Pozměňovací návrh poslance Zbyňka Stanjury k sněmovnímu tisku 411 – vládní návrh
ústavního zákona
o rozpočtové odpovědnosti
1. Článek 4 zní:
„(1) Činí-li výše dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních
prostředků při financování státního dluhu vyjádřená jako procentní podíl na hrubém
domácím produktu nejméně 55 % hrubého domácího produktu, uplatní se od prvního dne
druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení takto upravené výše dluhu
následující opatření vedoucí k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí
a) vláda schválí a předloží Poslanecké sněmovně návrh a střednědobý výhled státního
rozpočtu a rozpočtů státních fondů, které vedou k dlouhodobě udržitelnému stavu
veřejných financí; byl-li již návrh zákona o státním rozpočtu nebo návrh rozpočtu státního
fondu předložen bez splnění této podmínky, vláda takový návrh vezme zpět a neprodleně
předloží návrh nový,
b) vláda předloží Poslanecké sněmovně návrhy vyrovnaných rozpočtů zdravotních
pojišťoven; návrhy schodkových rozpočtů může předložit jen při splnění podmínek
stanovených zákony upravujícími veřejné zdravotní pojištění,
c) územní samosprávný celek schválí svůj rozpočet na následující rok jako vyrovnaný nebo
přebytkový; rozpočet územního samosprávného celku může být schválen jako schodkový
jen při splnění podmínek stanovených zákonem upravujícím rozpočtová pravidla územních
rozpočtů,
d) veřejné instituce, na něž se nevztahuje písmeno a) až c), nesmí po období, v němž výše
dluhu činí nejméně 50 % hrubého domácího produktu, zřizovat nové závazky ze smluv,
s výjimkou závazků týkajících se projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie
nebo závazků nezbytných k plnění rozhodnutí soudu nebo orgánu státní moci, vedoucí
k navýšení dluhu sektoru veřejných institucí na dobu delší než jeden kalendářní rok.
(2) Výjimky z uplatnění opatření podle článku 4 stanoví zákon o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti.
Odůvodnění bodu 1:
Ustanovení prováděcího zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (sněmovní tisk 412, §
13) se přesouvá na ústavní úroveň, aby byla posílena jeho důležitost. Samotná opatření jsou
beze změny oproti původnímu návrhu.
Samotné výjimky z opatření pak zůstávají z důvodu svého technického charakteru zachovány
v prováděcím zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (nově § 13 a 14).
2. V článku 6 se slovo „2016“ nahrazuje „2017“.
Odůvodnění bodu 2:
Vzhledem k dlouhému schvalovacímu procesu se navrhuje posun účinnosti o rok.
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