písm. a) a b) jsou uvedeny správní delikty 
týkající se nezveřejnění záměru poskytnout dotaci nebo 
návratnou finanční výpomoc a dále nezveřejnění smlouvy 
o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Tyto 
správní delikty byly předmětem připomínkového řízení 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 
Sb. (č. j. MF-18200/2014/12-1204). Tento zákon ještě 
neprojednala Poslanecká sněmovna a není tudíž platný ani 
účinný. 

Akceptováno. 
Vypuštěno. 

67.  ČÁST 
DEVÁTÁ 

čl. IX, bodu 
19 

 zásadní V § 28 se vkládají nové odstavce 1 až 3, přičemž v odst. 1 
je stanoveno „Příspěvková organizace sestavuje svůj roční 
rozpočet a svůj střednědobý výhled rozpočtu…“. V odst. 2 
je uvedeno „Rozpočet nákladů a výnosů nebo střednědobý 
výhled rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkové organizace 
schvaluje její zřizovatel.“ V odst. 3 se hovoří o tom, že 
příspěvková organizace zveřejní svůj rozpočet nákladů 
a výnosů nebo svůj střednědobý výhled rozpočtu nákladů 
a výnosů. Z návrhu ustanovení není zřejmé, jaké 
dokumenty tedy bude zřizovatel schvalovat a příspěvková 
organizace následně zveřejňovat. Prosíme tedy 
o upřesnění terminologie, resp. v odst. 2 a 3 navrhujeme 
nahradit slovo „nebo“ za „a“. 

Akceptováno. 
Upraveno nově. 
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68.  ČÁST 
DESÁTÁ, 
čl. XI, 
bodu 3 

 zásadní Navrhujeme toto ustanovení vypustit. Ukazatel zadlužení 
územního celku nemusí souviset s úrovní jeho 
hospodaření a signalizovat nedostatky ve smyslu zákona 
č. 420/2004 Sb. K překročení stanovené výše celkového 
dluhu by mohlo dojít např. v případě přijetí úvěru na 
objemově významnou investici nebo na překlenutí období 
do dofinancování z prostředků dotace, přestože by přitom 
územní celek jinak postupoval u všech operací v souladu s 
platnými právními předpisy. Domníváme se, že uvedení 
informace o výši celkového dluhu je pro účely přezkoumání 
hospodaření dostačující, a to i proto, že sankce za 
překročení stanovené výše dluhu již řeší návrh 
ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a návrh 
zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.  

Akceptováno. 
(v § 10 odst. 3 písm. c) vypuštěno) 

69.  ČÁST 
DESÁTÁ, 
čl. XI, 
bodu 4 

 zásadní V souvislosti s doplněním písmene c) navrhujeme 
přehodnotit stávající ukazatele uvedené v § 10 odst. 4 
písm. b), resp. tyto ukazatele ze zákona vypustit. 
Domníváme se, že by se jednalo o duplicitní vykazování 
zadluženosti územního celku, a to i přesto, že při výpočtu 
obou ukazatelů, tj. dluhu a podílu závazků na rozpočtu 
územního celku, se bude postupovat podle různých 
algoritmů. Se stávajícími ukazateli navíc žádný právní 
předpis dále nepracuje, nejsou posuzovány ani 
vyhodnocovány a jejich opodstatněnost je proto již delší 
dobu předmětem připomínek ze strany přezkoumávajících 
orgánů. Bude-li ve zprávě uváděn zákonem definovaný 
a sledovaný ukazatel, není potřeba uvádět další. 

Akceptováno. 
(v § 10 odst. 3 písm. c) vypuštěno) 

70. Olomoucký kraj 
 

Ing. Jiří Juřena, tel.: 
585 508 502, e-mail: 
j.jurena@kr-
olomoucky.cz.  

 
 

obecně  zásadní Předložený text ústavního zákona navrhuje zpřísnění 
rozpočtových pravidel pro územní samosprávné celky, což 
je krok, který lze vnímat jako rozumný a zcela legitimní, 
nicméně navrhované postupy, tak jak jsou uvedeny 
v předmětném návrhu, jsou pro územní samosprávné celky 
naprosto nepřijatelné. Není možné, aby zadlužený stát řešil 
svou obtížnou situaci tím způsobem, že do celého 
problému vtáhne územní samosprávné celky, které jsou 
takto činěny zodpovědnými (a de facto trestány) za 
problematický stav státních financí, což není 
ospravedlnitelné. „Dluhová brzda“ vychází z míry zadlužení 
k HDP. Ačkoliv dluh státu je nesrovnatelně vyšší (i podílem 
k HDP), navrhované řešení dopadá na všechny stejně, což 
je nevyvážené a máme za to, že by s ohledem na výše 
uvedené, mělo být skrze přístup k rozpočtové 
odpovědnosti v přijímaných opatřeních důsledně 
rozlišováno mezi státem a územními samosprávnými celky 
– krajům jsou stanoveny 2 limity a navíc jsou ještě 
sankcionovány zadržováním daňových příjmů. 

Neakceptováno. Má-li Česká republika, resp. stát a ÚSC 
dbát mj. o zdravé a udržitelné veřejné finance, vyvarovat se 
nadměrných schodků veřejných financí atp., jak vyplývá 
z primárního práva EU a mají –li být naplněny požadavky na 
rozpočtové rámce vyplývající ze směrnice 2011/85/EU, je 
nutné přijmout takovou právní úpravu, která nedopadá 
pouze na ústřední státní orgány a státní rozpočet, ale na 
veřejné rozpočty jako celek. Z těchto důvodů nelze vzít 
v potaz argument o ústavní „nedotknutelnosti“ hospodaření 
územních samosprávných celků. Nemluvě o tom, že 
v současné době již existují pravidla hospodaření ÚSC, 
která v určitém smyslu ÚSC „omezují“ (viz kupř. platný 
zákon 250/2000 Sb.)  
Navrhovaná pravidla jsou pravidla vedoucí především ke 
stabilizaci veřejných financí jako celku, nejedná se o úpravu, 
která by místní samosprávě, v rozporu s Ústavou, 
zakazovala účelně, efektivně a hospodárně hospodařit 
s vlastním majetkem. Zaručením práva na samosprávu 
územních samosprávných celků nelze odmítat rozpočtovou 
odpovědnost státu, jehož jsou ÚSC součástí. 

71.  Čl. 6 Návrh 
ústavního 

zásadní  V tomto ustanovení je zakotven první limit pro územní 
samosprávné celky (zadlužení nejméně 55 % hrubého 

Akceptováno částečně. Vypuštěno písm. d) a e). 
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zákona domácího produktu a z toho plynoucí opatření). 
Navrhujeme vypustit z návrhu písm. c), d), e). 

72.  Čl. 8  zásadní V navrhovaném znění tohoto ustanovení je zakotven druhý 
limit pro územní samosprávné celky a navíc ještě sankce. 
Navrhujeme vypustit z textu předloženého návrhu celý 
odstavec 3.Výše uvedená sankce má druhotný efekt – 
zadržením daňových příjmů jsou ohroženy platné závazky 
územních samosprávných celků. 

Neakceptováno. Vysvětleno. Dluhové pravidlo obsažené 
v návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti 
představuje nástroj aplikovaný v mimořádné situaci, kdy 
výše veřejného zadlužení překročí jím definované hranice. 
Vedle něj je navrhovaným zákonem o rozpočtové 
odpovědnosti zaváděno výdajové fiskální pravidlo (od něj 
budou odvozovány výdajové rámce SR a SF), které bude 
hlavním operativním nástrojem (vedle pravidla pro ÚSC) pro 
zajištění zdravých a udržitelných veřejných financí. 
U číselného fiskálního pravidla pro ÚSC se nejedná o 
„sankci“. Pozastavený výnos daní může být uvolněn pouze 
na splacení dluhu daného ÚSC. Na zadržený daňový výnos 
je třeba nahlížet jako na formu peněžní rezervy vytvářené za 
účelem snížení dluhu ÚSC. 

73. Plzeňský kraj 
 
Ing. Karel Hladký, tel. 

377 195 433, email: 

karel.hladky@plzensky-

kraj.cz 

   Plzeňský kraj se hlásí k principům rozpočtové 
odpovědnosti a jednoznačně podporuje myšlenku 
vytvoření účinné legislativní brzdy proti zvyšování 
zadlužování, a to ve formě komplexních pravidel určených 
pro sektor veřejných institucí, přičemž však právě 
sektor veřejných institucí není možné pojímat pouze jako 
nedílný celek nebo členit na skupinu veřejných institucí 
vyjma územních samosprávných celků a územní 
samosprávné celky. Při stanovení legislativních pravidel 
je nutné brát vždy ohled na zásadní odlišnosti, zejména 
právního postavení jednotlivých dílčích subjektů sektoru 
veřejných institucí.   

Neakceptováno. Viz vypořádání připomínky č. 72. 

74.  Čl. 6 písm. 
c) a d) 

Návrh 
ústavního 
zákona 

zásadní Při stanovení legislativních pravidel v rámci rozpočtové 
odpovědnosti je nutné brát vždy ohled na zásadní odlišnosti 
mezi veřejnými institucemi vymezenými zákonem, které 
tvoří sektor veřejných institucí, zejména právního postavení 
jednotlivých dílčích subjektů sektoru veřejných institucí. 
Současně je třeba rovněž zohlednit, jakou měrou se 
na celkové výši veřejného dluhu podílejí územní rozpočty, 
tzn. rozpočty územních samosprávných celků, 
dobrovolných svazků obcí a jimi zřizovaných a zakládaných 
právnických osob. Zakotvení principu kolektivní 
odpovědnosti za celkovou výši veřejného dluhu sektoru 
veřejných institucí v ústavním zákoně, s nímž jsou spojena 
restriktivní opatření i pro ty veřejné instituce, které se 
nezadlužují vůbec nebo jen v malé míře, je z pohledu ÚSC 
nepřijatelné, neboť se jedná se o opatření, které omezí 
jejich hospodaření z důvodu negativního vývoje veřejného 
dluhu (vyjádřeného jako procentní podíl na HDP), které 
samy nezpůsobily, a v mnoha případech se na něm ani 
nepodílely. 

V důvodové zprávě k návrhu ústavního zákona je uvedeno, 

Akceptováno částečně. Vypuštěno písm. d), dále viz 
vypořádání připomínky 72. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravidlo reguluje agregátní ukazatel zadluženosti celého 
sektoru veřejných institucí. Jde o. údaj, který je také 
požadován a hodnocen věřiteli, investory, mezinárodními 
organizacemi a ratingovými agenturami. 
 
Jedním z primárních cílů zavedení tohoto pravidla je jednak 
snaha prezentovat fiskální rámec, který neumožňuje vznik 
dvojkolejnosti veřejných rozpočtů a mimobilančních 
závazků, a na druhé straně vyžaduje sdílenou rozpočtovou 
odpovědnost zaměřenou na regulaci stavové veličiny pro 
mezinárodně srovnatelný a akceptovatelný okruh institucí. 
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že se při nastavení korekčních mechanismů plnících funkci 
dluhové brzdy vychází z principu vyvození odpovědnosti 
vůči orgánům a subjektům, které se zásadní měrou podílely 
na vzniku vysoké úrovně zadlužení České republiky. Dle 
našeho názoru tak nelze spojovat určitou úroveň zadlužení 
České republiky v celkovém pojetí veřejných financí, např. 
s ohledem na dobře hospodařící územní samosprávný 
celek, pravidelně dosahující přebytkových rozpočtů, 
s cílem např. uspořit finanční prostředky na určité investiční 
záměry. V celkovém pohledu veřejných financí tak nelze 
územní rozpočty zjednodušeně zahrnout do fiskálního 
rámce s tím závěrem, že se u nich projevuje sklon 
k deficitnímu hospodaření. V rámci Plzeňského kraje 
v posledních letech (2011 - 2013) došlo kumulativně za 
všechny obce kraje k jednoznačnému zvyšování salda 
příjmů a výdajů a současně v porovnání roku 2013 k rokům 
předchozím i ke zvýšení počtu obcí, které zakončily své 
hospodaření přebytkem, což věcně souvisí především 
s úpravou výše příjmů v rámci změn rozpočtového určení 
daní v roce 2013. Opatření, které by měl přijmout územní 
samosprávný celek dle Čl. 6 navrhovaného ústavního 
zákona, tedy pokud výše zadlužení dosáhne 55 % HDP, 
jsou nepřijatelná, zejména v tom kontextu, že územní 
samosprávný celek musí podle navrhovaného Čl. 8 
hospodařit tak, aby celková výše jeho dluhu nepřekročila 
60 % průměru jeho celkových příjmů za poslední čtyři roky.  
Z výše uvedených důvodů primárně navrhujeme ustanovení 
týkající se územních samosprávných celků v Čl. 6 písm. c) 
návrhu ústavního zákona z navrhované úpravy vyloučit. Ze 
stejných důvodů navrhujeme v Čl. 6 písm. d) navrhované 
úpravy vyloučit veřejné instituce vymezené v § 2 písm. i) – l) 
navrhovaného zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti. 

 
 
Neakceptováno. 
Ani za přijetí předpokladu, že hospodaření ÚSC 
nepředstavuje významné riziko pro stav veřejných financí, 
navrhovaná úprava nemůže vycházet ze současné situace, 
ale musí reflektovat i budoucí vývoj. 
 
Na celkovou vyrovnanost systému veřejných financí nelze 
nahlížet prizmatem jednotlivých jeho segmentů. Kromě 
rozpočtové odpovědnosti se do aktuálního stavu 
hospodaření jednotlivých segmentů veřejných rozpočtů 
promítá také nastavení systému fiskálního federalismu (tj. 
sdílení daňových příjmů), nastavení transferových plateb 
mezi úrovněmi vlády či rozdělení kompetencí a úkolů při 
zajišťování veřejné správy a veřejných statků. 
Systémy, do jejichž vývoje se zásadním způsobem promítají 
faktory, které jsou z místní úrovně obtížně řiditelné (nebo je 
takový přístup neefektivní), jsou spravovány centralizovaně. 
Jde zejména o důchodový systém a systém zdravotní péče. 
Zároveň z hlediska efektivnosti je třeba považovat za 
optimální řešení centralizované financování jejich schodků 
prostřednictvím státního dluhu. 
 
