Vládní návrh
NÁVRH
Zákon
ze dne

2012,

kterým se mní zákon . 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých
souvisejících zákon (rozpotová pravidla), ve znní pozdjších pedpis, a nkteré další
zákony
Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky:
ÁST PRVNÍ
Zmna zákona o rozpotových pravidlech
l. I
Zákon . 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon
(rozpotová pravidla), ve znní zákona . 493/2000 Sb., zákona . 141/2001 Sb., zákona .
187/2001 Sb., zákona . 320/2001 Sb., zákona . 450/2001 Sb., zákona . 202/2002 Sb.,
zákona . 320/2002 Sb., zákona . 479/2003 Sb., zákona . 186/2004 Sb., zákona . 257/2004
Sb., zákona . 436/2004 Sb., zákona . 482/2004 Sb., zákona . 1/2005 Sb., zákona .
127/2005 Sb., zákona . 361/2005 Sb., zákona . 377/2005 Sb., zákona . 546/2005 Sb.,
zákona . 112/2006 Sb., zákona . 130/2006 Sb., zákona . 138/2006 Sb., zákona . 140/2006
Sb., zákona . 230/2006 Sb., zákona . 267/2006 Sb., zákona . 174/2007 Sb., zákona .
270/2007 Sb., zákona . 26/2008 Sb., zákona . 306/2008 Sb., zákona . 109/2009 Sb., zákona
. 154/2009 Sb., zákona . 214/2009 Sb., zákona . 227/2009 Sb., zákona . 281/2009 Sb.,
zákona . 417/2009 Sb., zákona . 421/2009 Sb., zákona . 139/2010 Sb., zákona . 199/2010
Sb., zákona . 427/2010 Sb., zákona . 30/2011 Sb., zákona . 73/2011 Sb., zákona .
366/2011 Sb., zákona . 370/2011 Sb., zákona . 428/2011 Sb., zákona . 457/2011 Sb.,
zákona . 458/2011 Sb. a zákona . 465/2011 Sb., se mní takto:

-21.

V § 3 písm. h) body 3 a 4 vetn poznámky pod arou . 3a znjí:

„3. útech ministerstva pro ízení likvidity státní pokladny a pro ízení státního dluhu,
s výjimkou út, které ministerstvo za tímto úelem zizuje v bankách a pobokách
zahraniních bank4) (dále jen „banka“),
4. útech finanních a celních úad, na kterých jsou spravovány daové píjmy, které jsou
následn ureny rozpotm územních samosprávných celk,3) státním fondm, Národnímu
fondu, rezervním fondm organizaních složek státu, do státních finanních aktiv a na útech
urených ke správ penžních prostedk z vybraných cel urených k odvodm do vlastních
zdroj Evropské unie3a),
________________________
3a) lánek 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom, ze dne 7. ervna 2007
o systému vlastních zdroj Evropských spoleenství.“.

2.

V § 3 písm. h) bod 7 se slova „a útech státních fond vedených v bankách a
pobokách zahraniních bank4) (dále jen „banka“) nebo uložených na útech vedených
u eské národní banky“ zrušují.

3.

V § 3 písm. h) se doplují body 8 až 15, které znjí:
„8. útech Pozemkového fondu eské republiky, státních fond a Národního fondu,
9. zvláštních útech ministerstva podle zákona, kterým se ruší Fond národního majetku
eské republiky,
10. útech státní organizace Správa železniní dopravní cesty urených k píjmu dotací ze
státního rozpotu, státních fond a Národního fondu,
11. útech územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí urených k píjmu
dotací a návratných finanních výpomocí ze státního rozpotu, státních fond,
Národního fondu a útech územních samosprávných celk urených k píjmu výnos
daní nebo podílu na nich, pevádných tmto píjemcm správcem dan podle zákona
upravujícího rozpotové urení daní,
12. útech Regionálních rad region soudržnosti urených k píjmu dotací a návratných
finanních výpomocí ze státního rozpotu a Národního fondu na financování

-3program spolufinancovaných z rozpotu Evropské unie podle zákona upravujícího
podporu regionálního rozvoje,
13. útech veejných výzkumných institucí urených k píjmu podpor výzkumných
zámr nebo projekt výzkumu a vývoje ze státního rozpotu podle zákon
upravujících veejné výzkumné instituce a podporu výzkumu a vývoje a dotací na
další innost ze státního rozpotu,
14. útech veejných vysokých škol urených k píjmu píspvk ze státního rozpotu na
vzdlávací a vdeckou, výzkumnou, vývojovou a inovaní, umleckou nebo další
tvrí innost, k píjmu podpor výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze
státního rozpotu podle zákona upravujícího vysoké školy a dotací ze státního
rozpotu a Národního fondu,
15. útech dalších právnických osob vedených se souhlasem ministerstva u eské národní
banky.“.

