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Návrh

poslanců Martina Kocourka a dalších

na vydání

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti
orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu
národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla)

-2Zákon
ze dne ………….2002

kterým se mění a doplňuje zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve
věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve
znění pozdějších předpisů a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku
státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č.
285/1991 Sb., zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb.,
zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 120/1995 Sb., zákona č. 135/ 1996
Sb., zákona č. 104/2000 Sb., zákona č. 211/2000 Sb., zákona 220/2000 Sb., zákona
239/2001
Sb.,
a
zákona
15/2002
Sb.
se
mění
a
doplňuje
takto:
Za stávající § 18 se vkládá se nový § 18a, který zní :
„Specifický účet fondu
§ 18a
(1) Fond neprodleně založí specifický účet fondu s názvem „Rezerva k financování programů
obnovy a rozvoje“ (dále také jen „Povodňová rezerva“).
(2) Účelem specifického účtu Povodňová rezerva je financování programů na zabránění
škodám, odstraňování škod, a dále na provádění obnovy a rozvoje, vztahujících se
k územím postižených živelnými pohromami (dále jen „programy obnovy a rozvoje“).
Programy obnovy a rozvoje budou definovány příslušnými právními předpisy.
(3) Fond neprodleně převede z výnosu z prodeje majetkové účasti státu na podnikání akciové
společnosti Český Telecom na specifický účet Povodňová rezerva peněžní prostředky ve
výši 50 mld. Kč nebo jejich ekvivalentu v zahraniční měně, a to v návaznosti na
podmínky vymezené v kupní smlouvě mezi fondem a vládou schváleným nabyvatelem.
(4) Prostředky uložené na specifickém účtu Povodňová rezerva lze použít pouze v souladu
s účelem jeho zřízení, a to :
a) k neprodlenému převodu 5 mld. Kč na zvláštní účet státních finančních aktiv
označený jako „Financování programů obnovy a rozvoje“,
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prostředků vyplývajících z programů obnovy a rozvoje,
c) k převodu peněžních prostředků na zvláštní účet státních finančních aktiv označený
jako „Financování programů obnovy a rozvoje“, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
(5) O prostředky získané podle odst. 4 písm. a) a c) lze překročit výdaje státního rozpočtu
schválené zákonem o státním rozpočtu v rozpočtovaném roce, ve kterém budou takto
získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném roce mění saldo státního
rozpočtu a financující položky.“
Čl. II

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla) se mění a doplňuje takto:
V § 36 odst. 3 nově zní :
„(3) Součástí státních finančních aktiv jsou také tyto položky :
a) „Zvláštní účet důchodového pojištění“, na kterém se vedou peněžní prostředky
převedené ve výši kladného rozdílu mezi příjmy z pojistného na důchodové
pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění včetně výdajů spojených s
výběrem pojistného na důchodové pojištění podle stavu ke dni 31. prosince běžného
rozpočtového roku. Prostředky tohoto účtu lze použít pouze na zvýšení dávek
důchodového pojištění a na úhradu záporného salda pojistného na důchodové
pojištění včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění.
b) „Financování programů obnovy a rozvoje“, na kterém se vedou peněžní prostředky
převedené z Fondu národního majetku, pokud tak stanovil zvláštní zákon21a).
Prostředky z této položky lze použít pouze na financování programů na zabránění
škodám, odstraňování škod, a dále na provádění obnovy a rozvoje, vztahujících se
k územím postižených živelnými pohromami (dále jen „programy

obnovy a

rozvoje“). Programy obnovy a rozvoje budou definovány příslušnými právními
předpisy.“

21a)