Ke spouštění opatření v situaci, kdy výše zadlužení dosáhne 
55 % HDP, by při dodržování dalších navrhovaných pravidel 
(pravidlo pro stanovení celkových výdajů sektoru veřejných 
institucí, od něhož budou odvozovány výdajové rámce SR a 
SF + pravidlo hospodaření ÚSC) v zásadě nemělo dojít. 
Nicméně scénář, který by abstrahoval od tak významného 
segmentu veřejných rozpočtů, jakým jsou ÚSC, je třeba 
považovat za nerealistický. 

75.  Čl. 6 písm. 
c) a d) 

 zásadní Územní samosprávný celek se v době, kdy výše zadlužení 
dosáhne 55 % hrubého domácího produktu, může dostat 
do neřešitelné situace v případě realizace náročnějších 
projektů, často spolufinancované z prostředků EU (rok 
2015 prvním rokem nového programovacího období!), 
neboť v souvislosti s celkovým zadlužením České 
republiky nebude moci schválit schodkový rozpočet na 
následující rozpočtový rok (ve kterém má v plánu 
realizovat danou investici) krytý smluvně zabezpečenou 
půjčkou či úvěrem, ačkoliv dosud nijak zadlužený nebyl. Ze 
zkušenosti z minulého programovacího období se v mnoha 
případech jedná o projekty za desítky až stovky milionů Kč 
s víceletou dobou realizace. Financování probíhá 
na základě dotační smlouvy, jejímž porušením dochází 
k porušení rozpočtové kázně s případnými sankcemi. Na 

Vzato na vědomí. 
Předkladatel si je vědom uvedeného rizika, které nelze 
podceňovat. Zároveň je však třeba jednoznačně 
upřednostnit fiskální odpovědnost a udržitelnost veřejných 
financí před případným rizikem ohrožení absorpční kapacity 
pro čerpání EU fondů. 
 
Budou-li respektována ostatní navrhovaná číselná fiskální 
pravidla – tj. pravidlo pro stanovení celkových výdajů a 
pravidlo pro ÚSC, lze uvedené riziko související se 
spuštěním dluhového pravidla, považovat za „minimální“. 
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předfinancování nemá mnohdy územně samosprávný 
celek dostatek finančních prostředků, a proto čerpá úvěr 
(úvěrový rámec), který splácí z obdržených prostředků 
z EU i částečně ze státního rozpočtu. V tomto případě 
nelze vždy splnit podmínku vyrovnaného nebo 
přebytkového rozpočtu, neboť u již „rozpracovaných“ 
projektů se může územní samosprávný celek dostat do 
neřešitelné finanční situace, kdy mu hrozí velké škody.  

Domníváme se, že pravidlo dle Čl. 6 (povinnost schválit 
rozpočet na následující rok jako vyrovnaný či přebytkový; 
jako schodkový jen v případě, že schodek je možné uhradit 
finančními prostředky z minulých let nebo návratnou 
finanční výpomocí od jiné veřejné instituce) může 
v určitých situacích bránit územnímu rozvoji daného 
územního celku, neboť uzavírá prostor pro realizaci 
některých investičních akcí. 
Z výše uvedených důvodů v případě, že nebude 
vyhověno návrhu uvedenému v bodě 1. výše, 
požadujeme doplnit text do Čl. 6 písm. c) návrhu 
ústavního zákona:  

„Činí-li výše zadlužení nejméně 55 % hrubého domácího 
produktu, uplatní se od patnáctého dne kalendářního 
měsíce následujícího po vyhlášení výše zadlužení 
následující opatření  
c) územní samosprávný celek schválí svůj rozpočet na 
následující rok jako vyrovnaný nebo přebytkový; rozpočet 
územního samosprávného celku podle předchozí věty 
může být schválen jako schodkový jen v případě, 
že schodek je možné uhradit finančními prostředky 
z minulých let nebo návratnou finanční výpomocí od jiné 
veřejné instituce, případně úvěrovými zdroji na 
předfinancování projektů spolufinancovaných 
z ostatních veřejných zdrojů, z jejichž nerealizace hrozí 
sankce, za podmínky jejich sjednání před vyhlášením 
zadlužení nejméně 55 % hrubého domácího produktu 
Národní rozpočtovou radou,“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 

76.  Čl. 6 písm. 
e) 

 zásadní Z tohoto článku vyplývá, že při dosažení výše zadlužení 55 
% HDP se od prvního roku následujícího po vyhlášení 
překročení limitu zadlužení sníží platová základna pro 
výpočet platů představitelů veřejné moci a zastaví růst 
prostředků na odměnu za práci v sektoru 
veřejných institucí. Z takto formulovaného ustanovení 
dovozujeme dopad i na územní samosprávné celky, 
dobrovolné svazky obcí, jimi zřizované příspěvkové 
organizace a zakládané právnické osoby (viz vymezení 
pojmu veřejná instituce v § 2 navrhovaného zákona 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti). V případě, že je 

Akceptováno. Písm. e) bez náhrady vypuštěno. 
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tímto míněno i snižování prostředků na platy zaměstnanců 
ÚSC, je nutné upozornit na skutečnost, že zaměstnanci ve 
veřejné správě nejsou přímo odpovědni za zadlužování 
ÚSC. Zadlužování (příjímání dlužných závazků, splátkových 
kalendářů, dluhopisů apod.) je v kompetenci volených 
orgánů. Úprava mzdových pravidel pro zaměstnance ÚSC 
je především v zákoníku práce a souvisejících prováděcích 
předpisech. Požadujeme přesné vymezení jednotlivých 
pojmů - představitelé veřejné moci a odměna za práci 
v sektoru veřejných institucí. Alespoň v důvodové zprávě je 
nutné uvést, kdo jsou představitelé veřejné moci, a na jaké 
příjmy bude dopadat zastavení růstu prostředků na odměnu 
za práci (zda i např. na tzv. náhrady). 

Podobně jako v předchozí připomínce v bodě č. 1. 
odmítáme souvislost určité úrovně zadlužení České 
republiky a konkrétního územního samosprávného celku, 
dobrovolného svazku obcí apod. 
Navrhujeme ustanovení v Čl. 6 písm. e) návrhu 
ústavního zákona upravit tak, aby se netýkalo 
veřejných institucí vymezených v § 2 písm. h) - l) 
navrhovaného zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti. 

77.  Čl. 7 odst. 
2 

 zásadní Ve chvíli, kdy výše zadlužení dosáhne 55 % hrubého 
domácího produktu je potřeba právě učinit taková opatření, 
kterými se zabezpečí snížení dluhu, třeba i na základě 
programového prohlášení, nebo opatřeními podle čl. 6 
návrhu ústavního zákona. 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme vypustit odst. 2 
Čl. 7 návrhu ústavního zákona 

Neakceptováno. 

78.   Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 
- DZ 

zásadní V důvodové zprávě jsou uvedeny přehledové údaje o 
dluzích územních samosprávných celků za rok 2013, ale 
chybí tam informace o výši dluhu státního rozpočtu. Přitom 
zásadní pro zadlužení nejsou dluhy územních 
samosprávných celků, ale dluhy státního rozpočtu. Dále by 
bylo dobré nastínit, v jakém horizontu a za jakých 
podmínek vývoje by výše zadlužení mohla dosáhnout 55% 
HDP, případně zda toto v dohledné době nehrozí vůbec. 
Požadujeme rozšířit důvodovou zprávu o současný 
stav zadlužení státního rozpočtu a zadlužení ČR 
celkem. Dále doporučujeme doplnit nástin 
pravděpodobnosti situace, kdy výše zadlužení 
dosáhne 55 % HDP např. odhadovanou dobu, kdy by 
mohla a za jakých podmínek vývoje nastat tato situace. 

Viz vypořádání připomínky č. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
Výše dluhu vládního sektoru v metodice ESA 95 činila ke 
konci roku 2013 cca 1,604 mld. Kč, tj. 41,3 %. V roce 2014 
je pak dle odhadu MF očekáván vládní dluh ve výši 1,768 
mld. Kč, tj. 44 % HDP. 
 
Další vývoj vládního dluhu závisí zejména na charakteru 
fiskální politiky vlády a na ekonomickém vývoji. Aktualizace 
konvergenčního programu z dubna t.r. počítá v roce 2017 
s podílem vládního dluhu na HDP ve výši 47,1 % HDP.  
V dané souvislosti je třeba uvést, že se jedná o ukazatele, 
které nejsou sníženy o tzv. rezervu dluhového financování 
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dle zákona o rozpočtových pravidlech (k 14. 7. 2014 činila 
cca 49 mld. Kč). 
 
Dluh subsektoru místních vládních institucí v r. 2013 dosáhl 
hodnoty 110,318 mld. Kč, tj. 2,8 % HDP. 
 
Zadluženost českých domácností a podniků je srovnatelná 
se zeměmi regionu střední Evropy, jako je Maďarsko, 
Polsko a Slovensko. Zadlužení soukromého sektoru v 
České republice v poměru k HDP v posledních letech mírně 
rostlo a v roce 2012 dosáhlo 57 %. Lze předpokládat, že 
zadlužení soukromého sektoru se v České republice stále 
pohybuje pod svou dlouhodobě rovnovážnou úrovní a 
konvergence k ní bude pokračovat s případným 
ekonomickým oživením. 

79.  § 2 písm. k)  zásadní Požadujeme z povinností daných zákonem vyjmout „malé“ 
příspěvkové organizace zejména územních samosprávných 
celků tzn., že by se veřejnou institucí staly jen ty, které 
zpracovávají pomocný analytický přehled.  

Veřejné instituce uvedené v § 2 mají povinnost sestavit 
rozpočet a střednědobý výhled včetně jejich zveřejnění a 
řadu dalších povinností. Vzhledem k vysoké administrativní 
zátěži a současně minimálnímu vlivu na dluh ČR zejména 
malých příspěvkových organizací územních samosprávných 
celků doporučuje ekonomický odbor omezit povinnosti 
pouze na organizace, které zpracovávají pomocný 
analytický přehled (povinnost na základě vyhlášky 383/2009 
Sb., dotčené organizace stanovuje Ministerstvo financí ĆR). 
Plzeňský kraj má 116 příspěvkových organizací, jejich dluh 
k 31. 12. 2013 celkem je 31 500 tis. Kč. Z toho 19 
organizací zpracovává pomocný analytický přehled. 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme rozšířit znění § 2 
písm. k): 

„Veřejnou institucí pro účely tohoto zákona je ……… 
k) příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí, nebo 
městskou částí hlavního města Prahy v případě, že 
sestavuje pomocný analytický přehled,“ 

Neakceptováno: Vymezení sektoru veřejných institucí 
vychází z definice ukotvené v nařízení EP a Rady (EU) 
č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních 
účtů v Evropské unii. Tato je upravena tak, aby byla 
aplikovatelná v národním právním řádu s tím, že se 
v metodické rovině opírá o klasifikaci uvedenou v Registru 
ekonomických subjektů spravovaném dle zákona 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě Českým 
statistickým úřadem. 
Za toto institucionální pokrytí jsou také vykazovány 
Evropské komisi (Eurostatu) ukazatele pro hodnocení 
rozpočtové disciplíny v rámci EU. 
Vypuštění určité skupiny jednotek by znamenalo narušení 
konzistentnosti mezi ukazateli na národní a EU úrovni. 
Pro malé příspěvkové organizace se nepředpokládá 
sestavování detailních rozpočtů a střednědobých výhledů 
rozpočtů. Jejich rozsah je návrhem do značné míry 
ponechán v rukou jejich zřizovatele. 

80.  § 2 písm. l)  zásadní „Veřejnou institucí je právnická osoba založená nebo 
zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, 
jejímž zakladatelem nebo zřizovatelem je územní 
samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí nebo městská 
část hlavního města Prahy, a 

4. která je financovaná převážně svým zakladatelem 
nebo zřizovatelem nebo výnosy daní, poplatků 
a jiných obdobných peněžitých plnění a 

5. ve které veřejná instituce podle písmen h) až k) 
může prosadit jmenování, volbu nebo odvolání více 

Vysvětleno: Úplný výčet organizací spadajících do uvedené 
skupiny není v rámci zákona možný. Z důvodu jasného 
vymezení působnosti je v návrhu zákona uvedena nutná 
podmínka, aby veřejná instituce byla v registru 
ekonomických subjektů, vedeném a spravovaném ČSÚ 
podle zákona o státní statistické službě zapsána jako 
jednotka sektoru vládních institucí podle přímo použitelného 
předpisu EU upravujícího Evropský systém národních 
a regionálních účtů v EU. 
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než poloviny osob, které jsou statutárním, řídícím 
nebo správním orgánem nebo jeho členem, anebo 
většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu 
právnické osoby,“ 

Požadujeme přesné vymezení této skupiny právnických 
osob, zejména s ohledem na skutečnost, že ÚSC často 
zakládají či zřizují právnické osoby, které jsou financovány 
nejen ze zdrojů zakladatele (zřizovatele), ale i z ostatních 
veřejných zdrojů; především zda se do sektoru veřejných 
institucí ve smyslu § 2 písm. l) návrhu zákona řadí i 
akciové společnosti, popř. společnosti s ručením 
omezeným ve zdravotnictví (např. nemocnice) nebo 
veřejné dopravě založené územními samosprávnými celky, 
či nikoli. 

Jedná se z pohledu prvních forem o poměrně nesourodou 
skupinu jednotek, jejichž činnost nemá tržní charakter a jež 
jsou kontrolovány vládním sektorem. Skupina těchto 
jednotek se také může s upřesňováním výkladu nařízení 
549/2013 ze strany Eurostatu měnit. V současné době do 
sektoru nepatří ani akciové společnosti ve zdravotnictví, tj. 
nemocnice, ani ve veřejné dopravě, tj. dopravní podniky. 
Informaci o podobě sektoru vládních institucí v roce 2012 
lze nalézt na následující internetové stránce 
(http://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/hospodareni/rozpoctove-ramce-statisticke-
informace/verejny-sektor/sektor-vladnich-instituci). Uvedený 
seznam bude MF pravidelně aktualizovat na základě 
informací poskytnutých ČSÚ. 