4.

V § 3 písm. i) se slova „penžní likvidity státního rozpotu, zejména“ nahrazují slovy
„státního dluhu s výjimkou penžních operací na útech ízení likvidity státní pokladny;
jsou jimi zejména“.

5.

V § 3 se na konci písmene n) teka nahrazuje árkou a dopluje se písmeno o), které
zní:

„o) rozpotovým systémem informaní systém veejné správy spravovaný ministerstvem, v
nmž se
1. sousteují údaje potebné pro sestavení státního rozpotu, stedndobého výhledu za
oblast státního rozpotu a rozpotového provizoria, pro hodnocení plnní státního
rozpotu a pro hospodaení v rozpotovém provizoriu,
2. sestavuje státní rozpoet, stedndobý výhled za oblast státního rozpotu a rozpotové
provizorium,
3. mní údaje na základ zmny zákona o státním rozpotu,
4. provádjí rozpotová opatení,
5. stanoví výše finanních prostedk, které je možno vynaložit na úhradu závazk (dále
jen „rezervace“),

-46. vedou rozpoty organizaních složek státu a chronologické evidence rozpotových
opatení,
7. zpracovávají údaje pedané eskou národní bankou o provedených operacích za státní
rozpoet,
8. zobrazuje plnní státního rozpotu dle rozpotové skladby a vznik, evidence a
snižování nárok z nespotebovaných výdaj.“.

6.

Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:
§ 3a
V pípad nesouladu údaj vedených v rozpotovém systému s údaji vedenými mimo

rozpotový systém se považují za správné údaje vedené v rozpotovém systému.“.

7.

V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Zárove s návrhem státního rozpotu se zpracovává stedndobý výhled, který obsahuje
oekávané píjmy a výdaje státního rozpotu a státních fond na jednotlivá léta, na která je
sestavován, a to v lenní podle rozpotové skladby, a pedpoklady a zámry, na základ
nichž se tyto píjmy a výdaje oekávají. Práce na sestavení stedndobého výhledu ídí
ministerstvo.“.

8.

V § 4 odstavec 3 zní:

„(3) Stedndobý výhled se sestavuje na období 2 let bezprostedn následujících po roce, na
který je pedkládán státní rozpoet; jeho souástí jsou ukazatele podle odstavce 1 za rok, na
který se pedkládá státní rozpoet. U výdaj na programy nebo projekty spolufinancované
z rozpotu Evropské unie odpovídá období stedndobého výhledu dob jejich financování. U
závazk státu vyplývajících ze schválených koncesních smluv4e) odpovídá období
stedndobého výhledu dob trvání závazku. V pípad úvr, na které byla poskytnuta státní
záruka, odpovídá období stedndobého výhledu stanovené dob jejich splácení.“.

9.

V § 8 odstavce 3 a 4 znjí:

„(3) Návrh celkových píjm a celkových výdaj kapitol Poslanecká snmovna, Senát,
Kancelá prezidenta republiky, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úad a Kancelá veejného

-5ochránce práv pedloží správci tchto kapitol rozpotovému výboru Poslanecké snmovny,
který o návrzích rozhodne do 20. ervna bžného roku.

(4) Pokud nedojde k rozhodnutí podle odstavce 3 ve stanoveném termínu, stanoví správcm
kapitol uvedených v odstavci 3 návrh celkových píjm a celkových výdaj ministerstvo.“.
Poznámka pod arou . 11c se zrušuje.

10.

V § 8 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Na základ návrh schválených podle odstavce 3, nebo stanovených podle odstavce 4,
vypracují správci kapitol uvedených v odstavci 3 návrhy rozpot svých kapitol
v rozpotovém systému.“.
Dosavadní odstavec 5 se oznauje jako odstavec 6.

11.

V § 8a odstavec 1 zní:

„(1) Stedndobý výdajový rámec tvoí celkové výdaje státního rozpotu a státních fond na
každý z rok, na které je sestavován stedndobý výhled, s výjimkou dotací státním fondm.
Stanoví jej na návrh vlády Poslanecká snmovna svým usnesením, a to vždy jednou
ástkou.“.

12.

V § 8a odst. 3 se slova „ ,a dále tak, že se k ní pitou výdaje podle odstavce 1 písm. a) a
b)“ zrušují.

13.

V § 8b odst. 3 se za vtu první vkládají vty „Spolen s tmito údaji oznámí
ministerstvo správcm kapitol další závazné íselné údaje. Správci kapitol postupují
obdobn vi organizaním složkám státu v jejich psobnosti.“.