Například zákon č……../2002 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů
České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České
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Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA.
A. Obecná část:
I.
Podstatnou část České republiky postihly v srpnu 2002 ničivé povodně. Vzhledem k tomu, že
za posledních pět let postihly ničivé povodně střídavě a s větší či menší intenzitou prakticky
území celé republiky, a vzhledem k tomu, že tyto povodně působí nevyčíslitelné a nenávratné
škody na životech, zdraví a majetku občanů a podniků, musí se problematika prevence a
zmírňování následků povodní stát jednou z priorit České republiky, a to jak z pohledu
procesního (organizačního), tak pohledu věcného (programového), tak zejména z pohledu
zdrojového (rozpočtového).
II.
Předkladatelé jsou si vědomi faktu, že fenoménu povodní a jejich následků není možné
z podstaty věci zcela zabránit, ale jsme přesvědčení o tom, že je možné – a nutné – vyvinout
maximální úsilí a snahu vedoucí jednak k budoucímu omezení a eliminaci vzniku ničivých
povodní, což je otázka programů prevence vzniku ničivých povodní, a tedy otázka našeho
budoucího úsilí.
III.
Naším současným úkolem a výzvou je však co nejrychlejší, nejširší a nejefektivnější obnova a
rozvoj ničivými povodněmi postižených území. Jsme si zároveň vědomi i faktu, že i
sebevelkorysejší programy obnovy a rozvoje postižených území nikdy nemohou nahradit
ničivé důsledky na životech, zdraví a majetku, a proto lze i do budoucna hovořit pouze o
maximální snaze o prevenci a zmírňování následků ničivých povodní. Zároveň vyjadřujeme i
přesvědčení, že ničivé povodně nelze také zjednodušeně rozlišovat pouze podle data, polohy
či významu území, která byla přírodní katastrofou postižena. Budoucí státní programy obnovy
a rozvoje postižených území musí být proto jednak dobře, přesně a citlivě strukturovány
v návaznosti na jednotlivé fáze a cíle obnovy a rozvoje postižených území, a jednak musí být
tyto státní programy obnovy a rozvoje založeny na maximálně objektivizovaných kritériích a
postupech.
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některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
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IV.
Jak jsme již zmínili, proces zmírňování následků ničivých povodní musí paralelně postupovat
ve třech základních liniích. První linií je organizace, koordinace a řízení procesu zmírňování
následků povodní. Druhou linií je tvorba a definování široké sady státních programů
zmírňování následků přírodní katastrofy, které musí mít tři základní a návazné fáze (1.
záchranné práce a likvidace následků, 2. obnova území, 3. rozvoj území a preventivní
opatření). Třetí a velmi významnou linií je hledání zdrojů k profinancování sady státních
programů zmírňování následků živelných katastrof. První dvě linie jsou výsostnou záležitostí
vlády a samospráv postižených území, samozřejmě při maximální součinnosti jak Parlamentu,
tak ostatních relevantních institucí. Avšak otázka šíře a nalezení zdrojů financování vyžaduje
širšího konsensu, neboť představuje variabilní kombinace zapojení zdrojů veřejného či
soukromého sektoru. Otázka řádové velikosti vyčleněných zdrojů též může významně
limitovat uvažování o struktuře, množství, rozsahu a cílech státních programů ke zmírnění
povodňových škod.
V.
A právě otázku hledání zdrojů financování státních programů obnovy považujeme za
náš možný příspěvek k řešení otázky nalezení zdrojů financování a potenciálního řádového
rozměru státních programů zmírnění následků povodňových škod. Vzhledem k současným
možnostem státního rozpočtu, vzhledem k tomu, že státní rozpočet nyní nese drtivou část
záchranných a likvidačních nákladů povodní, a vzhledem k našemu přesvědčení, že otázka
současného či budoucího zmírňování následků přírodních katastrof se musí stát prioritou
