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Změny institucionálního rámce 
Významným krokem ke splnění fiskálních cílů stanovených v Koncepci reformy veřejných 
rozpočtů je přijatá novela zákona o rozpočtových pravidlech28. Souhrn opatření zavedený 
touto novelou výrazně přispěje ke zvýšení agregátní fiskální disciplíny, zlepšení alokační 
efektivnosti veřejných rozpočtů a také k tzv. provozní efektivnosti organizací pod kontrolou 
vlády.  

Nejvýznamnější změnou je zavedení institutu fiskálního cílení, který se opírá o střednědobé 
rozpočtové výhledy státního rozpočtu a státních fondů a na ně navazující závazné střednědobé 
výdajové rámce. Nově zavedeným nástrojem jsou závazné střednědobé výdajové rámce. 

Zákon taxativně vymezuje minimální rozsah střednědobého rozpočtového výhledu pro státní 
rozpočet29 a státní fondy, časový horizont rozpočtového výhledu (tj. princip n + 2) a vazbu na 
rozpočtové výdajové rámce. Dále jsou zde z hlediska věcného obsahu i termínového 
kalendáře specifikovány přesněji než dosud jednotlivé fáze rozpočtového procesu. 

Obdobně je explicitně vymezen i střednědobý výdajový rámec, který je tvořen na klouzavém 
principu celkovými výdaji státního rozpočtu a státních fondů na každý z roků, na které je 
sestavován střednědobý výhled30. Zákon vymezuje i výdaje, které se z výdajových rámců 
vylučují31 a způsob, jakým se částky střednědobého výdajového rámce stanovují vč. možných 
úprav. Obdobně je vymezen postup při vypracování návrhu státního rozpočtu v následujícím 
roce ve vazbě na částky uvedené ve střednědobém výdajovém rámci. Střednědobé výdajové 
rámce znamenají pozitivní posun směrem k víceletému rozpočtování. Výdajové rámce 
projednává vláda a poté svým usnesením k návrhu zákona o státním rozpočtu schvaluje 
Poslanecká sněmovna. Vláda je střednědobým výdajovým rámcem vázána a v případě, že se 
od něj odchýlí, musí tuto změnu odůvodnit. 

K posílení střednědobého principu rozpočtového procesu  přispívá také novela  jednacího 
řádu vlády. Ta ukládá, aby veškeré návrhy předkládané k projednání vládě obsahovaly i 
hodnocení jejich plného alespoň tříletého dopadu na veřejné rozpočty, tj. odhad budoucích 
výdajů a konkrétní zdroj jejich krytí.  

Na základě schválené novely zákona o rozpočtových pravidlech byl již připraven návrh 
státního rozpočtu na rok 2005 a závazné střednědobé výdajové rámce na roky 2006-2007.  

Významné opatření směřující ke zlepšení rozpočtového managementu představuje omezení 
možnosti použít mimořádné příjmy státního rozpočtu na mimořádné výdaje. V současné době 

 
28 Zákon č. 482/2004 Sb.,  o rozpočtových pravidlech  účinný od 7. 9. 2004 
29 Jsou to předpoklady a záměry vlády týkající se příjmů, výdajů a salda státního rozpočtu a státních fondů  

(zejména zamýšlené změny zákonů a jiných právních předpisů), očekávané celkové  příjmy a výdaje státního 
rozpočtu (dále členěné podle kapitol) a státních fondů na jednotlivá léta, výdaje na programy a účast státního 
rozpočtu na jejich financování a výdaje na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU podle 
jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů. 

30 Částka střednědobého výdajového rámce na první rok střednědobého výhledu vychází z částky střednědobého 
výdajového rámce na stejný rok a může být upravena o některé výdaje. Tím se z této částky pro druhý rok 
střednědobého výhledu stane částka na první rok tohoto výhledu. 
Po úpravě o realizaci státních záruk, návratné finanční výpomoci, případně výdaje v důsledku neočekávaných 
okolností se z částky celkových výdajů v usnesení Poslanecké sněmovny stane částka výdajů státního rozpočtu 
v návrhu zákona o státním rozpočtu. 

31 Jde o realizaci státních záruk přijatých do 30. dubna 2004 s výjimkou výdajů na záruky státu vůči věřitelům 
státní organizace Správa železniční dopravní cesty a dále návratné finanční výpomoci. 
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lze tento krok učinit pouze na základě novely zákona o státním rozpočtu, schválené 
Parlamentem.   