14.

§ 9 vetn nadpisu zní:
„§ 9
Rozpotové provizorium
(1) Není-li Poslaneckou snmovnou schválen zákon o státním rozpotu na píslušný
rozpotový rok ped prvním dnem rozpotového roku, hospodaí organizaní složka

-6státu v dob od prvního dne rozpotového roku do dne nabytí úinnosti zákona o
státním rozpotu na tento rozpotový rok (dále jen "období rozpotového provizoria")
podle ukazatel rozpotového provizoria.
(2) Ukazatele rozpotového provizoria stanoví v rozpotovém systému ministerstvo
v souinnosti se správci kapitol jako závazné ukazatele erpání výdaj pro období
rozpotového provizoria. Správci kapitol rozepíší tyto ukazatele na organizaní složky
státu ve své psobnosti. Organizaní složky státu na základ tohoto rozpisu zpracují
svj rozpoet a vloží jej do rozpotového systému.
(3) Ukazatele podle odstavce 2 se zpracovávají na jednotlivé msíce. Jejich nejvyšší
možná celková výše je jedna dvanáctina celkových výdaj státního rozpotu
stanovených posledním schváleným zákonem o státním rozpotu. Msíní ukazatele
stanovené pro výdaje se sítají.
(4) Je-li Poslaneckou snmovnou schválen zákon o státním rozpotu na píslušný
rozpotový rok ped prvním dnem rozpotového roku, avšak nenabude-li v tento den
úinnosti, ídí se rozpotové hospodaení v období rozpotového provizoria tímto
schváleným zákonem o státním rozpotu.
(5) V období rozpotového provizoria erpají organizaní složky státu prostedky do výše
jim stanovených závazných ukazatel.
(6) Organizaní složky státu jsou v období rozpotového provizoria oprávnny
k pesunm prostedk v rámci jednotlivých závazných ukazatel.
(7) Píjmy a výdaje uskutenné v období rozpotového provizoria se stávají píjmy
státního rozpotu a výdaji státního rozpotu dnem nabytí úinnosti zákona o státním
rozpotu na píslušný rok.“.

15.

V § 12 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Z informaního systému jsou pedávány údaje do rozpotového systému.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se oznaují jako odstavce 6 a 7.
16.

V § 12 odst. 7 se íslo „5“ nahrazuje íslem „6“.
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V § 14 odst. 9 se slova „odstavec 8“ nahrazují slovy „odstavce 7 a 8“ a slova „odst. 8“
se nahrazují slovy „odst. 6“.

18.

V § 16 odst. 1 se slova „stanoveného limitu“ nahrazují slovy „penžních prostedk
rezervovaných postupem podle § 34 odst. 4“.

19.

V § 23 odst. 2 se slova „jeho zanesením do chronologické evidence“ nahrazují slovy
„zmnou údaj v rozpotovém systému“.

20.

V § 24 odst. 5 se vta poslední zrušuje.

21.

V § 25 odstavce 10 a 11 znjí:

„(10) Rozpotové opatení se provádí zmnou údaj vedených v rozpotovém systému.
(11) Chronologické evidence všech rozpotových opatení provedených v prbhu roku jsou
vedeny v rozpotovém systému. Zpracovávají se v celém rozsahu rozpotové skladby.“.

22.

V § 25 se dopluje odstavec 12, který zní:

„(12) Prostedky státního rozpotu, které jsou v rozpotovém systému rezervovány postupem
podle § 34 odst. 4, nemohou být pedmtem rozpotového opatení.“.

23.

V § 26 odst. 1 písm. g) se slova „, paragrafu a zdrojové jednotky rozpotové skladby“
nahrazují slovy „a paragrafu“.

24.

V § 33 odstavce 1 až 3 znjí:

„(1) Penžní prostedky státní pokladny jsou oddlen vedeny na útech uvedených v § 3
písm. h) (dále jen „úty podízené státní pokladn“).
(2) Souhrnné úty státní pokladny a úty podízené státní pokladn vede eská národní banka
v korunách eských a v jednotné evropské mn, pípadn v dalších mnách dohodnutých ve
smlouv podle odstavce 4. Úty podízené státní pokladn jsou podízeny jednotlivým
souhrnným útm státní pokladny, a to podle jednotlivých mn, ve kterých jsou úty
podízené státní pokladn vedeny.

-8(3) Celkový souet netermínovaných prostedk na útech podízených jednotlivým
souhrnným útm státní pokladny nesmí být záporný.“.

25.