agend České republiky, jsme toho názoru, že významnou část nákladů financování
protipovodňových programů musí nést také ostatní součásti veřejných rozpočtů.
VII.
Jsme toho názoru, že jednou z nejvýznamnějších součástí soustavy veřejných rozpočtů
(fiskálního charakteru) je Fond národního majetku ČR (dále jen „fond“). Na účtech tohoto
fondu se soustřeďují zejména výnosy z privatizace majetku státu, a tyto výnosy tak mají
převážně charakter jednorázových a neopakovatelných příjmů soustavy veřejných rozpočtů.
Z logiky věci také pak plyne, že i výdaje fondu by měly být směřovány na jednorázové a v případě povodní snad v budoucnu – neopakovatelné náklady, související s úkoly soustavy
veřejných rozpočtů. A právě náklady související s námi předpokládanými státními programy
obnovy a rozvoje území postižených povodněmi jsou typově právě ty jednorázové výdaje,
které by měly být profinancovány právě z části jednorázových příjmů fondu.
VII.
Předkladatelé jsou v této logice přesvědčeni o tom, že současná – a i krátkodobá budoucí situace fondu umožňuje ze zdrojů fondu rezervovat na programy zmírnění následků povodní
prostředky ve výši 50 mld. Kč. K této úvaze vedou předkladatele dva základní důvody.
Jednak předkladatelé reflektují odhady povodňových škod, pohybující se v řádech desítek
mld. Kč. A jednak lze i říci, že bilance fondu je střednědobě, zejména po prodeji majetkové
účasti státu na podnikání akciové společnosti Transgas, stabilizovaná. Fond bude zároveň na
základě rozhodnutí vlády ze dne 7.8.2002 o prodeji 51,1% majetkového podílu státu na
podnikání akciové společnosti Český Telecom v krátkém období příjemcem dalších 1,820
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výnosy z prodeje podílu státu v a.s. Český Telecom není nezbytně nutné zapojit do běžné
bilance fondu svědčí i skutečnost, že vláda hodlala rezervovat výnos z tohoto prodeje na
splátky úvěru na nákup 24 nadzvukových letadel typu JAS 39 GRIPEN pro Armádu ČR.
VIII.
Jakkoliv předkladatelé mohou uznávat, že i nákup nadzvukových letadel pro Armádu ČR má
charakter jednorázového a neopakovatelného výdaje veřejných rozpočtů, jsou předkladatelé
přesvědčeni o tom, že se právě díky povodňovým událostem ze srpna 2002 priority veřejných
rozpočtů zásadně změnily, a to, a doufáme nejen podle názoru předkladatelů, ve směru
prioritního řešení prevence a zmírňování následků a důsledků ničivých povodní na území ČR
jak za posledních 5 let, tak zejména i v budoucnu. Samozřejmě, a pevně v to doufáme, že
stejná logika změn výdajových priorit by podle názoru předkladatelů měla platit i pro všechny
ostatní typy a úrovně veřejných, a v přiměřené míře i soukromých, rozpočtů.
IX.
Předkladatelé sledují předloženým legislativním řešením dva základní cíle. Prvním cílem
předkladatelů je rozměrový zdrojový signál pro přípravu předpokládané státní sady programů
obnovy a rozvoje území postižených povodněmi. Tento cíl reprezentuje založení specifického
účtu „Povodňová rezerva“ fondu ve výši 50 mld. Kč. Druhým cílem je transparentnost a
variabilita užití zdrojů zmíněného specifického účtu Povodňová rezerva ve výši 50 mld. Kč.
Legislativní řešení užití Povodňové rezervy umožňuje, aby zmíněná povodňová rezerva byla
zapojena do státního rozpočtu jednak :
a) okamžitě, ještě pro rozpočtové období roku 2002, a to ve výši 5 mld. Kč,
prostřednictvím kapitoly operací státních finančních aktiv,
b) jako součást mimořádných příjmů standardně schvalovaných státních rozpočtů na
příslušné kalendářní roky, kryjící výdaje spojené se státními programy obnovy a
rozvoje v příslušném rozpočtovaném roce,
c) mimořádně i v průběhu běžícího rozpočtového období, opět v rámci rozhodnutí o
provedení mimořádných rozpočtových opatření, opět prostřednictvím operací
státních finančních aktiv, a na základě zvláštního zákona.
X.
Návrhem vymezené legislativní řešení nakládání s Povodňovou rezervou umožňuje jednak
