
Statut 
Výboru pro rozpočtové prognózy 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Výbor pro rozpočtové prognózy (dále jen „Výbor”) je zřízen zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti (dále jen „zákon“). Výbor pro účely přípravy státního rozpočtu, rozpočtu 
státního fondu a rozpočtu zdravotní pojišťovny a jejich střednědobého výhledu posuzuje 
makroekonomické a fiskální prognózy sektoru veřejných institucí zpracované Ministerstvem financí 
(dále jen „ministerstvo“). 

Článek 2 
Činnost Výboru 

(1) Základním cílem Výboru je posouzení objektivity makroekonomických a fiskálních prognóz 
sektoru veřejných institucí, které jsou používány v rozpočtovém procesu. 

(2) Výbor pro účely přípravy státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů zdravotních 
pojišťoven a jejich střednědobých výhledů a pro účely konvergenčního programu nezávisle, 
pravidelně a souhrnně předem posuzuje makroekonomické a fiskální prognózy sektoru 
veřejných institucí zpracované ministerstvem, zejména z hlediska pravděpodobnosti jejich 
naplnění. Za tímto účelem Výbor vypracovává stanovisko s kvalitativním hodnocením za 
použití hodnotících stupňů: optimistická, realistická či obezřetnostní prognóza, a to včetně 
odůvodnění stanoviska. 

(3) Výbor vypracovává stanovisko podle § 8 odst. 3 zákona k pravidelnému následně 
prováděnému hodnocení makroekonomických a fiskálních prognóz ministerstva použitých pro 
přípravu státního rozpočtu zpracovaného ministerstvem. 

(4) V případě podstatného zkreslení makroekonomických prognóz po dobu nejméně čtyř po sobě 
následujících let může Výbor dát ministerstvu doporučení k opatřením podle § 8 odst. 4 
zákona. 

Článek 3 
Složení Výboru 

(1) Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a nejméně dalších 5 členů. 
(2) Předsedu a další členy Výboru jmenuje vláda České republiky na návrh Národní rozpočtové 

rady. 
(3) Místopředsedu Výboru volí členové Výboru ze svých řad. Místopředseda Výboru je zvolen, 

získá-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů Výboru. 
(4) Funkční období člena Výboru je 3 roky a počíná dnem jeho jmenování. 
(5) Pro jmenování členem Výboru se vyžaduje jeho předchozí písemný souhlas a prohlášení 

o mlčenlivosti. 

Článek 4 
Členství ve Výboru 

(1) Funkci člena Výboru může zastávat pouze fyzická osoba, která 
a) je plně svéprávná, 
b) nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, 
c) získala vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, 
d) je zástupcem soukromé či na vládě České republiky nezávislé veřejné instituce, kde 

aktivně, dlouhodobě a na pravidelné bázi zpracovává veřejně publikované 
makroekonomické anebo fiskální prognózy. 



(2) Předsedou Výboru může být pouze člen Výboru, který je všeobecně uznávanou osobností 
v oblasti makroekonomie nebo veřejných financí. 

(3) Funkce člena Výboru zaniká dnem 
a) uplynutí funkčního období, 
b) bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce 

předsedovi vlády České republiky, nebo pozdějším dnem uvedeným v doručeném vzdání 
se funkce, 

c) kdy člen Výboru přestane splňovat některou z podmínek uvedenou v odstavci 1 písm. a) 
až d), 

d) odvolání člena Výboru vládou České republiky v případě neplnění povinností stanovených 
tímto statutem nebo Jednacím řádem Výboru, a to na návrh nadpoloviční většiny všech 
členů Výboru nebo na návrh Národní rozpočtové Rady, 

e) úmrtí, prohlášením za nezvěstného nebo za mrtvého. 
(4) Členství ve Výboru je čestnou funkcí bez nároku na odměnu. 

Článek 5 
Práva a povinnosti členů Výboru 

Člen Výboru 
a) se osobně účastní jednání Výboru, nestanoví-li Jednací řád Výboru jinak, 
b) uplatňuje v průběhu jednání Výboru své názory a připomínky k makroekonomickým 

a fiskálním prognózám ministerstva, 
c) se v souladu s Jednacím řádem Výboru podílí na formulaci stanoviska Výboru k prognózám 

ministerstva a hlasuje o něm, 
d) zachovává mlčenlivost o informacích získaných v rámci svého členství ve Výboru. 

Článek 6 
Jednání Výboru 

(1) Navenek jedná jménem Výboru předseda Výboru nebo jím pověřený člen Výboru. 
(2) Jednání Výboru a stanovení kritérií pro posuzování makroekonomických a fiskálních prognóz 

se řídí Jednacím řádem Výboru. 
(3) Člen Výboru není vázán žádnými příkazy, při své činnosti se řídí Statutem Výboru a Jednacím 

řádem Výboru. 

Článek 7 
Další ustanovení 

(1) Statut Výboru, Jednací řád Výboru, složení Výboru a stanoviska Výboru zveřejňuje 
ministerstvo na svých internetových stránkách. 

(2) Ministerstvo poskytuje Výboru nezbytné informace pro hodnocení prognóz a věcné podmínky 
pro jeho jednání. Výdaje nezbytné pro zajištění jednání Výboru jsou hrazeny z rozpočtu 
ministerstva. 

Článek 8 
Účinnost 

Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení vládou České republiky. 