V § 33 odst. 4 se slova „souhrnného útu“ nahrazují slovy „souhrnných út“ a slova
„zstatku na tomto útu“ se nahrazují slovy „zstatk na tchto útech“.

26.

V § 33 odstavce 6 a 7 znjí:

„(6) Úroky ze souhrnného útu jsou píjmem státního rozpotu a úhrady za bankovní služby u
út podle § 3 písm. h) bod 1 až 9 jsou výdajem státního rozpotu.

(7) Majitelé út podle § 3 písm. h) bod 10 až 15 mohou pevést penžní prostedky na nich
vedené na úty, které nejsou podízeny státní pokladn. Penžní prostedky státní pokladny
vedené na útech podle § 3 písm. h) bod 1 až 9 nesmjí být vedeny mimo úty podízené
státní pokladn. Ministerstvo mže kontrolovat dodržování této povinnosti.“.

27.

V § 33 se doplují odstavce 8 a 9, které znjí:

„(8) Majitelé út podle § 3 písm. h) bod 10 až 15 obdrží od ministerstva namísto úroku
penžní plnní tento úrok nahrazující; v tomto pípad eská národní banka neovuje
rezervaci postupem podle § 34 odst. 5. Výši penžního plnní nahrazujícího úrok stanoví
ministerstvo oznámením na svých internetových stránkách.
(9) Platební režim výdaj zpravodajských služeb eské republiky2a) se ídí zvláštním režimem
dohodnutým s ministerstvem.“.

28.

V 34 odstavec 3 zní:

„(3) Pebytky prostedk na jednotlivých souhrnných útech státní pokladny mže
ministerstvo krátkodob ukládat nebo investovat na finanním trhu; disponibilní zstatky
penžních prostedk na jednotlivých útech podízených souhrnnému útu státní pokladny se
tmito operacemi nemní. Ustanovení § 36 odst. 7 tím není doteno.“.

29.

V § 34 se za odstavec 3 se vkládají nové odstavce 4 a 5, které znjí:

„(4) Díve než organizaní složce státu vznikne právní dvod pro výdej penžních prostedk
státního rozpotu, rezervuje organizaní složka státu píslušná k platb pedpokládanou výši

-9tchto prostedk ve svém rozpotu, a to v rozsahu tídní daného rozpotovou skladbou.
Takto stanovenou výši rezervace mže organizaní složka státu mnit, nebo mže rezervaci
zrušit. Pedbžná ídící kontrola podle zvláštního právního pedpisu22) musí být provedena
ped provedením rezervace. Nebyla-li úhrada výdeje provedena do konce rozpotového roku,
musí být rezervace potvrzena nejpozdji do konce ledna následujícího rozpotového roku, a to
vždy ped provedením platby.
(5) eská národní banka ovuje provedení rezervace penžních prostedk v rozpotovém
systému podle odstavce 4 po pedání platebního píkazu na vrub útu organizaní složky
státu. Nejsou-li v rozpotu organizaní složky státu odpovídající penžní prostedky
rezervovány, eská národní banka platební píkaz odmítne. V pípadech, kdy rozpotový
systém není v provozu, provádí eská národní banka platby na pokyn ministerstva.“.

Dosavadní odstavec 4 se oznauje jako odstavec 6.

30.

V § 37 se odstavce 5 a 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se oznaují jako odstavce 5 a 6.

31.

V § 44 odst. 1 písm. g) se íslo „9“ nahrazuje íslem „10“.

32.

V § 44a odst. 4 písm. b) se slova „územním finanním orgánem“ nahrazují slovy
„finanním úadem“ a slova „územní finanní orgán“ se nahrazují slovy „finanní
úad“.

33.

V § 44a se na konci textu odstavce 7 doplují slova „ke dni porušení rozpotové kázn;
ustanovení § 44 odst. 1 písm. j) není tímto doteno“.

34.

V § 45 odst. 4 se slova „píslušném píjmovém rozpotovém útu“ nahrazují slovy
„svém píjmovém útu státního rozpotu“

a slova „ z píslušných výdajových

rozpotových út“ se nahrazují slovy „ze svého výdajového útu státního rozpotu“.
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V § 45 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Každá organizaní složka státu zídí u eské národní banky jeden píjmový a jeden
výdajový úet státního rozpotu. Výjimku z dvodu složité vnitní organizaní struktury
organizaní složky státu mže povolit ministerstvo. Ministerstvo mže zídit jeden píjmový a
jeden výdajový úet státního rozpotu pro každou kapitolu, jejímž je správcem.“.
Dosavadní odstavce 5 až 11 se oznaují jako odstavce 6 až 12.

36.