81.  § 6 odst. 3  zásadní Rozpočty krajů se schvalují cca v polovičním objemu 
peněžních prostředků v porovnání s konečným upraveným 
rozpočtem zahrnujícím skutečnosti příjmů z titulu přijatých 
dotací, nařízených odvodů příspěvkovým organizacím a 
dalších příjmů, které kryjí výdaje kraje. Údaje o očekávané 
skutečnosti mohou být pomocnou informací při přípravě 
rozpočtu, ale jako povinně zveřejňované informace nemají 
v porovnání s výrazně nižším schvalovaným rozpočtem 
žádnou vypovídací schopnost. Současně údaje 
o skutečném hospodaření jsou součástí závěrečného účtu 
ÚSC, který bude též povinně zveřejňován, čímž by se 
jednalo o zveřejňování duplicitních údajů. 
„S návrhem rozpočtu veřejná instituce zveřejní informace 
o schváleném rozpočtu na období předcházejícího období, 
na které je předkládán návrh rozpočtu, a o očekávaném 
plnění za běžné období, nebo údaje o skutečném plnění 
rozpočtu za předchozí období. 
Požadujeme vypustit část textu týkající se povinnosti 
zveřejňovat očekávanou skutečnost a porovnat ji se 
schváleným rozpočtem, neboť vykazovací schopnost 
tohoto porovnání je nulová. 

Akceptováno. 
Vyhověno jinak. 
V zák. č. 250/2000 Sb. uvedeno: „Společně s návrhem 
rozpočtu zveřejní plnění rozpočtu v kalendářním roce 
předcházejícím kalendářnímu roku, na který je sestaven 
návrh rozpočtu.“. 

82.  § 14 odst. 3 
písm. c) 

 zásadní Celkovou výší dluhu ÚSC se pro účely tohoto zákona 
rozumí dle písm. c) i hodnota jeho nesplacených závazků 
z realizace plnění ze záruk. 
Z uvedené formulace písm. c) není zřejmé, co resp. v jaké 
výši se budou tyto záruky do dluhu zahrnovat. Zda se jedná 
o úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka 
z titulu poskytnuté garance v případě, že dlužník není 
schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli, anebo částka 
neuhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky? 
Z výše uvedených důvodů doporučujeme upravit 
formulaci ustanovení písm. c) „převzetí dluhu z titulu 
poskytnuté záruky“.  

Akceptováno. 
Do důvodové zprávy doplněno, že se jedná pouze o tu část 
garance, která je plněna ručitelem ve prospěch věřitele 
(splatná garance). 

83.  § 20 odst. 2  zásadní Požadujeme vypustit ustanovení § 20 odst. 2 návrhu 
zákona v souvislosti se zásadní připomínkou k čl. 6 písm. 

Neakceptováno. 
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c) uvedenou v bodě č. 1 části IIIa. – Ústavní zákon 
o rozpočtové odpovědnosti.  

84.  Část 
devátá, Čl. 
IX, bod 1 

Návrh zákon 
o změně 
některých 
zákonů 

zásadní „V § 2 odst. 1 zní: (1) Územní samosprávný celek nebo 
svazek obcí sestavuje rozpočet a rozpočtový výhled, jimiž 
se řídí jeho hospodaření.“ 
Text „rozpočtový výhled“ doporučujeme nahradit textem 
„střednědobý výhled rozpočtu“. Jedná se o sjednocení 
pojmů používaných v zákoně. 

Akceptováno. 
Opraveno. 

85.  Část 
devátá, Čl. 
IX, bod 6 

 zásadní Do nově vloženého § 3a doporučujeme doplnit text: 
„Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého 
střednědobého výhledu rozpočtu nejméně po dobu 5 
pracovních dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání 
zastupitelstva územního samosprávného celku způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.“  
Toto doplnění koresponduje s návrhem zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti, kde je v § 6 odst. 2 písm. a) 
uvedeno, že veřejná instituce zveřejní na svých 
internetových stránkách nebo jiným způsobem v místě 
obvyklým návrh rozpočtu a střednědobého výhledu 
rozpočtu nejméně na dva další roky nejméně po dobu 5 
pracovních dnů přede dnem projednávání příslušným 
orgánem, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. 

Akceptováno. 
Zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu ÚSC bylo 
upraveno jednotně v zák. č. 250/2000 Sb. (§ 3a). 

86.  Část 
devátá, Čl. 
IX, bod 12. 

 zásadní Do nově vloženého § 11a doporučujeme doplnit text: 
„Regionální rada regionu soudržnosti zveřejní návrh 
svého střednědobého výhledu rozpočtu nejméně po 
dobu 5 pracovních dnů přede dnem jeho projednávání 
na zasedání výboru Regionální rady regionu 
soudržnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.“  
Toto doplnění koresponduje s návrhem zákona 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, kde je v § 6 odst. 2 
písm. a) uvedeno, že veřejná instituce zveřejní na svých 
internetových stránkách nebo jiným způsobem v místě 
obvyklým návrh rozpočtu a střednědobého výhledu 
rozpočtu nejméně na dva další roky nejméně po dobu 5  
pracovních dnů přede dnem projednávání příslušným 
orgánem, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.  

Akceptováno. 
Zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu RRRS bylo 
upraveno jednotně v zák. č. 250/2000 Sb. (§ 11a). 

87.  Část 
devátá, Čl. 
IX, bod 18 

 zásadní V novém znění § 22a odst. 1 požadujeme vypustit bod 
a) a bod b).  
Správní delikty uvedené v těchto bodech vyplývají z návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 250/200 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, který nebyl dosud schválen.  

Akceptováno. 

88.  Část 
devátá, Čl. 
IX, bod 19 

 zásadní V § 28 požadujeme vypustit odst. 2. (2) Rozpočet 
nákladů a výnosů nebo střednědobý výhled rozpočtu 
nákladů a výnosů příspěvkové organizace schvaluje její 
zřizovatel.“ 
Schvalování rozpočtů a střednědobých výhledů 
příspěvkových organizací znamená nejen zvýšení 

Neakceptováno. 
Požadavek vyplývá z § 6 odst. 2 a § 2 písm. k) prováděcího 
zákona. Jedná se tudíž pouze o upřesnění a sjednocení 
těchto povinností v rámci zákona č. 250/2000 Sb. 
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administrativní zátěže pro zřizovatele, ale především 
způsobí problémy v hospodaření příspěvkových 
organizací. Vzhledem k tomu, že rozpočty příspěvkových 
organizací jsou závislé na schváleném rozpočtu zřizovatele 
a stanovených závazných ukazatelích, docházelo by 
k časovému posunu v jejich schvalování až na 1. čtvrtletí 
roku, na který je rozpočet schvalován. Případná nutnost 
schvalování změn rozpočtu nákladů a výnosů 
příspěvkových organizací by znamenala zpomalení 
a nepružnost rozpočtového procesu u příspěvkových 
organizací. Podle zákona č. 250/2000 Sb., § 12 odst. 2 
písm. b) orgány územního samosprávného celku 
projednávají rozpočet při jeho schvalování v třídění podle 
rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval 
závazné ukazatele, jimž se mají řídit právnické osoby 
zřízené nebo založené v působnosti územního 
samosprávného celku při svém hospodaření. Tuto úpravu 
považujeme ve vztahu k rozpočtům zřízených 
příspěvkových organizací za dostačující.  

89.  Část 
devátá, Čl. 
IX, bod 19 

 zásadní V § 28 je příspěvkovým organizacím stanovena povinnost 
sestavovat rozpočet nákladů a výnosů a střednědobý 
výhled rozpočtu nákladů a výnosů a tyto zveřejňovat. Není 
však zmíněna povinnost sestavení a zveřejňování návrhů 
těchto dokumentů, která je obecně zakotvena v § 6 návrhu 
zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Pokud mají 
příspěvkové organizace (PO) povinnost sestavovat 
a zveřejňovat i tyto návrhy, doporučujeme ji uvést i v § 28. 
Pokud bylo záměrem PO této povinnosti zbavit, 
doporučujeme toto výslovně v § 28 uvést, aby se předešlo 
budoucím nejasnostem. 

Akceptováno. 
Není třeba stanovit povinnost sestavit návrh, neboť návrh je 
dokument před schválením. 
Zveřejňování bylo upraveno jednotně v zákoně č. 250/2000 
Sb. (§ 28). 

90.  Část 
devátá, Čl. 
IX, bod 19 

 zásadní doporučujeme v § 28 odst. 3 v první větě nahradit text 
„…rozpočet nákladů a výnosů nebo svůj střednědobý 
výhled rozpočtu nákladů a výnosů do 30 dnů ode dne jeho 
schválení….“ textem „…rozpočet nákladů a výnosů a svůj 
střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů do 30 dnů 
ode dne jeho sestavení….“. 

Akceptováno. 
Upraveno nově. 

91.  Část 
devátá, Čl. 
IX, bod 23 

 zásadní V § 2 je svazkům obcí stanovena povinnost sestavovat 
střednědobý výhled rozpočtu a v § 39 povinnost jeho 
zveřejnění.  Není však zmíněna povinnost sestavení 
a zveřejňování návrhů těchto dokumentů, která je obecně 
zakotvena v § 6 návrhu zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti.  
Pokud mají svazky obcí povinnost sestavovat 
a zveřejňovat i návrh střednědobého výhledu rozpočtu, 
doporučujeme tuto povinnost uvést i v § 39. Pokud bylo 
záměrem svazky obcí této povinnosti zbavit, doporučujeme 
toto výslovně v § 39 uvést, aby se předešlo budoucím 
nejasnostem. 

Akceptováno. 
Není třeba stanovit povinnost sestavit návrh, neboť návrh je 
dokument před schválením. 
Zveřejňování návrhu bylo doplněno do § 39 zák. 
č. 250/2000 Sb. 
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92.  Část 
devátá, Čl. 
IX, bod 6., 
10., 12., 
13., 15., 
17., 19., 
23., 24., 25 

 zásadní Uvedené body se týkají zveřejňování střednědobého 
výhledu rozpočtu, schváleného rozpočtu a závěrečného 
účtu. Doporučujeme, aby byly tyto dokumenty 
zveřejňovány pouze na internetových stránkách (resp. 
způsobem umožňujícím dálkový přístup). Zveřejňování 
v listinné podobě na úředních deskách v některých 
případech i po dobu jednoho roku vede k zahlcení 
úředních desek obcí i krajů, přičemž informační hodnota 
pro občany je diskutabilní.  Zveřejnění na úřední desce 
v listinné podobě považujeme za smysluplné pouze 
v případě zveřejnění návrhu rozpočtu ÚSC a návrhu 
závěrečného účtu ÚSC, protože se jedná o zásadní 
dokumenty o rozpočtovém hospodaření, ke kterým podle 
zákona mohou občané ÚSC vznášet své připomínky. 
V ostatních případech by bylo vhodné na úřední desce 
uvést pouze oznámení o zveřejnění příslušných 
dokumentů na internetových stránkách. Zveřejňování 
souhrnných základních údajů, např. o výši příjmů a výdajů 
v jednotlivých letech střednědobého výhledu rozpočtu na 
úřední desce má pro občany minimální informační 
hodnotu. 

Akceptováno částečně. 
Zveřejňování schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, 
rozpočtu i závěrečného účtu bylo upraveno tak, že se 
zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup a na 
úřední desce se pouze oznámí jejich zveřejnění. 

93. Liberecký kraj 
 
Ing. Ilja Štěpánek, 
ilja.stepanek@kraj-
lbc.zc, 
tel: 485 226 356 

č. 250/2000 
Sb., o 
rozpočtový
ch 
pravidlech 
územních 
rozpočtů, § 
11 odst. 1 

Návrh zákona 
o změně 
zákonů 

- 
Nově zní „Při sestavení rozpočtu vychází územní 
samosprávný celek  
ze svého střednědobého výhledu rozpočtu a z údajů 
z rozpisu platného státního rozpočtu nebo 
rozpočtového provizoria.“ Tato formulace se nám jeví 
jako příliš taxativní a předurčuje, že územní samosprávné 
celky vycházejí pouze z těchto podkladů a tento stav 
neodpovídá skutečnosti. 
Při sestavování rozpočtu vycházíme z rozpočtového 
výhledu, z aktualizovaných investičních potřeb, 
aktualizovaných závazků při financování projektů EU, kdy 
v průběhu roku jsou vyhlašovány výzvy, priorit samosprávy 
reagující na aktuální vývoj v regionu a mnoho dalších 
faktorů. 
Proto navrhujeme doplnit do nově formulovaného odst. 1) 
§ 11 např. „Při sestavení rozpočtu vychází územní 
samosprávný celek zejména ze svého střednědobého 
výhledu rozpočtu a…….“  

Akceptováno. 
Doplněno slovo „zejména“. 

94. Hl. m. Praha 
 
tel.: +420 485 226 314 
*fax:+420 485 226 330 
e-mail: 
jana.harnicarova@kraj-
lbc.cz * 
www.kraj-lbc.cz 

Čl. 6 písm. 
e) 

Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

- V případě zadlužení se jedná o věc, kterou nemohou 
pracovníci sektoru veřejných institucí nijak ovlivnit, přesto 
na ně má mít dopad formou zastavení růstu prostředků na 
odměnu za práci. Chybí zde možnost ovlivňovat následek 
nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky, což 
může vést k neodpovědnému nakládání s prostředky 
veřejných rozpočtů ze strany těch osob, které o použití 
veřejných prostředků rozhodují, aniž nesou důsledky 
takového jednání. 

Akceptováno. Písm. e) bez náhrady vypuštěno. 
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95.  Čl. 7 odst. 
1 písm. c) 

 - Jako jediný důvod, který může dopadat jako výjimka na 
územně samosprávný celek, se uvádí „odstraňování 
následků živelních pohrom značného rozsahu“, všechny 
ostatní se vztahují ke státu, což, jak se domníváme, vytváří 
nevyrovnané postavení státu a ÚSC. 