plánovité nebo i operativní a průběžné nakládání s touto rezervou v celkové výši 50 mld. Kč.
Zejména však veškeré výdaje budou realizovány prostřednictvím výdajů státního rozpočtu,
což zaručuje definování přesných pravidel pro jednotlivé programy obnovy a rozvoje, ale i
zejména i precizní kontrolu využívání zdrojů Povodňové rezervy, a to hlavně prostřednictvím
„Státního závěrečného účtu“ a jeho velmi významné součásti, kterou je závěrečný účet
kapitoly „Operace státních finančních aktiv“.
XI.
Závěrem chtějí navrhovatelé vyjádřit názor, že náš návrh dává jednak signál o řádové
možnosti účasti veřejných rozpočtů na řešení následků ničivých povodní, dále bude znamenat
impuls ke změně v řazení výdajových priorit veřejných rozpočtů, stejně tak jako dává
možnost jak k plánovanému, tak operativnímu užití vyčleněných výdajových rezerv, a to při
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XII.
Vzhledem k faktu, že vlivem ničivých povodní byly a jsou i nadále ohroženy životy a zdraví
občanů, stejně jako i nadále hrozí značné hospodářské škody, žádají předkladatelé tohoto
návrhu, aby sněmovna v návaznosti na § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, s tímto návrhem zákona vyslovila
souhlas již v prvním čtení.
Návrh zákona se nedotýká práva EU a nemá žádný dopad na státní rozpočet ČR.
B. Zvláštní část:
K čl. I:
V rámci ustanovení článku I. zřídí fond specifický účet, na který fond převede 50 mld.
Kč z výnosu z prodeje majetkové účasti státu na podnikání akciové společnosti Český
Telecom. Z tohoto specifického účtu fondu bude neprodleně (předkladatelé očekávají, že to
bude v posledním čtvtletí roku 2002), a v návaznosti na podmínky kupní smlouvy mezi
fondem a nabyvatelem majetkové účasti státu na podnikání a.s. Český Telecom, převedeno na
účet státních finančních aktiv 5 mld. Kč.
Prostředky uložené na tomto specifickém účtu se stávají zdrojem financování státem
definovaných programů na likvidaci povodňových škod, zabránění povodňovým škodám,
odstraňování škod, a dále na opatření k provádění obnovy a rozvoje, vztahující se k územím
postižených živelnými pohromami (dále jen programy obnovy a rozvoje).
Návrhem vymezené legislativní řešení nakládání s Povodňovou rezervou umožňuje
buď plánovité (prostřednictvím příjmů a výdajů schváleného státního rozpočtu) nebo
operativní či průběžné nakládání s touto rezervou (prostřednictvím zapojení prostředků účtu
do státních finančních aktiv). Zejména však veškeré výdaje budou realizovány
prostřednictvím výdajů státního rozpočtu, což zaručuje definování přesných pravidel pro
jednotlivé programy obnovy a rozvoje, stejně jako jejich dodržování a kontrolu.
Užití specifického účtu prostřednictvím výdajové strany státního rozpočtu ať už přímo
nebo prostřednictvím kapitoly operace státních finančních aktiv zároveň zaručuje standardní
(tj. i parlamentní) kontrolu nakládání s prostředky specifického účtu a zároveň i možnost
oddělené evidence výdajů státního rozpočtu za účelem sledování naplňování programů
obnovy a rozvoje.
K čl. II:
Ustanovení článku II zavádí do státních finančních aktiv novou položku s názvem
„Financování programů obnovy a rozvoje“, která se tak stává standardní součástí jak státních
finančních aktiv, tak jejich operací, stejně jako součástí operací výdajové strany státního
rozpočtu.
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K čl III:
Vzhledem k časové naléhavosti řešení následků ničivých povodní a maximálnímu
zmírnění jejich dopadů se navrhuje stanovení účinnosti zákona dnem vyhlášení. Dále
vzhledem k faktu, že vlivem ničivých povodní byly a jsou i nadále ohroženy životy a zdraví
občanů, stejně jako i nadále hrozí značné hospodářské škody, žádají předkladatelé tohoto
návrhu, aby sněmovna v návaznosti na § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, s tímto návrhem zákona vyslovila
souhlas již v prvním čtení.
Martin Kocourek, v.r.
Miroslav Beneš, v.r.
Hynek Fajmon, v.r

