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Praha 20. 1. 2020 
 
Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane, 
 
Ministerstvu financí byla dne 6. ledna 2020 doručena Vaše žádost 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: 
 
“1) Mají peníze z prodeje státních dluhopisů (popř. jiných finančních instrumentů) 
financující schválený schodek státního rozpočtu předem stanovený účel, na který 
budou použity? 
 
2) Lze vyloučit, že žádné peníze z prodeje státních dluhopisů (popř. jiných finančních 
instrumentů) financujících schválený schodek státního rozpočtu nepůjdou do 
rozpočtu měst a obcí na základě rozpočtového určení daní?” 
 
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace: 
 
Ad 1) 
Dle § 25 odst. 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou státní dluhopisy vydávány na základě jiného zákona o státním 
dluhopisovém programu, nebo jiného zákona, který pověřuje Ministerstvo financí 
vydat státní dluhopisy nebo mu vydání státních dluhopisů umožňuje.  

Účel, za kterým může Ministerstvo financí vydávat státní dluhopisy, upravuje § 35 
odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podle 
tohoto ustanovení ministerstvo může vydávat státní dluhopisy na úhradu 
rozpočtovaného schodku státního rozpočtu bez zahrnutí rozpočtovaného salda 
kapitoly Operace státních finančních aktiv, na úhradu jmenovitých hodnot nebo jistin 
státního dluhu, včetně jmenovitých hodnot nebo jistin derivátů souvisejících 
s úhradou jmenovitých hodnot nebo jistin státního dluhu, za účelem vytváření rezervy 
peněžních prostředků podle odstavce 4, za účelem poskytování zápůjček a úvěrů 
právnickým osobám podle odstavce 5, za účelem plnění dluhů ze smluv, jimiž se 
sjednává finanční zajištění nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu, nebo 
rozhodla-li tak vláda. 
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Přehled zákonů o státních dluhopisových programech naleznete na internetových 
stránkách Ministerstva financí: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-statniho-
dluhu/emise-statnich-dluhopisu/dluhopisove-programy. 
 
Ad 2) 
 
Peněžní prostředky z prodeje státních dluhopisů jsou určeny pouze pro účely, které 
upravují výše uvedené zákony. Tyto peněžní prostředky jsou určeny pouze 
na financování schodku státního rozpočtu jako celku, nikoli jednotlivých projektů. 
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení 
daní), ve znění pozdějších předpisů, upravuje pouze rozpočtové určení daně 
z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitých věcí a daně 
silniční a nikterak neupravuje určení peněžních prostředků z prodeje státních 
dluhopisů. 
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