Vysvětleno: Domníváme se, že ÚSC nefungují 
v izolovaném světě a dotýkají se jich i ostatní výjimky, tj. 
významné zhoršení ekonomického vývoje, bezpečnostní 
situace státu, nouzový stav atd. 

96. Pardubický kraj 
 
Ing. Oldřich Felgr, 
vedoucí odboru 
finančního, tel. 466 
026 135, e-mail: 
oldrich.felgr@pardubicky
kraj.cz 

obecně  zásadní Považujeme za nutné upozornit, že zakládá dvojí přístup 
k zadluženým veřejným institucím. V situaci, kdy budou 
sankcí ve formě zadržení podílu na výnosu z rozpočtového 
určení daní, pouze ÚSC, jsou tímto znevýhodněny oproti 
ostatním veřejným subjektům. Toto znevýhodnění není 
opodstatněné a ani v důvodové zprávě řádně zdůvodněné. 
Dále se domníváme, že by zákon o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti měl řešit pojmy jako efektivnost či 
hospodárnost. Pravidla by měla být primárně zaměřena 
strukturu rozpočtu, zohledňovat povinné poměrové 
ukazatele zjišťované při přezkumu hospodaření ÚSC, 
nastavit jejich hranice a např. i povinnosti krácení výdajů 
v případě překročení těchto hranic apod. Podobné 
ukazatele používají i banky při hodnocení ÚSC (viz 
poměrové ukazatele EIB). V rámci novel právních předpisů 
by se měl řešit mimo jiné i zákon o veřejných zakázkách, 
zda skutečně plní svůj účel, zda jde opravdu o 
transparentní proces. Předložený zákon řeší naprostý 
zlomek toho, co je zapotřebí zlepšit a je tedy z našeho 
pohledu naprosto nedostatečný a povrchní – zaměřený 
pouze na trestání zadlužených ÚSC, které tvoří pouze 
zlomek celkového dluhu státu. 

Vysvětleno. Pravidlo pro ÚSC v čl. 8 neobsahuje „sankci“, 
pozastavené prostředky mohou být uvolněny na splacení 
dluhu daného ÚSC. 

Po analýze legislativy upravující hospodaření dalších 
segmentů sektoru veřejných institucí se nedomníváme, že 
by bylo omezováno pouze hospodaření ÚSC. 

Navrhované číselné fiskální pravidlo považujeme za 
„minimální“ zásah do hospodaření ÚSC. Vedle něj 
samozřejmě bude nadále probíhat monitoring hospodaření 
obcí a jejich příspěvkových organizací, nicméně naznačený 
přístup navrhující povinné krácení výdajů ÚSC by dle 
našeho názoru představoval nepřiměřený zásah do jejich 
činnosti. 

Navrhované právní předpisy samozřejmě nemohou vyřešit 
veškeré nedostatky národního fiskálního rámce. K tomu 
slouží řada dalších připravovaných návrhů. 

V žádném případě nelze souhlasit s tím, že by navrhovaná 
právní úprava vedla k trestání zadlužených ÚSC. Jejím 
cílem nejsou sankce, ale zajištění rovnoměrného splácení 
nadměrného dluhu ÚSC. 

97.    zásadní V případě, že budou tyto zákony schváleny, je nutné 
zabezpečit stabilitu podmínek hospodaření ÚSC alespoň 
na dobu 3 let. Při predikci příjmů vycházejí ÚSC 
z podmínek platných při sestavování rozpočtového 
výhledu. Pokud se tyto podmínky mění v neprospěch 
rozpočtu ÚSC, nepříznivě to ovlivní příjmovou stránku 
rozpočtu, aniž by to mohl ÚSC nějak ovlivnit. V případě, že 
ÚSC nebude schopen plnit své závazky z projektů 
spolufinancovaných EU, jelikož mu byla omezena možnost 
přijímat úvěry, je nutné vyřešit problém, kdo bude hradit 
vratky a penále. Takovou změnou je nejen zhoršení 
přístupu k úvěrům na předfinancování projektů, ale také 
změny rozhodnutí vlády ČR (např. zrušení 7,5 % 
spoluúčasti státního rozpočtu při spolufinancování nebo 
změny daňových předpisů – sazby DPH, změny 
v rozpočtovém určení daní, nadhodnocená predikce 
výnosu těchto daní) 

Vzato na vědomí. 
 
 
 
 
 

Předkladatel si je vědom uvedeného rizika, které nelze 
podceňovat. Zároveň je však třeba jednoznačně 
upřednostnit fiskální odpovědnost a udržitelnost veřejných 
financí před případným rizikem ohrožení absorpční kapacity 
pro čerpání EU fondů. 

Budou-li respektována ostatní navrhovaná numerická 
fiskální pravidla – tj. pravidlo pro stanovení celkových výdajů 
a pravidlo pro ÚSC, lze uvedené riziko související se 
spuštěním dluhového pravidla, považovat za „minimální“. 

98.  Čl. 3 návrhu 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní nesouhlasíme se zřízením dalšího orgánu, jelikož se jedná 
o duplicitu ve veřejné správě. V případě, že by bylo trváno 
na nezávislém orgánu zabezpečujícím v zákoně uvedené 
funkce, doporučujeme tyto kompetence převést na ČNB 
nebo NKÚ. Dále je nutné upozornit, že některé 

Neakceptováno. Zřízení nezávislé NRR představuje jeden 
ze základních kroků k posílení národního fiskálního rámce 
v oblasti transparentnosti a zvýšení účinnosti numerických 
fiskálních pravidel. Jejím zřízením bude také zajištěna 
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kompetence Národní rozpočtové rady by měly patřit MF. 
Vznik nové instituce by mohl fakticky vést k rozdělování 
odpovědnosti mezi MF a novou instituci. 

částečná implementace směrnice č. 2011/85/EU 
o požadavcích na rozpočtové rámce členských států, a to 
zejména v oblasti nezávislého hodnocení dodržování 
fiskálních pravidel. V této souvislosti nelze nezmínit, že 
hodnocení kvality národního fiskálního rámce, je také 
jedním z parametrů zohledňovaných v rámci rozpočtového 
dohledu EU. Existence nezávislé fiskální instituce se také 
v současné době stává jedním z požadavků investorů, 
ratingových agentur a kapitálových trhů obecně. 

MF jako jeden z ústředních orgánů státní správy nemůže 
zajistit nezávislé hodnocení fiskální politiky, na jejíž 
koncipování a realizaci se přímo podílí.   

99.  Čl. 6   požadujeme přesné vymezení jednotlivých pojmů 
především u písm. e). Jedná se o pojmy představitelé 
veřejné moci a odměna za práci v sektoru veřejných 
institucí. Je tedy nutné alespoň v důvodové zprávě uvést, 
kdo jsou představitelé veřejné moci, a na jaké jejich příjmy 
bude dopadat zastavení růstu prostředků na odměnu za 
práci (zda např. i na tzv. náhrady). V případě, že je míněno 
snižování prostředků na platy zaměstnanců ÚSC, je nutné 
upozornit na skutečnost, že zaměstnanci ve veřejné správě 
nejsou přímo odpovědni za zadlužování ÚSC. Zadlužování 
(přijímání dlužných závazků, splátkových kalendářů, 
dluhopisů) je v kompetenci volených orgánů. Úprava 
mzdových pravidel pro zaměstnance ÚSC je především 
v zákoníku práce a prováděcích předpisech.   
K písm. f) je nutné také uvést nesouhlas, jelikož nelze 
z morálního hlediska připustit situaci, kdy za špatné 
hospodaření státu budou odpovídat příjemci důchodů, 
kterých se i bez snižování procenta navýšení důchodů 
často mnohem více dotknout jednotlivé kroky vlády 
především v oblasti daní jako navyšování příjmové stránky 
státního rozpočtu nebo restrikce výdajové stránky rozpočtu. 

Akceptováno. Písm. d) a e) bez náhrady vypuštěna. 

100.  Čl. 6 písm. 
c) 

  požadujeme vyjmutí tohoto pravidla pro ÚSC a doplnění 
odst. 2 ve znění: „(2) Činí-li výše zadlužení nejméně 55 % 
hrubého domácího produktu a zároveň tvoří dluh územně 
samosprávných celků nejméně 20 % z celkového výše 
dluhu sektoru veřejných institucí, územní samosprávný 
celek schválí svůj rozpočet na následující rok jako 
vyrovnaný nebo přebytkový; rozpočet územního 
samosprávného celku podle předchozí věty může být 
schválen jako schodkový jen v případě, že schodek je 
možné uhradit finančními prostředky z minulých let nebo 
návratnou finanční výpomocí od jiné veřejné instituce.“ 

 

Neakceptováno. 

Uvedená podmínka pro podíl ÚSC na vládním dluhu je však 
neodůvodněná.  

Subsektor místních vládních institucí se podílí na příjmech 
vládního sektoru cca 26 %, což by přibližně odpovídalo 
připomínkovým místem navrhované „bezpečné“ dluhové 
kapacitě ÚSC. V úvahu je však mj. třeba vzít i úkoly, které 
jednotlivé segmenty vládního sektoru zajišťují. 

Navrhované dluhové pravidlo má reagovat na jev 
označovaný jako tzv. krize stavové veličiny, jenž souvisí se 
zvýšeným finančním rizikem a event. dluhovou krizí, kdy 
není podstatné, který segment vládního sektoru stojí za 
vzniklým dluhem. 

Aniž bychom chtěli říci, že 55 % HDP představuje kritickou 
hranici pro vznik dluhové krize – ta souvisí s celou řadou 
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I k tomuto návrhu považujeme za nutné upozornit na 
skutečnost, že zamezení úvěrového financování od třetích 
osob může způsobit problémy s předfinancování projektů 
spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU (resp. 
s nemožností čerpání prostředků nového programovacího 
období 2014 – 2020). 

dalších ekonomických parametrů (např. strukturou vládního 
dluhu dle věřitelů, denominace, splatnosti; nerovnováze 
platební bilance; charakteru měnové politiky; výši zadlužení 
soukromého sektoru; podmínkách na trzích zápůjčních 
fondů atd.), hranice 60 % je mezinárodními organizacemi 
spojována pro rozvinuté ekonomiky se zvýšeným kreditním 
rizikem. 

V situaci, kdy by bylo třeba „rychle“ korigovat výraznější 
dlouhodobou fiskální nerovnováhu, není samozřejmě možné 
ponechat její řešení pouze na centrální vládě v úzkém pojetí 
(tj. SR a SF). 

Předkladatel si je vědom uvedeného rizika, které nelze 
podceňovat. Zároveň je však třeba jednoznačně 
upřednostnit fiskální odpovědnost a udržitelnost veřejných 
financí před případným rizikem ohrožení absorpční kapacity 
pro čerpání EU fondů. 

Budou-li respektována ostatní navrhovaná numerická 
fiskální pravidla – tj. pravidlo pro stanovení celkových výdajů 
a pravidlo pro ÚSC, lze uvedené riziko související se 
spuštěním dluhového pravidla, považovat za „minimální“. 

101.  Čl. 7 odst. 
2 

  roční ochranná lhůta pro vládu po jejím nástupu není 
opodstatněná. Navrhujeme toto ustanovení zrušit. Veřejné 
finance nejsou a nesmějí být otázkou volebního období. 
V případě ostatních subjektů – ÚSC – se s dobou „hájení“ 
také nepočítá 

Akceptováno: „Ochranná“ lhůta byla zkrácena na 6 
měsíců. 

102.  Čl. 8 odst. 
3 

  požadujeme doplnění o individuální posouzení každého 
případu, především pak v situacích, kdy dojde v rámci 
jednoho či více let k negativnímu dopadu na rozpočty ÚSC 
především vlivem změny legislativy, snížením příjmů 
z rozpočtového určení daní či metodiky jednotlivých 
ministerstev. 
„(3) Nesníží-li územní samosprávný celek svůj dluh podle 
odstavce 2, stát může na základě individuálního 
posouzení každoročně pozastavit převod výnosu daní, 
které jsou určeny územnímu samosprávnému celku, ve výši 
5 % z rozdílu mezi celkovou výší dluhu územního 
samosprávného celku a 60 % průměru jeho celkových 
příjmů za poslední čtyři roky. 
Zároveň požadujeme doplnění i do zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti § 14 odst. 2 – viz. níže. 

Neakceptováno. V zájmu rovného přístupu bylo z odstavce 
3 vypuštěno slovo „může“. 

103.  Čl. 8   jelikož je uvedeno, že stát může (lze dovodit, že nemusí) 
pozastavit část daňových příjmů ÚSC, požadujeme doplnit 
kritéria, na základě kterých bude stát rozhodovat, aby byla 
zajištěna objektivnost rozhodování. Pokud tato kritéria 
nebudou uvedena a stát (úředník) bude moci libovolně 
rozhodovat, nelze vyloučit diskriminační neobjektivní 
hodnocení jednotlivých případů 

Akceptováno. Upraveno jinak. Vypuštěna možnost 
rozhodování, upraveno jako povinnost. 

104.  Čl. 8   domníváme se, že existují mnohem efektivnější způsoby Vzato na vědomí. Článek 8 je jeden z možných přístupů 
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řešení překročení 60% hranice zadlužení, např. povinné 
vázání výdajů rozpočtů v konkrétní % výši v závislosti na 
rozsahu překročení zadlužení a zamezení přijímání dalších 
dlužných závazků. Tento způsob následně nepovede ke 
snížení příjmové stránky rozpočtu a tím i růstu zadluženosti 
vlivem zadržených daní, ale naopak do budoucna umožní 
takto uspořené výdaje zapojit do rozpočtu a ev. i ve 
prospěch umoření části dlužných závazků, pokud toto 
umoření není spojené s dalšími platbami, jako jsou poplatky 
za předčasné splacení úvěru atd. (vázání výdajů může 
v konečném důsledku přispět ke zvýšení reálného přebytku 
nebo snížení schodku, ev. použití vázaných prostředků 
k úhradě dlužných závazků). 

k dané problematice. 