Václav Klaus, v.r.
Jan Zahradil, v.r.
Miroslava Němcová,

v.r.

DOTČENÁ ČÁST STÁVAJÍCÍ ÚPRAVY ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÉ
ZMĚNY.
Stávající stav, navrhované změny.
Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku
státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších
předpisů:

Majetek fond
§ 18
(1) Majetek Fondu tvoří majetek převedený na něj podle 5 a zisk
jeho účasti na podnikání obchodních společností.
(2) Majetek Fondu netvoří součást státního rozpočtu České
republiky a lze jej použít pouze k těmto účelům:
a) v souladu s rozhodnutím o privatizaci
1. k vyrovnání nároků oprávněných osob podle zvláštních předpisů4) a k převodu
na Restituční investiční fond,
2. k vložení do akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným a k
nakládání s účastmi na těchto společnostech,
3. k prodeji majetku podniku nebo jeho části nebo k prodeji majetkové účasti na
podnikání jiné právnické osoby,
4. k převodu na obce nebo na dobrovolné svazky obcí,4a)
5. k převodu pro účely nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění a
pojištění v zaměstnanosti,
6. k převodu na Nadační investiční fond pro účely podpory nadací určených
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu na návrh vlády,

-97. k převodu na Pozemkový fond České republiky, jde-li o majetek sloužící
zemědělské výrobě,
8. k převodu na neziskové právnické osoby zřízené podle zvláštního zákona.
b) v souladu s rozhodnutím vlády
1. k plnění závazků podniků určených k privatizaci, zejména závazků z úvěrů
zajištěných zástavním právem,
2. k posílení zdrojů bank a dalších právnických osob v souvislosti s jejich činností
v procesu konkurzního a vyrovnávacího řízení,
3. k financování výdajů na činnost státních podniků, jejichž část byla
zprivatizována a které je nezbytně nutné zachovat, např. z důvodů nedořešených
nároků oprávněných osob podle zvláštních předpisů,4)
4. k úhradě nákladů spojených s odstraňováním škod na životním prostředí
způsobených dosavadní činností podniku,
5. k poskytování zajištění úvěrů podnikům, u nichž činí majetková účast Fondu
alespoň 50 %,
6. k vyrovnání rozpočtu Pozemkového fondu České republiky,
7. k převodu na Státní fond dopravní infrastruktury pro financování staveb
celostátních a regionálních drah, jde-li o majetek Fondu získaný privatizací
majetku Českých drah,
8. k převodu na Státní fond dopravní infrastruktury,
9. k převodu na Státní fond rozvoje bydlení,
10. k úhradě ztrát vzniklých České konsolidační agentuře, v souvislosti s plněním
úkolů stanovených mu rozhodnutím vlády,
11. k doplnění zdrojů České inkasní, s.r.o., na úhradu jejích závazků v souvislosti s
plněním úkolů stanovených jí rozhodnutím vlády.
c) v rozsahu určeném rozpočtem Fondu k úhradě nákladů spojených s projednáváním
a realizací privatizačních projektů,
d) k nákupu majetku a majetkových účastí, ke kterým má fond předkupní právo,
e) k úhradě nákladů restitučních a privatizačních soudních sporů, které je povinno
hradit ministerstvo nebo Fond, případně i k úhradě souvisejících škod
způsobených ministerstvem či fondem,
f) k úhradě poplatků spojených s prodejem akcií na organizovaném trhu cenných
papírů nebo prostře dnictvím zprostředkovatele,
g) k převodu 6 miliard Kč na Státní fond rozvoje bydlení.

(1)
(2)

(3)

(4)

„Specifický účet fondu
§ 18a
Fond neprodleně založí specifický účet fondu s názvem „Rezerva k financování programů
obnovy a rozvoje“ (dále také jen „Povodňová rezerva“).
Účelem specifického účtu Povodňová rezerva je financování programů na zabránění
škodám, odstraňování škod, a dále na provádění obnovy a rozvoje, vztahujících se
k územím postižených živelnými pohromami (dále jen „programy obnovy a rozvoje“).
Programy obnovy a rozvoje budou definovány příslušnými právními předpisy.
Fond neprodleně převede z výnosu z prodeje majetkové účasti státu na podnikání akciové
společnosti Český Telecom na specifický účet Povodňová rezerva peněžní prostředky ve
výši 50 mld. Kč nebo jejich ekvivalentu v zahraniční měně, a to v návaznosti na podmínky
vymezené v kupní smlouvě mezi fondem a vládou schváleným nabyvatelem.
Prostředky uložené na specifickém účtu Povodňová rezerva lze použít pouze v souladu
s účelem jeho zřízení, a to :