V § 45 odst. 6 se slova „ , úty pro vnitní organizaní jednotky, o kterých vedoucí
organizaní složky státu rozhodl, že hospodaí se zálohou,“ a slovo „dále“ zrušují.

37.

V § 45 odst. 8 se íslo „5“ nahrazuje íslem „6“ a vta druhá se zrušuje.

38.

V § 49 odst. 10 se za slovo „poplatky,“ vkládají slova „podíl na clech podle § 6 odst. 1
písm. c),“ a za slovo „ásti,“ se vkládají slova „a to vetn jejich píslušenství,“.

39.

V § 50 odst. 2 se vty druhá a tetí nahrazují vtami „O tyto prostedky, pevedené na
píjmový úet státního rozpotu zízený pro organizaní složku státu, mže organizaní
složka státu pekroit rozpoet výdaj na financování reprodukce majetku. Nepoužitý
zstatek tchto prostedk pevede organizaní složka státu nejpozdji do 31. prosince
bžného rozpotového roku na úet, ze kterého byly tyto prostedky pevedeny.“.

40.

§ 52 zní:
„§ 52
(1) Ministr zahraniních vcí a ministr obrany jsou oprávnni urit vnitní organizaní
jednotky svých ministerstev, které psobí v zahranií a kterým se poskytuje záloha na
financování jejich provozních inností ze státního rozpotu. Zálohy se poskytují
v hotovosti nebo na bžné úty, které je možné zídit u bank v zahranií.
(2) Vnitní organizaní jednotky Ministerstva obrany jsou povinny zálohu vyútovat
nejpozdji k 31. prosinci rozpotového roku, pokud zvláštní právní pedpis nestanoví
jinak. Nejpozdji ke dni vyútování zálohy vrátí Ministerstvo obrany nevyerpané
zálohy poskytnuté podle odstavce 1.

- 11 (3) Pokud ministr zahraniních vcí nebo ministr obrany uril vnitní organizaní
jednotky hospodaící se zálohou, musí též urit zamstnance, kteí odpovídají za
hospodaení se zálohou, a uzavít s tmito zamstnanci písemné dohody o odpovdnosti
k ochran hodnot svených zamstnanci k vyútování podle zvláštního právního
pedpisu27).
(4) Vnitní organizaní jednotka, která vybírá jiné rozpotové píjmy, než jsou výnosy
daní, cel nebo pojistného na sociální zabezpeení, je povinna je odvést na píjmový úet
zízený pro organizaní složku státu nejpozdji koncem každého msíce. Ministr
zahraniních vcí nebo ministr obrany mže naídit odvod i v kratších lhtách, a to
stanovením termínu nebo stanovením ástky, pi jejímž dosažení musí být píjmy
odvedeny.
(5) Jestliže je vnitní organizaní jednotka Ministerstva obrany oprávnna vybírat
píjmy státního rozpotu, nesmí z nich hradit výdaje.
(6) Ministerstvo zahraniních vcí mže pro vnitní organizaní jednotky, které jsou
zastupitelskými úady eské republiky v zahranií, zídit bžné úty u bank v zahranií
k soustední jejich píjm a k zajištní úhrady jejich výdaj. Tyto organizaní jednotky
jsou oprávnny používat soustedné píjmy pímo na úhradu výdaj s tím, že
Ministerstvo zahraniních vcí je povinno zajistit pravidelný souhrnný msíní odvod
jejich píjm do státního rozpotu. Píjmy a výdaje uskutenné v zahranií v období od
1. listopadu do 31. prosince tmito organizaními jednotkami se považují za píjmy a
výdaje bezprostedn následujícího rozpotového roku. Zálohy poskytované z útu
podle § 45 odst. 6 jsou zastupitelské úady eské republiky v zahranií povinny
msín vyútovat.
(7) Úroky z út podle odstavc 1 a 6 jsou píjmem státního rozpotu a úhrady za
bankovní služby jsou výdajem státního rozpotu. Zstatky na tchto útech koncem
roku nepropadají. .

41.

§ 65 se vetn nadpisu zrušuje.

42.