105.  § 2 písm. l) Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

 požadujeme přesné vymezení této skupiny organizací 
s ohledem na skutečnost, že ÚSC často zřizují i subjekty, 
které jsou financovány nejen ze zdrojů zřizovatele, ale i 
z ostatních veřejných zdrojů – například akciové společnosti 
ve zdravotnictví nebo veřejné dopravě. Z důvodové zprávy 
vyplývá, že se v případě ÚSC jedná pouze o 5 společností. 

Viz vypořádání připomínky č. 80 

106.  § 6 odst. 3   požadujeme vypuštění povinnosti zveřejňovat očekávanou 
skutečnost a porovnat ji se schváleným rozpočtem. 
Vykazovací schopnost tohoto porovnání je nulová. Např. 
rozpočet Pardubického kraje se schvaluje v objemu např. 
3,5 mld. Kč a konečný upravený rozpočet a skutečnost se 
následně vlivem zapojených dotací, nařízených odvodů PO 
a dalších příjmů, které kryjí výdaje kraje, pohybuje v řádu 8 
mld. Kč. Návrh rozpočtu kapitol předložený ke schválení se 
pohybuje v řádu 1 stránka rozpočtu na kapitolu, zatímco 
skutečné hospodaření a upravený rozpočet v závěru roku je 
i několikastránkový dokument za kapitolu. Zveřejnění 
jakýchsi očekávaných údajů je nelogické a dle našeho 
názoru povede pouze ke zhoršení přehlednosti údajů. 
Údaje o očekávané skutečnosti mohou být pomocnou 
informací při přípravě rozpočtu nikoliv ovšem povinně 
zveřejňovanou informací, neboť nemají žádnou vypovídací 
schopnost ve srovnání s výrazně nižším schvalovaným 
rozpočtem. Navíc údaje o skutečném hospodaření jsou 
součástí Závěrečného účtu ÚSC, který bude rovněž 
povinně zveřejněn, jednalo by se tak o duplicitní údaj. 

Neakceptováno. Uvedená povinnost je obsažena v obecné 
úpravě platné pro všechny veřejné instituce. Pro ÚSC 
a jejich příspěvkové organizace existuje speciální právní 
úprava v rámci novelizovaného zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

107.  § 19 odst. 3   vzhledem ke zkušenostem s výklady MF požadujeme do 
důvodové zprávy uvést, zda pojmem „účtovat odděleně“ se 
rozumí vedení účetnictví na analyticky rozdělených účtech 
nebo zřízení samostatného běžného účtu. 

Akceptováno 
V důvodové zprávě upřesněno, že se nejedná o povinnost 
zřídit zvláštní účet. Bude zřízena zvláštní položka ve 
výkaznictví. 

108.  § 15   zadržení části daňových příjmů, a ev. pokles dalších dotací 
vlivem úsporných opatření státního rozpočtu a nemožnost 
ovlivnit ukládaní dalších povinností vč. převádění agend 
z jiných správních orgánů státu na ÚSC bez úplné 
kompenzace vzniklých výdajů, paradoxně zadluženost ÚSC 
zvýší, tzn. opatření v podobě zadržování příjmů ÚSC 

Vysvětleno. 
Zadržení části daňových příjmů nezvýší zadluženost ÚSC, 
neboť ÚSC může požádat o uvolnění na splacení resp. 
snížení dluhu ÚSC vzniklého před rokem, v němž stát 
poprvé pozastavil výnos daní pro porušení pravidla, které 
trvá. 
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nemusí vždy zadluženost obcí a krajů řešit naopak přispěje 
k jejímu dalšímu růstu. V době růstu veřejného zadlužení by 
měl stát řešit příjmovou stránku – problematiku daňových 
úniků, efektivitu výdajové stránky rozpočtu. Zákon by měl 
primárně řešit hlavní příčiny zadlužování státu, který se na 
veřejném dluhu podílí nejvíce. Předcházení zadlužení by 
mělo být prioritou právní úpravy, nikoliv trestání 
zadlužených ÚSC. Zamezení přijímání dalších závazků 
v době zadluženého státu je jen jeden z kroků z celé řady 
potřebných, které ovšem tyto návrhy zákonů pomíjejí. 

109.  § 18   uvolnění prostředků pouze na splacení jistin úvěrů by mohlo 
způsobit ÚSC pouze zvýšení nákladů za předčasné 
splacení úvěrů. Doporučujeme uvést možnost uvolnit tyto 
prostředky i na splátky úroků a dalších plateb spojených 
s úvěry. U dluhů, které nejsou po splatnosti, není důvodné 
trvat na jejich okamžitém uhrazení. Předčasné splacení 
části nebo celých dlužných závazků může způsobit další 
výdaje z rozpočtu ÚSC, tzn. ÚSC budou tímto krokem 
nuceny k nehospodárnému výdaji v podobě poplatků za 
předčasné splacení úvěru apod. Nárůst splátek půjček 
může zhoršit ukazatel dluhové služby, který byl sice 
usnesením vlády v roce 2008 zrušen, nicméně pro kraje 
nebyl ničím jiným nahrazen, a tak se velmi často jako jeden 
z ukazatelů hodnocení hospodaření setrvačně využívá dále. 

Vysvětleno. 
Navrhováno je uvolnění pozastaveného výnosu daní 
určených ÚSC pouze na splacení dluhu ÚSC vzniklého před 
rokem, v němž stát poprvé pozastavil výnos daní pro 
porušení povinnosti územního samosprávného celku podle 
odstavce 2, které trvá. 
 
Právě proto, že není důvod trvat na splacení dluhových 
závazků, které jsou před splatností, je navrženo zadržování 
daňových příjmů, jakožto peněžní rezervy na budoucí 
splacení „nadměrných" dluhových závazků. 
 
Ukazatel dluhové služby zrušený v roce 2008 byl MF 
nahrazen tzv. monitoringem hospodaření obcí, jehož 
informativní i monitorující ukazatele lze analogicky používat i 
u krajů. 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/hospodareni-
kraju-a-obci/monitoring-hospodareni-obci 

110.  Část 
devátá 
§ 2 odst. 1 

Návrh 
změnového 
zákona 

 v textu je stále použitý pojem rozpočtový výhled, nikoliv 
pojem střednědobý výhled rozpočtu. 

Akceptováno. 
Opraveno. 

111.  § 3a   povinnost zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu, byť 
v užším rozsahu, na úřední desce si vyžádá u mnoha obcí 
navýšení jejich kapacity. Domníváme se, že by bylo 
dostačující zveřejnění úplného znění na webových 
stránkách úřadu. 

Akceptováno. 
Zveřejňování schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, 
rozpočtu i závěrečného účtu bylo upraveno tak, že se 
zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup a na 
úřední desce se vyvěsí pouze oznámení. 

112.  § 11 odst. 4   zavádí povinnost zveřejnění rozpočtu do 30 dnů od jeho 
schválení – zveřejnění na úřední desce opět neúměrně 
zvýší nároky na velikost úřední desky a navíc se bude 
jednat o zcela irelevantní informace. Zveřejnění 
schváleného rozpočtu do konce rozpočtového roku nebude 
poskytovat žádné užitečné, aktuální informace pro 
veřejnost, pouze zbytečně zabere kapacitu úřední desky, 
neboť vlivem provádění úprav rozpočtu, zejména 
postupným zapojováním přijatých dotací do rozpočtu apod., 
se upravený rozpočet ÚSC zcela zásadním způsobem 
odlišuje od rozpočtu schváleného (u krajů se může objem 
schváleného rozpočtu od rozpočtu upraveného o zapojené 

Akceptováno. 
Zveřejňování schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, 
rozpočtu i závěrečného účtu bylo upraveno tak, že se 
zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup a na 
úřední desce se vyvěsí pouze oznámení. 
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dotace z veřejných rozpočtů ČR a z EU lišit až o 100%). 
Pokud je záměrem této novely zvýšit transparentnost 
veřejných financí, doporučujeme zavedení povinnosti tzv. 
rozklikávacích rozpočtů na webových stránkách úřadu, 
ovšem za předpokladu úhrady jejich pořízení z prostředků 
státního rozpočtu, aby tímto krokem nedošlo k dalšímu 
zatížení již tak napjatých rozpočtů krajů a obcí. 

113.  § 39 odst. 
4, odst. 6 a 
odst. 10 

  zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu DSO 
a závěrečného účtu DSO na úředních deskách členských 
obcí po celou dobu jejich platnosti je zhola nemožné 
z důvodu omezené kapacity (elektronické úřední desky 
veřejně přístupné nejsou povinností). Pokud má obec 
povinnost zveřejnit svůj střednědobý výhled rozpočtu, po 
celý kalendářní rok bude zveřejňovat vlastní rozpočet obce 
a do konce roku od schválení i závěrečný účet, je nemožné 
aby se ji na úřední desku (tabuli přidělanou na stěnu 
úřadu) vešly ještě tyto dokumenty za všechny svazky, 
kterých je členem, nehledě na další povinné dokumenty, 
které se povinně na úřední desce zveřejňují. Obce často 
tuto situaci řeší vylepování dokumentů všude, kde je to 
možné – dveře úřadu, výlohy okolních obchodu apod., což 
je krajně nedůstojné. V 21. století považuje za zcela 
dostačující i s ohledem na vše výše napsané zveřejňování 
těchto informací (mnohdy neaktuálních a zcela 
irelevantních) na webových stránkách úřadu. Případně lze 
stanovit povinnosti mít dokumenty k nahlédnutí v úředních 
hodinách na úřadu nebo formou příspěvku ze státního 
rozpočtu zajistěte pořízení elektronické úřední desky 
s mnohonásobně větší kapacitou, než mají klasické tabule 
přidělané na zdech úřadu. 

Akceptováno. 
Zveřejňování schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, 
rozpočtu i závěrečného účtu bylo upraveno tak, že se 
zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup a na 
úřední desce se vyvěsí pouze oznámení. 

114. Svaz měst a obcí 
 
Ing. Mgr. David Sláma, 
legislativně-právní 
oddělení, 
tel.: 734 316 477, 
e-mail: slama@smocr.cz 

obecně  zásadní Svaz měst a obcí ČR podporuje myšlenku rozpočtové 
odpovědnosti veřejných rozpočtů a domnívá se, že 
hospodaření měst a obcí vzhledem k nastavené legislativě 
lze za odpovědné označit. Samotný průběh zadlužení obcí 
se značně odlišuje od exponenciálního zadlužování 
státního rozpočtu. Upozorňujeme zároveň, že pojem 
„odpovědnost“ chápeme jako povinnost nést důsledky 
vlastních špatných rozhodnutí. Konkrétní obec se musí 
vypořádat se svými dluhy a rovněž tak stát. Z těchto 
důvodů předložený návrh zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti považujeme za nekoncepční a diskriminační, 
jelikož v případě nedodržení stanovených pravidel 
rozpočtové odpovědnosti postihuje svým dopadem 
i subjekty, jejichž hospodaření je v dobré kondici. Svaz 
jednoznačně odmítá spojení, a z toho vyplývající omezení, 
mezi špatným hospodařením státu a hospodařením 
územně samosprávných celků, jimi zřízených 
příspěvkových organizací či obchodních společností. 
Významným aspektem předkládaného materiálu je 

Vzato na vědomí. 
 
 
Rozpočtová odpovědnost na úrovni státu představuje 
sdílenou odpovědnost. Za stát jakožto politickou jednotku 
určenou územím, obyvatelstvem a autonomní vládou nesou 
odpovědnost její občané, kteří ve svobodných 
a demokratických volbách zvolili své zastupitele a vyjádřili 
tím své preference ohledně míry redistribuce a s ní 
souvisejícího zdanění, případně dluhového financování. 

ÚSC jakožto společenství občanů jsou součástí státu 
a nelze je ze systému veřejných financí vyjímat. Statky 
a služby zajišťované státem jsou spotřebovávány jeho 
občany, kteří nesou přímou odpovědnost za jeho 
hospodaření. 
 
Případná nerovnost ve vztahu k jednotlivým typům 
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nerovnost ve sledování a posuzování jednotlivých 
veřejných institucí. Pro obce a kraje je stanoven maximální 
limit zadlužení ve výši 60% průměru celkových příjmů za 
poslední 4 roky, v případě porušení tohoto pravidla hrozí 
ÚSC sankce v podobě pozastavení části příjmů. 
Předkládaný materiál ale nestanovuje žádná pravidla a 
sankce pro další veřejné instituce v případě zadlužení, a to 
ani v podobě zveřejnění, na rozdíl od ÚSC. Považujeme 
tedy toto za nerovné postavení. Opětovně upozorňujeme, 
že Svaz se snažil a i v současné době je připraven podílet 
se na legislativním řešení předluženosti obcí a měst 
směřující k legislativnímu vymezení insolvence obcí. 

veřejných institucí je dána značnou různorodostí právních 
forem (a pravidel hospodaření) vyskytujících se uvnitř 
sektoru veřejných institucí. S ní také souvisí event. nástroje 
pro regulaci jejich hospodaření. 
 
Již v současném systému např. existují pravidla pro 
odejmutí povolení nebo nucenou správu u oborových 
zdravotních pojišťoven atd. 
 
MF v červnu t.r. předložilo ÚV ČR materiál „Analýza řešení 
platební neschopnosti územních samosprávných celků“, ve 
kterém navrhuje uložit paní ministryni spravedlnosti předložit 
vládě do 31. prosince 2015 návrh novely zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, 
umožňující úpadek a stanovující způsob jeho řešení pro 
ÚSC. 