Novela rozpočtových pravidel také klade podstatně vyšší důraz na zvýšení zainteresovanosti 
správců kapitol na výsledcích jejich hospodaření a  posiluje tak jejich manažerské pravomoci. 
Správci kapitol mají nově právo převádět neutracené investiční a provozní prostředky do 
dalších let. Podrobněji jsou také v novele rozpracovány postihy za porušení rozpočtové kázně. 
Správci kapitoly je rozpočtovými pravidly uloženo soustavně sledovat a vyhodnocovat 
hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládání výdajů ve své kapitole. Totéž je prováděno 
u organizačních složek státu a příspěvkových organizací, u nichž je správce kapitoly 
zřizovatelem. O výsledcích tohoto sledování a vyhodnocování informuje ve své roční 
zprávě32. 

Ministerstvo financí pak má povinnost v elektronické podobě uveřejňovat čtvrtletní a 
pololetní zprávy o hodnocení plnění státního rozpočtu a státní závěrečný účet. 

V souladu s Koncepcí reformy veřejných rozpočtů jsou připravovány kroky k ukončení 
činnosti privatizačních fondů33 a dalších mimorozpočtových agentur a státních fondů.    

Fond národního majetku České republiky již téměř splnil svoji úlohu transformační instituce 
(privatizační fond) a dokončil převážnou část privatizace státního majetku. Proto by měla být 
jeho činnost ukončena bez likvidace do konce roku 2005. Za právního nástupce FNM bude 
zákonem určen stát zastoupený Ministerstvem financí, na které poté přejde veškerý majetek 
FNM, zůstatky na účtech a veškeré jeho pohledávky a závazky. Součástí připravované 
legislativní úpravy bude vymezení způsobů nakládání s majetkem a dalšího postupu 
privatizace po ukončení činnosti FNM. Tato opatření jsou koncipována  s cílem vytvořit 
vhodné podmínky pro plynulé dokončení privatizačního procesu majetku státu určeného 
k privatizaci, který nebude zprivatizován do konce roku 2005. 

Dalším krokem  směřujícím k dokončení privatizace je ukončení (resp. transformace) činnosti 
Pozemkového fondu České republiky, které je zvažováno ke konci roku 2009. Zbývající 
agendu pravděpodobně převezmou pozemkové úřady jako organizační složky státu. 

K dalšímu zvýšení transparentnosti veřejných financí a znemožnění obcházení výdajových 
rámců jsou také navrhována opatření týkající se České konsolidační agentury (ČKA)34. Na 
základě již schváleného zákona bude do 31. 12. 2007 ukončena bez likvidace činnost ČKA. 
S tímto rozhodnutím souvisí i výše zmiňované ustanovení novely rozpočtových pravidel, 
podle něhož bude podstatně ztížen převod nekvalitních aktiv do ČKA a od 1. 1. 2006 
zákonem zcela zakázán převod nebonitních pohledávek do ČKA. Do okamžiku ukončení 
činnosti ČKA bude též vyřešen způsob úhrady pohledávky za státním rozpočtem vzniklé 
následkem kumulace neuhrazených ztrát minulých let. Poslaneckou sněmovnou byl schválen 
zákon, který upravuje úhradu pohledávek ČKA speciálním státním dluhopisovým programem 
na roky 2004 - 2007.  

 
32 Roční zprávy vypracovávají organizační složky státu, příspěvkové organizace a státní fondy, a to o sobě a 

o své činnosti, zejména pak o svém hospodaření. 
33 Privatizačními fondy jsou Fond národního majetku a Pozemkový fond. 
34 V návaznosti na předpokládané ukončení činnosti ČKA v roce 2006 omezuje novela rozpočtových pravidel 

razantně možnosti dalších převodů nekvalitních aktiv do bilance ČKA za netržních podmínek. Možnost dalších 
úplatných převodů aktiv do ČKA je vázána na rozhodnutí vlády, při překročení částky 1,0 mld. Kč za rok 
dokonce na souhlas Poslanecké sněmovny Parlamentu. 
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Pokud jde o snižování počtu státních mimorozpočtových fondů, Poslaneckou sněmovnou byl 
schválen zákon o ukončení činnosti Státního fondu pro zúrodnění půdy, které by mělo 
proběhnout k 1. lednu 2006. 