V § 75a se slovo „út“ nahrazuje slovem „útu“.
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l. II
Pechodná ustanovení
1. ástka stedndobého výdajového rámce na rok 2015 stanovená Poslaneckou snmovnou
v usnesení k vládnímu návrhu zákona o státním rozpotu na rok 2013 se pi pedložení
zákona o státním rozpotu na rok 2014 upraví podle § 8a odst. 1 zákona . 218/2000 Sb.,
ve znní úinném ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona.
2. Píspvkové organizace, Pozemkový fond eské republiky, státní fondy, Národní fond a
organizaní složky státu, které mají vedeny úty u bank, zídí nejpozdji do 3 msíc ode
dne nabytí úinnosti tohoto zákona místo nich nové úty u eské národní banky, pevedou
na n prostedky z dosavadních út u bank a dosavadní úty vedené u bank poté zruší.
Nepevedení prostedk z dosavadních út na nové úty se považuje za porušení
rozpotové kázn, na které se vztahují ustanovení § 44 a § 44a zákona . 218/2000 Sb., ve
znní úinném ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona.
3. Organizaní složky státu zruší nejpozdji do 3 msíc ode dne nabytí úinnosti tohoto
zákona všechny úty, které jsou pro n vedené, s výjimkou út uvedených v § 45 zákona
. 218/2000 Sb., ve znní úinném ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona.
4. Dotace a návratné finanní výpomoci ze státního rozpotu, státních fond a Národního
fondu, výnosy daní nebo podíl na nich, podpory výzkumných zámr nebo projekt
výzkumu a vývoje ze státního rozpotu a píspvky ze státního rozpotu na vzdlávací a
vdeckou, výzkumnou, vývojovou a inovaní, umleckou nebo další tvrí innost,
podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze státního rozpotu podle
zvláštního právního pedpisu mohou být subjektm uvedeným v § 3 písm. h) bodech 10 až
14 zákona . 218/2000 Sb., ve znní úinném ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona,
poskytovány na dosavadní úty vedené u bank nejdéle po dobu 3 msíc ode dne nabytí
úinnosti tohoto zákona. Subjekty uvedené v § 3 písm. h) bodech 10 až 14 zákona .
218/2000 Sb., ve znní úinném ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona, zídí úty
v eské národní bance urené pro píjem prostedk uvedených ve vt první ve lht 3
msíc ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona.

- 13 ÁST DRUHÁ
Zmna lesního zákona
l. III
V § 46 zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zmn a doplnní nkterých zákon (lesní zákon),
ve znní zákona . 132/2000 Sb. a zákona . 320/2002 Sb., odstavec 5 zní:
„(5) Vláda stanoví naízením závazná pravidla poskytování finanních píspvk a zpsobu
kontroly jejich využití.“.

ÁST T ETÍ
Zmna vodního zákona
l. IV
V § 102 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zmn nkterých zákon (vodní zákon), ve
znní zákona . 20/2004 Sb. a zákona . 150/2010 Sb., odstavec 3 zní:
„(3) Vláda stanoví naízením závazná pravidla poskytování finanních prostedk a zpsobu
kontroly jejich využití.“.

ÁST TVRTÁ
ÚINNOST
l. V
Tento zákon nabývá úinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou ásti tetí a ásti tvrté,
které nabývají úinnosti dnem 1. ledna 2014.
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DVODOVÁ ZPRÁVA

A.Obecnáást

1.Zhodnoceníplatnéhoprávníhostavu
Zákon.218/2000Sb.,orozpotovýchpravidlechaozmnnkterýchsouvisejícíchzákon,
(dále jen „Rozpotová pravidla“) tvoí základní právní rámec urující mimo jiné tvorbu,
funkceaobsahstedndobéhovýhledustátníhorozpotuastátníhorozpotu,hospodaení
organizaníchsložekstátuastátníchpíspvkovýchorganizací,zpsobízenístátnípokladny
aízenístátníhodluhu.Rozpotovápravidlaupravujíještdalšívybranéoblasti,navrhovaná
úpravasevšakdotýkápouzevýšejmenovaných.
Voblastistedndobéhovýhleduastátníhorozpotudosavadníznnírozpotovýchpravidel
upravuje zejména vcný obsah, postup ministerstva financí pi zpracování, souinnost
subjektpodílejícíchsenapípravatermínyalhtyprozpracováníapedkládání.Novse
navrhujezakotvitvzákon,žeorganizanísložkystátubudousousteovatúdajesouvisející
splnním termín a povinností pi zpracování státního rozpotu a stedndobého výhledu
vrozpotovém systému. Uvedené údaje budou vlenní podle rozpotové skladby.
Obdobnbudepostupovánoivpípadsestavenírozpotovéhoprovizoriaazmnzákonao
státním rozpotu. Pokud se jedná o rozpotové provizorium, je ve stávajícím platném
právnímstavuzakotvenpostup,kdysevpodmínkáchprovizoriahospodaíajakávýševýdaj
se jednotlivým kapitolám uvoluje, pípadn o jaké výdaje lze tuto výši pekroit. Nov se
navrhuje,abyorganizanísložkystátuzpracovalynazákladlimitodMinisterstvafinancía
ve spolupráci se správci kapitol podrobný rozpoet závazných ukazatel kapitol
vrozpotovém systému, a to na jednotlivé msíce, vnichž se hospodaí vprovizoriu.
Organizaní složky státu mohou erpat prostedky vrámci rozepsaných kapitolních
závazných ukazatel, zárove budou oprávnny vrámci tchto ukazatel kpesunm
prostedk.
RozpotovápravidladefinujíInformanísystémprogramovéhofinancování(viz§12odst.3),
ve kterém se evidují specifická rozpotová data, která vzhledem knutnosti nevytváet
duplicitníinformace,byladorozpotovéhosystémuzalenna.Novsetedynavrhuje,aby
Informanísystémprogramovéhofinancovánípedávalúdajedorozpotovéhosystému.