115.   DZ zásadní Ačkoli podle Legislativních pravidel vlády není nutné 
zpracovávat zprávu o hodnocení dopadů a regulace RIA u 
ústavních zákonů, do připomínkového řízení nebyl 
předložen pouze návrh ústavního zákona, ale také návrh 
prováděcího zákona a návrh zákona měnícího v souvislosti 
s předchozími další zákony. Považujeme význam těchto 
legislativních opatření na tolik významný, že by bylo nutné 
zprávu o hodnocení dopadů a regulací RIA zpracovat. 
Postrádáme rovněž analýzu současného stavu 
zadluženosti veřejných institucí vyčíslující dopady 
jednotlivých opatření. Z důvodu, že se v rámci 
předložených návrhů jedná o velmi výrazný zásah do 
hospodaření veřejných institucí a do práva na jejich 
samostatnost, požadujeme doplnění hodnocení dopadů 
RIA 

Vzato na vědomí. 
 
RIA nebyla zpracována po konzultaci s ÚV ČR. 

116.  Čl. 6 písm. 
c) a d) 

Návrh 
ústavního 
zákona 

zásadní Vypustit. Odůvodnění: Svaz nesouhlasí se směšováním 
zadluženosti veřejného sektoru ve výši 55 % HDP 
s omezením možnosti schválení schodkového rozpočtu 
ÚSC. ÚSC jsou samostatné jednotky s právem na 
samosprávu, za které nesou vlastní odpovědnost. 
Hospodaření obcí a měst vykazuje nejlepší hodnoty 
v rámci veřejné správy, ke konci roku 2012 byla celková 
úroveň zadluženosti zhruba 6250 obcí a měst 90 mld. Kč, 
naproti tomu kraje měly dluh ve výši 24,5 mld. Kč a 
centrální úroveň veřejné správy hospodařila s dluhem ve 
výši 1667,6 mld. Kč. Znění navržené předkladatelem 
představuje penalizaci pro obce a města i jimi zřizované 
organizace v případě špatného hospodaření státu, to 
považujeme za nepřípustné. Podle navrženého znění by 
v případě, že je veřejný dluh vyšší než 55% HDP nebylo 
možné přijmout žádný úvěr, provést naplánované 
investiční akce apod. I dobře hospodařící ÚSC, 

Neakceptováno. 
 
Domníváme se, že Ústava ČR v čl. 100 zaručuje ÚSC 
jakožto územním společenstvím občanům, právo na 
samosprávu. Toto právo však může být zásadním 
způsobem omezeno v případě insolvence ÚSC, kdy se 
v praxi stává velmi obtížné zajištění samostatné správy 
obce zastupitelstvem. 
 
 
 
 
 
 
Viz návrh vypořádání připomínky č. 114. 
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příspěvková organizace či obecní obchodní společnost by 
si nemohly sjednat dodatečný úvěr, často nezbytný ke 
svému řádnému fungování a rozvoji. Jako příklad lze uvést 
úvěr na zateplení školy, modernizace domova pro seniory, 
či investice do obnovy vozového parku městského 
dopravního podniku. Návrh nebere v potaz vlastní stav 
hospodaření a schopnost splácet konkrétního jednotlivého 
subjektu. Dalším reálným konkrétním problémem může 
nastat u předfinancování projektů z evropských dotací. 
I v novém programovém období 2014+ budou ÚSC 
žadateli o finance z rozpočtu EU, a tyto programy si budou 
žadatelé předfinancovávat. Není v možnostech mnohých 
ÚSC zajistit předfinancování z vlastních zdrojů a je 
nezbytné zajištění úvěru na takovéto akce. Bez této 
možnosti by se řada projektů nemohla realizovat či by se 
díky tomuto řada subjektů mohla dostat do větších 
hospodářských problémů. Navržené omezení rovněž 
představuje problém z hlediska možnosti plánování pro 
územní celky. ÚSC si mohou naplánovat ve střednědobém 
až dlouhodobém horizontu určité výdaje, ale nakonec kvůli 
neodpovědné vládní politice je nebudou moc realizovat. 
Toto je možné kvalifikovat jako zásadní nabourání na 
samostatnosti a odpovědnosti územních samospráv. 
Rovněž se domníváme, že by se předložené zákony 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti měly věnovat také 
dalším ukazatelům hospodaření jednotlivých subjektů. 
Pravidla by měla být také zaměřena strukturu rozpočtu, 
zohledňovat povinné poměrové ukazatele zjišťované při 
přezkumu hospodaření ÚSC, nastavit jejich hranice a např. 
i povinnosti krácení výdajů v případě překročení těchto 
hranic apod. Shrnuto klást důraz na prevenci a 
individuálnější posouzení hospodaření ÚSC. Předložené 
znění omezuje základní práva ÚSC či jejich organizací na 
správu majetku, řádné fungování a naplňování předmětu 
vlastní činnosti. Restriktivní pravidla by měla platit 
především na centrální úroveň. Odmítáme navržené 
ustanovení v předložené podobě, které plošně omezuje 
hospodaření veřejných institucí při problémech 
hospodaření státu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkladatel si je vědom uvedeného rizika, které nelze 
podceňovat. Zároveň je však třeba jednoznačně 
upřednostnit fiskální odpovědnost a udržitelnost veřejných 
financí před případným rizikem ohrožení absorpční kapacity 
pro čerpání EU fondů. 
Budou-li respektována ostatní navrhovaná numerická 
fiskální pravidla – tj. pravidlo pro stanovení celkových výdajů 
a pravidlo pro ÚSC, lze uvedené riziko související se 
spuštěním dluhového pravidla, považovat za „minimální“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z důvodu preventivního působení a individuálního 
posouzení hospodaření ÚSC je navrhováno pravidlo 
upravené v čl. 8 ústavního zákona. 
Zároveň MF předpokládá pokračování monitoringu 
hospodaření obcí a jimi zřizovaných příspěvkových 
organizací. 

117.  Čl. 6 písm. 
e) 

 zásadní a) Není jasně patrno co, předkladatel myslí pojmy 
„představitelé veřejné moci“ a „odměna za práci v sektoru 
veřejných institucí“.  
b) Je potřeba si uvědomit, že zaměstnanci např. 
ÚSC či příspěvkových organizací nemohou za zadlužení 
těchto institucí, pokud by mělo docházet ke snižování 
mezd plošně, může to vyvolat odchod kvalifikovaných 
pracovníků z veřejného sektoru. Stejně jako v předchozím 
dochází k plošné penalizaci institucí bez ohledu na jejich 

Akceptováno. Písm. e) bez náhrady vypuštěno. 
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konkrétní stav hospodaření.  
Omezení mezd by se mělo dotýkat pouze osob, které jsou 
za stav odpovědni, nikoli plošná aplikace na celý sektor 
veřejných institucí. 

118.  Čl. 7 odst. 
2 

 doporučuj
ící/zásadn
í 

Vypustit. Pokud panuje reálná snaha o zachování zdravých 
veřejných financí a racionálního hospodaření veřejného 
sektoru, neměla by být stanovena generální výjimka na 
plnění podmínek z článku 6 v období 12-ti měsíců od 
vyslovení důvěry vládě. Vzhledem k tomu, že v České 
republice dochází k relativně častému střídání vlád, by 
reálné naplnění článku 6 mohlo být velmi řídké.  

Akceptováno. Uvedená výjimka byla zkrácena na 
6 měsíců. 

119.  Článek 8 
odst. 1 
(váže na 
§14 odst. 3 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědno
sti 

 zásadní Z hlediska zadlužení a daných limitů je dle našeho názoru 
naprosto nezbytné striktně rozlišit „nebezpečný dluh“ a 
„bezpečný dluh“. Více ilustruje následující příklad: 
Město s ročním objemem rozpočtových příjmů cca 30 mil. 
Kč (průměr za 4 roky) zahájilo investiční akci dotovanou 
z programu EU. Finanční náklady investiční akce jsou ve 
výši 25 mil. Kč s tím, že 20 mil. Kč by mělo být financováno 
ze zdrojů EU (financování systémem ex post) a zbytek jde 
z vlastních zdrojů. Na překlenutí problému financování 
dotace z EU se obec rozhodla čerpat úvěr ve výši 19 mil. 
Kč (měl by být splacen po obdržení prostředků z EU), 
zbytek je z vlastních volných prostředků. Pokud na konci 
roku dojde k dokončení akce a vyčerpání úvěru, bude činit 
daná hodnota 19/30 – tedy 63,3 % - přitom ale dané 
zadlužení bude kryto potenciálním příjmem. 

Vzato na vědomí. 
 
V dané souvislosti je třeba konstatovat, že i zadlužení na 
investiční akci, která nemá udržitelný charakter či 
neodpovídá finanční kapacitě obce, je nutno vnímat jako 
„nebezpečný dluh“. Obdobně i projekty spolufinancované 
EU, u nichž dojde k porušení podmínek, a jež byly 
předfinancovány úvěrem či dotací z jiného veřejného 
rozpočtu, je třeba z pohledu ÚSC hodnotit negativně. 

120.  Čl. 8 odst. 
3 

 - Nesouhlasíme s možností pozastavení daňových příjmů 
obcí, vždy musí být kladen důraz na zachování funkčnosti 
obce jako poskytovatele služeb veřejné správy. Jako jeden 
z možných nástrojů se může jevit omezení dostupnosti 
čerpání dotací ze státního rozpočtu či prostředků Evropské 
unie. 

Neakceptováno. Zadržení části daňových příjmů nezvýší 
zadluženost ÚSC, neboť ÚSC může požádat o uvolnění na 
splacení resp. snížení dluhu ÚSC vzniklého před rokem, 
v němž stát poprvé pozastavil výnos daní pro porušení 
pravidla, které trvá. 

121.  § 4, odst. 2, 
písm. a) 

Návrh zákona 
o 
rozpočtových 
pravidlech  

zásadní K tomuto ustanovení uvádíme (ve vztahu k připomínkám 
týkajících se účetních předpisů pro účetní jednotky účtující 
podle vyhlášky č. 420/2009), že podmíněné závazky jsou 
v účetnictví naprosto nedostatečně definovány. Jsou zde 
uváděny i položky, které dle našeho názoru v pravém 
smyslu podmíněnými závazky nejsou. Dokud toto nebude 
jasně upraveno, může sběr dat od jednotlivých subjektů 
vést k naprosto zavádějícím údajům. 

Vysvětleno. Uvedené ustanovení návrhu zákona 
představuje implementaci směrnice 2011/85/EU, která 
v kapitole VI čl. 13 říká: „Členské státy zveřejní příslušné 
informace, týkající se všech subsektorů sektoru vládních 
institucí, o podmíněných závazcích s potenciálně velkým 
dopadem na veřejné finance, což zahrnuje mimo jiné 
vládní záruky, úvěry v selhání a závazky vyplývající 
z činnosti veřejných společností, včetně jejich rozsahu. 
Členské státy rovněž zveřejní informace o držených 
majetkových účastech v soukromých a veřejných 
společnostech, pokud jde o ekonomicky významné částky.“ 

122.  § 6  - Sestavování střednědobého rozpočtového výhledu může 
způsobit u malých obcí a malých příspěvkových organizací 
obcí administrativní problémy.  

Vysvětleno. Návrh zákona nestanovuje míru detailu 
zveřejňovaných údajů. U malých veřejných institucí lez 
předpokládat zveřejnění základních parametrů hospodaření. 

123.  § 10 odst. 2  zásadní Požadujeme zpřesňující vysvětlení, co se v obsahu Vysvětleno. Myšleno je nastavení základních vztahů mezi 
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Strategie přesně myslí bodem f) finanční vztahy 
k rozpočtům ÚSC. Je to myšleno makroekonomicky, to 
znamená celkové plánované transfery ÚSC, tak jak je 
uváděno např. ve státním rozpočtu, nebo je ambice MF 
hlubší a plánuje stanovování vztahů mezi státním 
rozpočtem a jednotlivými ÚSC? 

subsektory sektoru vládních institucí, nikoli snaha 
o plánování vztahu mezi státním rozpočtem a jednotlivými 
ÚSC.  

124.  § 14  zásadní Viz připomínka k článku č. 8 ústavního zákona 
o rozpočtové odpovědnosti. 

Stanovení limitu v podobě 60 % průměru celkových příjmů 
za poslední roky může být v praxi problematické, neboť 
příjmy obcí mohou zahrnovat řadu mimořádných příjmů a 
naopak významný propad příjmů (příkladem může být 
mimořádná dotace z ROP Severozápad po dlouhém 
pozastavení činnosti ROP) a takovéto okolnosti významně 
zkreslí obraz o příjmech a hospodaření. Jako ukazatel, 
který nejvýstižněji popisuje finanční situaci obce, je výše 
provozního salda.  

Vysvětleno. Zvažováno bylo také zahrnutí pouze běžných 
příjmů bez dotací, nicméně z důvodu jednoduchosti 
a jednotného přístupu k obcím a krajům, byl zvolen 
navrhovaný přístup. K alespoň částečné eliminaci 
jednorázových příjmů by mělo dojít použitím průměru za 
čtyři rozpočtová období. 

125.  § 14 odst. 3 
písm c) 

 zásadní V ustanovení písmene c) Realizace plnění záruk není 
zřejmé, co resp. v jaké výši se budou ony  záruky do dluhu 
zahrnovat. Má to být  úplné či  částečné převzetí dluhu za 
původního dlužníka z titulu poskytnuté garance v případě, 
že dlužník není schopen splatit  pohledávku vzniklou 
ručiteli anebo částka neuhrazené pohledávky z titulu ručení 
či záruky? Z tohoto důvodu doporučujeme jasnější 
formulaci c) z převzetí dluhu z titulu poskytnuté záruky. 

Vysvětleno. 
Uvedené odpovídá náplni a označení syntetických účtů 362 
a 456, tzn.: 

- krátkodobé závazky z ručení“ obsahují krátkodobé 
dluhy vůči třetím osobám z titulu realizace plnění 
ze záruk, 

- dlouhodobé dluhy z ručení“ obsahuje dluhy vůči 
třetím osobám z titulu realizace plnění ze záruk s 
dobou splatnosti delší než jeden rok 

Blíže vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. 