- 10 a) k neprodlenému převodu 5 mld. Kč na zvláštní účet státních finančních aktiv
označený jako „Financování programů obnovy a rozvoje“,
b) k posílení příjmů státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok, a to ve výši objemu
prostředků vyplývajících z programů obnovy a rozvoje,
c) k převodu peněžních prostředků na zvláštní účet státních finančních aktiv označený
jako „Financování programů obnovy a rozvoje“, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
(5) O prostředky získané podle odst. 4 písm. a) a c) lze překročit výdaje státního rozpočtu
schválené zákonem o státním rozpočtu v rozpočtovaném roce, ve kterém budou takto
získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném roce mění saldo státního
rozpočtu a financující položky.“
§ 19
Fond hradí náklady spojené se svou činností, včetně nákladů spojených s projednáváním a
realizací privatizačních projektů, ze svého majetku, a to v rámci svého rozpočtu schváleného
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla).
DÍL 2
Státní finanční aktiva a pasiva
§ 36
(1) Ministerstvo vykonává správu státních finančních aktiv a pasiv.
(2) Státními finančními aktivy jsou
a) peněžní prostředky převedené z výsledků rozpočtového hospodaření minulých let
na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny a další peněžní prostředky, o kterých tak
rozhodla vláda nebo Poslanecká sněmovna, nebo peněžní prostředky stanovené
zvláštním zákonem 21),
b) majetkové účasti státu v obchodních společnostech a cenné papíry, jejichž majitelem
je stát, se kterými není oprávněn hospodařit některý správce kapitoly,
c) pohledávky státu z poskytnutých úvěrů, návratných finančních výpomocí poskytnutých z
kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv, jakož i
pohledávky z realizovaných státních záruk.
(3) Součástí státních finančních aktiv je „Zvláštní účet důchodového pojištění“, na
kterém se vedou peněžní prostředky převedené ve výši kladného rozdílu mezi příjmy z
pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění včetně výdajů
spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění podle stavu ke dni 31. prosince
běžného rozpočtového roku. Prostředky tohoto účtu lze použít pouze na zvýšení dávek
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včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění.
„(3) Součástí státních finančních aktiv jsou také tyto položky :
a) „Zvláštní účet důchodového pojištění“, na kterém se vedou peněžní prostředky
převedené ve výši kladného rozdílu mezi příjmy z pojistného na důchodové
pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění včetně výdajů spojených s
výběrem pojistného na důchodové pojištění podle stavu ke dni 31. prosince běžného
rozpočtového roku. Prostředky tohoto účtu lze použít pouze na zvýšení dávek
důchodového pojištění a na úhradu záporného salda pojistného na důchodové
pojištění včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění.
b) „Financování programů obnovy a rozvoje“, na kterém se vedou peněžní prostředky
převedené z Fondu národního majetku, pokud tak stanovil zvláštní zákon 21a).
Prostředky z této položky lze použít pouze na financování programů na zabránění
škodám, odstraňování škod, a dále na provádění obnovy a rozvoje, vztahujících se
k územím postižených živelnými pohromami (dále jen „programy obnovy a
rozvoje“). Programy obnovy a rozvoje budou definovány příslušnými právními
předpisy.“
(4) Státní finanční aktiva vytvořená z výsledků rozpočtového hospodaření minulých let lze
použít pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny. O použití ostatních státních finančních
aktiv rozhoduje vláda nebo na základě jejího zmocnění ministr financí. To platí i pro
poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci ze státních finančních aktiv. Na poskytnutí
dotací a návratných finančních výpomocí ze státních finančních aktiv a jejich odnětí se
vztahuje § 14 odst. 1 a 3 až 5 a § 15.
(5) Peněžní operace státních finančních aktiv jsou operacemi státního rozpočtu.
(6) Státními finančními pasivy jsou
a) závazky státu vzniklé ze státem přijatých zahraničních půjček, úvěrů od bank a z
vydaných státních dluhopisů,
b) b) jiné závazky státu.
(7) Souhrn státních finančních pasiv tvoří státní dluh.
(8) Vláda předkládá Poslanecké sněmovně zprávu o očekávaném vývoji státních
finančních aktiv a pasiv spolu s návrhem zákona o státním rozpočtu.
____________________________
21) Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 220/2000 Sb.
21a)

Například zákon č……../2002 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů
České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České
republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