- 15 Stávajícíprávníúpravanestanoví,kdemajíorganizanísložkystátuvéstsvérozpoty.Nov
senavrhuje,abyjevedlyvrozpotovémsystému.Zárovesevrozpotovémsystémubudou
provádt rozpotová opatení a povede jejich chronologická evidence. Doposud mla
povinnost vést chronologickou evidenci organizaní složka státu. Vhospodaení
organizaních složek státu dále bude nov zakotvena povinnost provést vrozpotovém
systémustanovenívýšefinanníchprostedk,kteréjemožnovynaložitnaúhraduzávazk
(dále jen „rezervace“). Provedení této rezervace ovuje eská národní banka po pijetí
píkazu kplatb. Vsystému se budou rovnž zpracovávat údaje o provedených operacích
v eskénárodníbanceazobrazovatplnnístátníhorozpotu.
Vrámcihospodaeníorganizaníchsložekstátubylaumožnnaexistencevícerozpotových
út jak píjmových, tak výdajových. Nov se zavádí omezení, kdy mže každá organizaní
složka státu mít pouze jeden píjmový rozpotový a jeden výdajový rozpotový úet.
Ministerstvofinancívšakzdvodusložitévnitníorganizanístrukturymžepovolitvýjimku.
Dále existovala možnost, aby vrámci organizaních složek státu hospodaily její vnitní
organizaníjednotkysezálohou.Tatomožnostsezrušuje.Poskytovánízálohjeponecháno
pouzeuMinisterstvazahraniníchvcíaMinisterstvaobrany,ujejichvnitníchorganizaních
jednotekpsobícíchvzahranií.Rozpotovélimity,jejichžvýšistanovovalsprávcekapitolya
nastavovala NBnavýdajovýchútechstátníhorozpotu,budouzrušeny.Tentoinstrument
nahradípovinnostprovéstrezervaciprostedkvrozpotovémsystémuaoveníexistence
rezervace eskounárodníbankoupopijetípíkazukplatb.


2.Odvodnníhlavníchprincipnavrhovanéprávníúpravy
Vkontextu nepíznivého vývoje ve fiskální oblasti, který byl ješt umocnn globální
ekonomickoukrizí,neustálesílínejenmezinárodní,aleivnitnítlaknazlepšováníefektivitya
transparentnosti pi hospodaení sprostedky státu. Ze srovnání fungování proces a
systém ízení veejných financí v eské republice s procesy a postupy, které uplatují
hospodáskyvysplézemEvropskéUnie,vyplývá,žesouasnáúrovevyužívánímoderních
informaníchtechnologiívesprávveejnýchfinancíanizvolenépostupyneodpovídajípln
standardm, které by eskému státu umožovaly dosahovat v této oblasti optima.
Samotným problémem je nízká míra integrace mezi jednotlivými dosud rozvíjenými a
využívanými systémy aneúplná podpora klíových proces. Hlavními dvody nefunknosti