Do hodnoty dluhu se budou dále započítávat stavy na 
syntetických účtech 281, 282, 283, 289, 322, 326, 451, 452, 
453 a 457, které také vymezuje vyhláška č. 410/2009 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 

126.  § 15  zásadní V tomto ustanovení dochází k penalizaci ÚSC při 
nedodržení stanoveného limitu zadlužení. Penalizace by 
měla mít formu pozastavení 5% daňových příjmů ÚSC. 
V tomto aspektu je nutné klást důraz na zachování 
funkčnosti daného ÚSC, aby nedocházelo ke zvětšování 
problémů při fungování ÚSC, poskytování veřejných služeb 
a správě území, domníváme se, že zachování funkčnosti 
ÚSC by mělo být na prvním místě a navrhovaná sankce 
může tuto funkčnost podlomit. Problémy mohou nastat 
zejména u malých obcí. 
Co je však důležitější, obdobně jsou v celém návrhu 
zákona penalizovány pouze ÚSC za špatné hospodaření. 
V návrhu zákona není žádná zmínka o limitech zadlužení 
státních institucí, fondů či zdravotních pojišťoven. 

Neakceptováno. 
Zadržení části daňových příjmů nezvýší zadluženost ÚSC, 
neboť ÚSC může okamžitě požádat o jejich uvolnění na 
splacení dluhu. Nejedná se tudíž o penalizaci. 
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Pozastavení příjmů v případě zadluženosti vyšší než 60 % 
průměru celkových příjmů a následná penalizace 
pozastavení části příjmů je stanovena pouze pro ÚSC. 
V tomto spatřujeme významnou nerovnost postavení ÚSC. 

127.  § 20  zásadní Opět upozorňujeme, že zveřejňování subjektů, které 
porušily povinnost sestavení vyrovnaného nebo 
přebytkového rozpočtu, se týká opět jen ÚSC nikoli dalších 
veřejných institucí. Odmítáme takovéto rozdělování.  
V návaznosti na předchozí připomínky, kde požadujeme 
rozdělení na dluh „bezpečný“ a „nebezpečný“, 
požadujeme, aby u zveřejňování bylo uvedeno, jestli daný 
schodek zadlužuje či nezadlužuje veřejný rozpočet. – viz 
připomínka č. 16. 

Neakceptováno. 

128.  § 24  zásadní Zřízení nové instituce – Národní rozpočtové rady, si 
vyžádá nemalé prostředky na provoz, které se stanou 
každoročním výdajem státního rozpočtu, což v době 
zvýšeného důrazu na konsolidaci veřejných rozpočtů 
a omezování výdajů považujeme za nehospodárné.  
Vedle toho panuje výrazná obava obcí a měst, že na 
základě pravomocí definovaných Radě, že vznikne pro 
obce a jejich organizace další administrativní zatížení 
v podobě požadavků na výkaznictví a reporting, tak aby 
Rada naplnila svou činnost.  
Zde požadujeme jasné ubezpečení, že v budoucnu 
nebude kladen další nárok na nové data a informace, ale 
že se bude vycházet ze současného systému sběru dat, 
která již v nyní města, obce a jejich organizace poskytují 
centrálním státním institucím. 

Neakceptováno. Zřízení nezávislé NRR představuje jeden 
ze základních kroků k posílení národního fiskálního rámce 
v oblasti transparentnosti a zvýšení účinnosti numerických 
fiskálních pravidel. Jejím zřízením bude také zajištěna 
částečná implementace směrnice č. 2011/85/EU 
o požadavcích na rozpočtové rámce členských států, a to 
zejména v oblasti nezávislého hodnocení dodržování 
fiskálních pravidel 
 
 
 
 
Domníváme se, že tuto skutečnost řeší návrh § 4 odst. 1 
zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. MF 
dlouhodobě usiluje o centralizovaný a konzistentní sběr 
informací, který nevede k nárůstu administrativní zátěže 
dotčených jednotek. 

129.  Část 
devátá, 
změna 
zákona č. 
250/2000 
Sb., 
K novelizač
ním bodům 
6, 10, 12, 
13, 15, 17, 
23, 24, 25 
 

Návrh zákona 
o změně 
zákonů 

zásadní Všechny tyto novelizační body pojednávají o povinnosti 
ÚSC zveřejnit rozpočty, střednědobé výhledy a závěrečné 
účty. Předpokládá se zveřejnění sice v omezeném rozsahu 
na úřední desce po relativně dlouhou dobu. Takováto 
povinnost klade nadměrné nároky na kapacitu úřední 
desky, přičemž informační přínos není tak významný a 
aktuální (např. kvůli prováděným rozpočtovým opatřením). 
Takovýto rozsah uveřejňování by mohl způsobit nutnost 
instalace dodatečných úředních desek. V případě, že lhůty 
nebudou dodrženy, jedná se o správní delikt. Požadujeme 
úpravu těchto ustanovení na povinnost zveřejnit předmětné 
dokumenty pouze na elektronické úřední desce (webových 
stránkách obce), tedy obdobně jako je v novelizačním 
bodu 19 uvedeno pro příspěvkové organizace.  

Akceptováno. 
Zveřejňování schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, 
návrhu rozpočtu i závěrečného účtu bylo upraveno tak, že 
se zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup a na 
úřední desce se vyvěsí pouze oznámení. 

130.  Bod 18  - Zde je odkaz v rámci správních deliktů na návrh zákona, 
který nebyl dosud schválen. 

Akceptováno. 
Vypuštěno. 

131.  zákon č. 
250/2000 

 zásadní V současné době se nerozlišuje schodkovost rozpočtu 
ÚSC a to z hlediska toho, jestli zakládá zvyšující se 

Vzato na vědomí. 
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Sb., § 4, 
odst. 5 

zadlužení růst veřejného dluhu nebo nikoli. Jedná se 
zejména o situace, kdy ÚSC (lze vztáhnout i na jejich 
organizace) hospodařil v předchozích letech s přebytkem, 
který chce zapojit v následujících letech a to umožní 
schválit rozpočet se schodkem bez dopadu na 
zadluženost. Takováto specifikace by byla vhodná přímo 
v zákoně č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Proto navrhujeme následující znění 
§ 4, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. 
 (5) Rozpočet může být schválen jako schodkový 
se schodkem jen v případě, že schodek bude možné 
uhradit 
a) vlastními finančními prostředky z minulých let, kdy se 
jedná o rozpočet schodkový nezadlužující, jelikož 
nenavyšuje zadluženost územně samosprávného celku, 
nebo 
b) smluvně zabezpečenou půjčkou,5) úvěrem,6) návratnou 
finanční výpomocí nebo příjmem z prodeje komunálních 
dluhopisů územního samosprávného celku (dále jen 
„návratné zdroje"), v tomto případě se jedná o rozpočet 
schodkový zadlužující.“ 

132. Jihomoravský kraj Čl. 6 písm. 
c) a písm. 
d)  

Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní V čl. 101 Ústavy České republiky je územním 
samosprávným celkům přiznáno postavení 
veřejnoprávních korporací, které mohou mít vlastní 
majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu. Stát může 
zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen 
vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem 
stanoveným zákonem. 
V celkovém pohledu veřejných financí nelze územní 
rozpočty zjednodušeně zahrnout do fiskálního rámce s tím 
závěrem, že se u něho projevuje sklon k deficitnímu 
hospodaření. V rámci Jihomoravského kraje v posledním 
období (2010 - 2013) výrazně převyšuje počet obcí a 
dobrovolných svazků obcí, které zakončily své 
hospodaření přebytkem, což se projevuje i v rostoucí 
hodnotě zůstatků finančních prostředků na bankovních 
účtech. 
Opatření, které by měl přijmout územní samosprávný 
celek dle Čl. 6 navrhovaného ústavního zákona, tedy 
pokud výše zadlužení dosáhne 55 % HDP, jsou 
nepřijatelná, zejména v tom kontextu, že územní 
samosprávný celek musí podle navrhovaného Čl. 8 
hospodařit tak, aby celková výše jeho dluhu nepřekročila 
60 % průměru jeho celkových příjmů za poslední čtyři 
roky. 
V důvodové zprávě je uvedeno, že se při nastavení 
korekčních mechanismů plnících funkci dluhové brzdy 
vychází z principu vyvození odpovědnosti vůči orgánům a 
subjektům, které se zásadní měrou podílely na vzniku 

Neakceptováno. 
Má-li Česká republika, resp. stát a ÚSC dbát mj. o zdravé 
a udržitelné veřejné finance, vyvarovat se nadměrných 
schodků veřejných financí atp., jak vyplývá z primárního 
práva EU, a mají–li být naplněny požadavky na rozpočtové 
rámce vyplývající ze směrnice 2011/85/EU, je nutné 
přijmout takovou právní úpravu, která nedopadá pouze na 
ústřední státní orgány a státní rozpočet, ale na veřejné 
rozpočty jako celek. Z těchto důvodů nelze vzít v potaz 
argument o ústavní „nedotknutelnosti“ hospodaření ÚSC. 
Nemluvě o tom, že v současné době již existují pravidla 
hospodaření ÚSC, která v určitém smyslu ÚSC „omezují“ 
(viz např. platný zákon 250/2000 Sb.) Navrhovaná pravidla 
by měla především vést ke stabilizaci veřejných financí jako 
celku, nejedná se o úpravu, která by místní samosprávě, v 
rozporu s Ústavou, zakazovala účelně, efektivně 
a hospodárně hospodařit s vlastním majetkem. Zaručením 
práva na samosprávu ÚSC nelze odmítat rozpočtovou 
odpovědnost státu, jehož jsou ÚSC součástí. 
 
Domníváme se, že Ústava ČR v čl. 100 zaručuje ÚSC 
jakožto územním společenstvím občanům, právo na 
samosprávu. Toto právo však může být zásadním 
způsobem omezeno v případě insolvence ÚSC, kdy se 
v praxi stává velmi obtížné zajištění samostatné správy 
obce zastupitelstvem. 
 
Rozpočtová odpovědnost na úrovni státu představuje 
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vysoké úrovně zadlužení České republiky. Dle našeho 
názoru tak nelze spojovat určitou úroveň zadlužení České 
republiky v celkovém pojetí veřejných financí a např. dobře 
hospodařící územní samosprávný celek, pravidelně 
dosahující přebytkových rozpočtů, s cílem např. uspořit 
finanční prostředky na určité investiční záměry.  
V určitých situacích (realizace náročnějších projektů, často 
se spolufinancováním z prostředků EU) se může tento 
územní samosprávný celek dostat do neřešitelné situace, 
neboť v souvislosti s celkovým zadlužením České 
republiky nebude moci schválit schodkový rozpočet na 
následující rozpočtový rok (ve kterém má v plánu 
realizovat danou investici) krytý smluvně zabezpečenou 
půjčkou či úvěrem, ačkoliv dosud nijak zadlužený nebyl. 
Domníváme se, že toto pravidlo dle Čl. 6 (povinnost 
schválit rozpočet na následující rok jako vyrovnaný či 
přebytkový; jako schodkový jen v případě, že schodek je 
možné uhradit finančními prostředky z minulých let nebo 
návratnou finanční výpomocí od jiné veřejné instituce) 
může v určitých situacích bránit územnímu rozvoji daného 
územního celku, neboť uzavírá prostor pro realizaci 
některých investičních akcí. 
Navrhujeme ustanovení týkající se územních 
samosprávných celků v Čl. 6, písm. c) z navrhované 
úpravy vyloučit. 
Ze stejných důvodů navrhujeme v Čl. 6, písm. d) 
z navrhované úpravy vyloučit veřejné instituce 
vymezené v § 2 písm. h) - l) navrhovaného zákona 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

sdílenou odpovědnost. Za stát jakožto politickou jednotka 
určenou územím, obyvatelstvem a autonomní vládou nesou 
odpovědnost její občané, kteří ve svobodných a 
demokratických volbách zvolili své zastupitele a vyjádřili tím 
své preference ohledně míry redistribuce a s ní 
souvisejícího zdanění, případně dluhového financování. 
 
ÚSC jakožto společenství občanů jsou součástí státu 
a nelze je ze systému veřejných financí vyjímat. Statky 
a služby zajišťované státem jsou spotřebovávány jeho 
občany, kteří nesou přímou odpovědnost za jeho 
hospodaření. 
 
Předkladatel si je vědom uvedeného rizika, které nelze 
podceňovat. Zároveň je však třeba jednoznačně 
upřednostnit fiskální odpovědnost a udržitelnost veřejných 
financí před případným rizikem ohrožení absorpční kapacity 
pro čerpání EU fondů. 

Budou-li respektována ostatní navrhovaná numerická 
fiskální pravidla – tj. pravidlo pro stanovení celkových výdajů 
a pravidlo pro ÚSC, lze uvedené riziko související se 
spuštěním dluhového pravidla, považovat za „minimální“. 

133.  Čl. 6 písm. 
e) 

Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Z Čl. 6, písm. e) vyplývá, že při dosažení výše zadlužení 
55 % HDP se od prvního roku následujícího po vyhlášení 
překročení limitu zadlužení zastaví růst prostředků na 
odměnu za práci v sektoru veřejných institucí. 
Z takto formulovaného ustanovení dovozujeme dopad i na 
územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, jimi 
zřizované příspěvkové organizace a zakládané právnické 
osoby (viz vymezení pojmu veřejná instituce v § 2 
navrhovaného zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti). 
Podobně jako v předchozí připomínce odmítáme 
souvislost určité úrovně zadlužení České republiky 
a konkrétního územního samosprávného celku, 
dobrovolného svazku obcí apod. 
Navrhujeme ustanovení v Čl. 6, písm. e) upravit tak, 
aby se netýkalo veřejných institucí vymezených v § 2 
písm. h) - l) navrhovaného zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti. 

Akceptováno. Písm. e) bez náhrady vypuštěno. 

134.  § 6 odst. 3 Návrh zákona 
o pravidlech 

zásadní Znění § 6 odst. 3 „S návrhem rozpočtu veřejná instituce 
zveřejní informace o schváleném rozpočtu na období 

Vzato na vědomí. 
Vzhledem k tomu, že návrh představuje obecnou právní 
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rozpočtové 
odpovědnosti 

předcházející období, na které je předkládán návrh 
rozpočtu, a o očekávaném plnění za běžné období, 
nebo údaje o skutečném plnění rozpočtu za předchozí 
období.“ umožňuje výběr zveřejňovaných informací, což 
může být při praktické realizaci zavádějící. Z tohoto 
důvodu doporučujeme formulaci upravit, aby byla 
jednoznačná, popřípadě vypustit text ve znění „ o 
očekávaném plnění za běžné období“. 

