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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí bylo dne 2. září 2018 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto 
znění: 

rád bych totou cestou požádal MFČR, jako ministerstvo odpovědné podle  
z. č. 2/1969 Sb. a z č. 218/2000 Sb. za státní rozpočet ČR o infomaci o vývoji limitů 
výdajů kapitoly státního rozpočtu ČR č. 307 - Ministerstvo obrany ČR pro 
střednědobé výhledy schvalované vládou ČR usnesením v období let 2002 až 2018, 
a to ve struktuře a podrobnosti odpovídající přiložené tabulce. Ta obsahuje informace 
o vývoji těchto limitů podle usnesení zmiňovaných MOČR v jeho materiálech, ke 
kterým jsem měl přístup, domnívám se však, že asi nejde o úplný výčet. 
 
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Základním 
východiskem a současně zadáním pro Ministerstvo financí k sestavení státního 
rozpočtu pro jednotlivé roky jsou usnesení vlády k přípravě státního rozpočtu na 
příslušný rok a střednědobého výhledu, zpravidla schvalovaná v průběhu června 
příslušného roku. Tato usnesení vlády jsou pro Ministerstvo financí podkladem pro 
zpracování pracovních instrukcí k sestavení návrhu státního rozpočtu pro jednotlivé 
ústřední správní úřady, resp. kapitoly státního rozpočtu. V kontextu Vámi zaslané 
tabulky je vhodné zmínit rovněž usnesení vlády k návrhu státního rozpočtu  
a střednědobého výhledu pro jednotlivá období, prostřednictvím kterých dochází ke 
schválení návrhu státního rozpočtu před předložením kompletní dokumentace do 
Poslanecké sněmovny; tato usnesení vlády jsou zpravidla schvalována v průběhu 
měsíce září příslušného roku.  

Vámi zpracovanou tabulku Vám zasíláme v příloze dopisu doplněnou o údaje 
z pracovních podkladů Ministerstva financí za příslušná období. Doplněné údaje jsou 
uvedeny červeně. Připomínáme, že projednání návrhu státního rozpočtu na rok 2019 
je na program jednání vlády zařazeno až 19. září 2018. V dané souvislosti  
však považujeme za vhodné upozornit, že státní rozpočet, kromě dalších funkcí,  
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je (re-) distribučním nástrojem v rámci fiskální politiky státu a jako takový vyjadřuje 
vůli politické reprezentace. Vzhledem k tomu, že státní rozpočet je schvalován 
Poslaneckou sněmovnou v rámci legislativního procesu, jsou rozhodujícím výrazem 
politické vůle právě zákony o státním rozpočtu na jednotlivé roky. Jednotlivá 
usnesení vlády v naznačeném kontextu tak pouze dokreslují proces vyjednávání při 
přípravě státního rozpočtu na další období. 

V naznačené souvislosti připomínáme, že na vládní úrovni byla v minulosti přijata, 
resp. vzata na vědomí řada materiálů předkládaných různými rezorty, které řešily 
určitým způsobem otázku zdrojového rámce zajištění obrany. Většinou se jednalo  
o materiály koncepčního či strategického charakteru zpracované a na jednání vlády 
předložené jinými ústředními správními úřady (většinou Ministerstvy obrany, vnitra 
nebo zahraničních věcí), tedy mimo primární gesci Ministerstva financí. Nicméně  
i v těchto případech platí, že platným výrazem politické vůle je vzhledem ke své 
právní síle zákon o státním rozpočtu na příslušné období. 
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