úpravu pro všechny veřejné instituce, je třeba vzhledem 
k rozdílnému průběhu schvalování či projednávání 
„rozpočtu“ uvažovat s oběma uvedenými možnostmi. 

135.  § 20 odst. 2 Návrh zákona 
o pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Požadujeme vypustit v souvislosti se zásadní připomínkou 
vznesenou k části IIIa. - Ústavní zákon o rozpočtové 
odpovědnosti k Čl. 6, písm. c). 

Neakceptováno. 

136.  Část 
devátá, Čl. 
IX, bod 1. V 
§ 2 odst. 1 

Návrh zákona 
o změně 
některých 
zákonů  

zásadní (1) Územní samosprávný celek nebo svazek obcí 
sestavuje rozpočet a rozpočtový výhled, jimiž se řídí jeho 
hospodaření. Text „rozpočtový výhled“ doporučujeme 
nahradit textem „střednědobý výhled rozpočtu“. Jedná 
se o sjednocení pojmů používaných v zákoně.  
 

Akceptováno. 
Opraveno. 

137.  Část 
devátá, Čl. 
IX, bod 6. 

Návrh zákona 
o změně 
některých 
zákonů  

zásadní Do nově vloženého § 3a doporučujeme doplnit text: 
„Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého 
střednědobého výhledu rozpočtu nejméně po dobu 5 
pracovních dnů přede dnem jeho projednávání na 
zasedání zastupitelstva územního samosprávného 
celku způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ Toto 
doplnění koresponduje s návrhem zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti, kde je v § 6 odst. 2 písm. a) 
uvedeno, že veřejná instituce zveřejní na svých 
internetových stránkách nebo jiným způsobem v místě 
obvyklým návrh rozpočtu a střednědobého výhledu 
rozpočtu nejméně na dva další roky nejméně po dobu 
5 pracovních dnů přede dnem projednávání příslušným 
orgánem, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.   

Akceptováno. 
Zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu ÚSC bylo 
upraveno jednotně v zák. č. 250/2000 Sb. (§ 3a). 

138.  Část 
devátá, Čl. 
IX, bod 12. 

Návrh zákona 
o změně 
některých 
zákonů 
v souvislosti 
s přijetím 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 
a zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Do nově vloženého § 11a doporučujeme doplnit text: 
„Regionální rada regionu soudržnosti zveřejní návrh 
svého střednědobého výhledu rozpočtu nejméně po 
dobu 5 pracovních dnů přede dnem jeho projednávání 
na zasedání výboru Regionální rady regionu 
soudržnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ 
Toto doplnění koresponduje s návrhem zákona 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, kde je v § 6 odst. 2 
písm. a) uvedeno, že veřejná instituce zveřejní na svých 
internetových stránkách nebo jiným způsobem v místě 
obvyklým návrh rozpočtu a střednědobého výhledu 
rozpočtu nejméně na dva další roky nejméně po dobu 
5 pracovních dnů přede dnem projednávání příslušným 
orgánem, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.   

Akceptováno. 
Zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu ÚSC bylo 
upraveno jednotně v zák. č. 250/2000 Sb. (§ 3a). 

139.  Část 
devátá, Čl. 

Návrh zákona 
o změně 

zásadní V novém znění § 22a odst. 1 požadujeme vypustit písm. a) 
a písm. b). Správní delikty uvedené v těchto bodech 

Akceptováno. 
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IX, bod 18. některých 
zákonů 
v souvislosti 
s přijetím 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 
a zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

vyplývají z návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 
250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, který nebyl dosud 
schválen. 

140.  Část 
devátá, Čl. 
IX, bod 19. 
– § 28 
odst. 2. 

Návrh zákona 
o změně 
některých 
zákonů 
v souvislosti 
s přijetím 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 
a zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní V § 28 požadujeme vypustit odst. 2. Schvalování rozpočtů 
a střednědobých výhledů příspěvkových organizací 
znamená nejen zvýšení administrativní zátěže pro 
zřizovatele, ale především způsobí problémy 
v hospodaření příspěvkových organizací. Vzhledem 
k tomu, že rozpočty příspěvkových organizací jsou závislé 
na schváleném rozpočtu zřizovatele a stanovených 
závazných ukazatelích, docházelo by k časovému posunu 
v jejich schvalování až na 1. čtvrtletí roku, na který je 
rozpočet schvalován. Případná nutnost schvalování změn 
rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací by 
znamenala zpomalení a nepružnost rozpočtového procesu 
u příspěvkových organizací. Podle zákona č. 250/2000 
Sb., § 12 odst. 2 písm. b) orgány územního 
samosprávného celku projednávají rozpočet při jeho 
schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby 
schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimž se 
mají řídit právnické osoby zřízené nebo založené 
v působnosti územního samosprávného celku při svém 
hospodaření. Tuto úpravu považujeme ve vztahu 
k rozpočtům zřízených příspěvkových organizací za 
dostačující.  

Neakceptováno. 
Povinnost vyplývá z § 6 odst. 2 a § 2 písm. k) prováděcího 
zákona. Jedná se tudíž pouze o upřesnění a sjednocení 
těchto povinností v rámci zákona č. 250/2000 Sb. 

141.  Část 
devátá, Čl. 
IX, bod 19. 
– § 28 

Návrh zákona 
o změně 
některých 
zákonů  

zásadní V § 28 je příspěvkovým organizacím stanovena povinnost 
sestavovat rozpočet nákladů a výnosů a střednědobý 
výhled rozpočtu nákladů a výnosů a tyto zveřejňovat. Není 
však zmíněna povinnost sestavení a zveřejňování návrhů 
těchto dokumentů, která je obecně zakotvena v § 6 návrhu 
zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Pokud mají 
příspěvkové organizace povinnost sestavovat a 
zveřejňovat i tyto návrhy, doporučujeme ji uvést i v § 28. 
Pokud bylo záměrem příspěvkové organizace této 
povinnosti zbavit, doporučujeme toto výslovně v § 28 
uvést, aby se předešlo budoucím nejasnostem.  

Akceptováno. 
Povinnost je stanovena v § 28 odst. 1 (návrhem je 
dokument před schválením). Doplněno zveřejňování návrhu 
rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu. 

142.  Část 
devátá, Čl. 
IX, bod 19. 

Návrh zákona 
o změně 
některých 
zákonů  

zásadní V návaznosti na připomínku uvedenou pod bodem č. 6 
doporučujeme v § 28 odst. 3 v první větě nahradit text 
„…rozpočet nákladů a výnosů nebo svůj střednědobý 
výhled rozpočtu nákladů a výnosů do 30 dnů ode dne jeho 

Vyhověno jinak a částečně. 
Upraveno nově – rozděleno do dvou ustanovení. Zveřejnění 
do 30 dnů od schválení zůstává. 
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schválení….“ textem „…rozpočet nákladů a výnosů a svůj 
střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů do 30 dnů 
ode dne jeho sestavení….“ 

143.  Část 
devátá, Čl. 
IX, bod 23.  
- § 2 

Návrh zákona 
o změně 
některých 
zákonů  

zásadní V § 2 je svazkům obcí stanovena povinnost sestavovat 
střednědobý výhled rozpočtu a v § 39 povinnost jeho 
zveřejnění. Není však zmíněna povinnost sestavení a 
zveřejňování návrhů těchto dokumentů, která je obecně 
zakotvena v § 6 návrhu zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti. Pokud mají svazky obcí povinnost 
sestavovat a zveřejňovat i návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu, doporučujeme tuto povinnost uvést i v § 39. 
Pokud bylo záměrem svazky obcí této povinnosti zbavit, 
doporučujeme toto výslovně v § 39 uvést, aby se předešlo 
budoucím nejasnostem. 

Akceptováno. 
Doplněno zveřejnění návrhu. Povinnost sestavit návrh 
upravena nebyla, neboť návrh dokumentu je dokument před 
schválením. 

144.  Část 
devátá, Čl. 
IX, bod 6., 
10., 12., 
13., 15., 
17., 19., 
23., 24., 25. 

Návrh zákona 
o změně 
některých 
zákonů 
v souvislosti 
s přijetím 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 
a zákona o 
pravidlech 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Uvedené body se týkají zveřejňování střednědobého 
výhledu rozpočtu, schváleného rozpočtu a závěrečného 
účtu. Doporučujeme, aby byly tyto dokumenty 
zveřejňovány pouze na internetových stránkách (resp. 
způsobem umožňujícím dálkový přístup). Zveřejňování 
v listinné podobě na úředních deskách v některých 
případech i po dobu jednoho roku vede k zahlcení 
úředních desek obcí i krajů, přičemž informační hodnota 
pro občany je diskutabilní.  Zveřejnění na úřední desce 
v listinné podobě považujeme za smysluplné pouze 
v případě zveřejnění návrhu rozpočtu ÚSC  a návrhu 
závěrečného účtu ÚSC, protože se jedná o zásadní 
dokumenty o rozpočtovém hospodaření, ke kterým podle 
zákona mohou občané ÚSC vznášet své připomínky. 
V ostatních případech by bylo vhodné na úřední desce 
uvést pouze oznámení o zveřejnění příslušných 
dokumentů na internetových stránkách. Zveřejňování 
souhrnných základních údajů, např. o výši příjmů a výdajů 
v jednotlivých letech střednědobého výhledu rozpočtu na 
úřední desce má pro občany minimální informační 
hodnotu.  

Akceptováno. Zveřejňování schváleného střednědobého 
výhledu rozpočtu, rozpočtu i závěrečného účtu bylo 
upraveno tak, že se zveřejňují způsobem umožňujícím 
dálkový přístup a na úřední desce se vyvěsí pouze 
oznámení. 

145. Královehradecký kraj    Bez připomínek  

146. Asociace krajů 
 
Tel.: 236003481 
Fax: 236007103 
indrova@asociacekraju.cz 

Čl. 6 písm. 
c), d) a e) 

Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní V souladu s výše uvedeným uplatňujeme následující 
zásadní připomínku: ve vztahu k veřejným institucím 
vymezeným v § 2 písm. h-l) návrhu zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti, vyloučení ustanovení článku 6 
písm. c), d) a e) z návrhu ústavního zákona o rozpočtové 
odpovědnosti. 
Domníváme se, že podle čl. 8 Ústavy ČR je územně 
samosprávnému celku (ÚSC) zaručeno právo na 
samosprávu. Z ustanovení § 1 odst. 2 zák. 
č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, má kraj vlastní 
majetek (kterým jsou i finanční prostředky) a vlastní příjmy, 
se kterými nakládají příslušné orgány. Zákon nepřiměřeně 

Akceptováno částečně. Písm. d) a e) vypuštěna bez 
náhrady. 
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omezuje právo na samosprávu ÚSC, neboť žádný ze 
subjektů nemůže být trestán a omezován ve svém 
hospodaření v důsledku negativního hospodaření jiných 
subjektů, které nezpůsobil a ani je nemohl ovlivnit. 
V případě nemožnosti akceptace této zásadní připomínky 
v celém rozsahu žádám o nalezení řešení s využitím 
alternativních návrhů zaslaných kraji, tak, aby výše 
uvedené právo na samosprávu bylo respektováno.  

147. Středočeský kraj    Bez připomínek  

148. Zlínský kraj Čl. 8 odst. 
1 

Návrh 
ústavního 
zákona o 
rozpočtové 
odpovědnosti 

zásadní Převážná většina příjmů ÚSC je vázána na státní rozpočet. 
V případě Zlínského kraje tvoří příjmy ze sdílených daní 
30 % příjmů rozpočtu Zlínského kraje, dotace pak 
představují 60 % rozpočtu. V případě, že dojde ke změně 
v rozpočtovém určení daní, v dotační politice státu, či se 
změní způsob vyplácení dotací, může se zásadně změnit 
objem příjmů rozpočtu Zlínského kraje.  
Nesouhlasíme proto, aby výše dluhu ÚSC byla pevně 
vázána na jeho celkové příjmy bez ohledu na to, k jakým 
změnám ve struktuře těchto příjmů vlivem zásahu státu 
může docházet. 

Vzato na vědomí. 
Přestože jakákoli změn dotýkající se sdílených daní může 
mít dopad na hodnotu uvedeného pravidla, domníváme se, 
že představuje při současné kvalitě datových zdrojů 
nejvhodnější ukazatel odrážející dlouhodobou finanční pozici 
ÚSC. 

149.  část 
devátá 
bod 19 - 
§28 odst. 1 
až 3 

změna 
zákona o 
rozpočtových 
pravidlech 
územních 
rozpočtů 

- Navrhujeme vypustit navrhované znění a ponechat 
stávající text zákona.  
Odůvodnění: Sestavování střednědobého výhledu 
rozpočtu nákladů a výnosů na nejméně 2 roky následující 
po roce, na který je sestavován rozpočet, v případě 
školských příspěvkových organizací, nemá téměř žádný 
efekt, neboť náklady školských příspěvkových organizací 
ze 2/3 představují osobní náklady a další dle § 160 zákona 
č. 561/2004 Sb., (školský zákon), na které jsou 
poskytovány dotace ze státního rozpočtu, které jsou těmto 
příspěvkových organizací známy nejdříve v březnu 
kalendářního roku, ve kterém jsou realizovány. Proto 
navrhujeme buď vypustit, nebo alespoň zrušit pro 
příspěvkové organizace, které jsou z více než 60 % 
financovány ze státního rozpočtu. Rozpočty takovýchto 
příspěvkových organizací jsou zapojeny svými provozními 
náklady (bez osobních) do rozpočtů ÚSC. 
V našem kraji máme mnoho malých příspěvkových 
organizací, včetně malých mateřských škol, které nemají 
dostatečné finanční zdroje na financování technických 
hospodářských pracovníků, a tato změna představuje další 
administrativní zátěž. 

Neakceptováno. 
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