- 16 jsou pedevším penosy dat probíhající mimo systémy, manuáln, faxem nebo telefonicky.
Dále vyskytující se nekonzistence mezi daty z rzných nasazených systém, manuální
zasahovánídoprobíhajícíchprocesavneposledníadvysokýpodíllidskéhofaktoru,který
mžedoprocesvnášetnepesnostiachyby.Byloprotopistoupenokvcnéanalýzenápln
stávajícího rozpotového procesu a procesu hospodaení sdanými prostedky, a to vetn
jejichlegislativníhozakotvení.Cílemtétoanalýzybylozmapovánístávajícíchpostup,zjištní
neefektivit, duplicit i jiných nedostatk ztžujících efektivní prbh i ízení procesu a
navržení optimálního procesního postupu. Závry uvedenéanalýzy pak byly promítnuty do
zadánípronovýinformanísystém,kterýdokážekomplexnpodpoitsnahuozefektivnní
hospodaení spenžními prostedky státního rozpotu. Projekt, vrámci nhož dochází
knaplnníuvedenýchsnah,senazýváIntegrovanýinformanísystémstátnípokladny(dále
„IISSP“).IISSPpedstavujezákladnístavebníkámenpibudovánísystémuoptimalizovaného
finanního ízení veejných zdroj. Moderní pedstava systému státní pokladny je tvoena
základními rysy vpodob kontrolních a podprných funkcí pi rozhodování o tom kolik,
jakým zpsobem a na co jsou využívány prostedky zveejných financí. Základním cílem
budování Státní pokladny je zabezpeení kvalitních, vasných a jednotných informací
nezbytných pro správné a objektivní ízení státních financí. Tento projekt vsob zahrnuje
nkolik vcných oblastí, tzv. modul. Píkladem takových modul jsou Rozpotový
informanísystémpropípravurozpotu(dále„RIS PR“),Rozpotovýinformanísystémpro
rozpotová opatení (dále „RISRE ROP“) nebo Rozpotový informaní systém pro platební
styk (dále „RISRE PS“). Výše uvedené ti moduly nejsou úplným výtem oblastí, které IISSP
pokrývá,souvisívšakúzcesezamenímnavrženéprávníúpravyauvedenáprávníúpravase
projevujeprávvtchtomodulech.
Zvcnéanalýzyvyplynulytizásadníoblasti,kterébudoupedmtemimplementacevrámci
novnavrhovanéhoinformaníhosystému.Zárovelzetytooblastipoužítiprokategorizaci
navrhovanýchzmnvrozpotovýchpravidlech.Tmitooblastmijsou:
I.

P ÍPRAVAROZPO TU

Navrhovanánovelanovlegislativnzakotvujenutnývývojvoblastirozpotovéhosystému
prosestaveníaschválenístátníhorozpotu,stedndobéhovýhledu,postupuprovytvoení
rozpotovéhoprovizoriaazmnzákonaostátnímrozpotu.Jednáseointuitivnírozpotový

- 17 systém, který maximáln zohleduje požadavky na uživatelskou a administrativní
nenáronost.PoízenádatavRIS PRsedáletzv.peklápídoRIS RE.
II.

REALIZACEROZPO TU

Vtéto ásti jsou zahrnuty zejména zmny týkající se vedení podrobných rozpot
organizaních složek státu, provádní a schvalování rozpotových opatení a sbr dat pro
hodnoceníplnnístátníhorozpotuvetndatorozpotovémprovizoriu.Jsouzdezahrnuta
zejména data, která mají zajistit vybilancování státního rozpotu v každém okamžiku,
umožnit spolené zpracování více doklad rozpotových opatení jako jeden celek (WF,
zanesení do chronologické evidence ve stejném okamžiku, spolený reporting,…),
schvalování pohyb v Regulaci zamstnanosti a spravovat IISSP jako primární systém pro
evidencirozpotovýchopatení.
III.

PLATEBNÍSTYK

Zmny, které jsou vrámci této ásti navrženy, se týkají zejména provádní rezervací ve
státním rozpotu, ovení rezervací po pijetí píkaz kplatb eskou národní bankou,
zpracování údaj o operacích provedených

eskou národní bankou, struktury út

organizaních složek státu, stanovování rozpotových limit a jejich hospodaení se
zálohami.
Modulplatebníhostykuumožníefektivníízenístátníchfinancíadosaženítransparentnosti
ve výdajích státních prostedk, ásten realizovat cíle fiskální politiky státu, efektivn
pipravovat státní rozpoet a transparentn jej i realizovat a vneposlední ad zavést
kontrolyvýdajex anteaex post.
U všech výše uvedených proces jsou dotenými subjekty ústední orgány a jimi ízené
organizanísložkystátu.


Nad rámec tí výše uvedených proces je pedmtem novely i zahrnutí dalších vybraných
útpodpojempenžníprostedkystátnípokladnyv.povinnostivéstvybranéútyu eské
národní banky. Cílem novely je generování rozpotových úspor prostednictvím snížení
úrokových náklad na financování státního dluhu, zefektivnní emisní innosti státu na
penžnímtrhuatímvdsledkusníženínejistotfinancovánístátníhodluhunapenžnímtrhu
vyplývajících zdluhové krize. Možnost disponibility sprostedky vedenými na vybraných
útechnenítoutonovelouomezována.


- 18 Navrhovanáprávníúpravanemádopadvevztahukrovnostimužažen.


3.Vysvtlenínezbytnostinavrhovanéprávníúpravy


Existence navrhované právní úpravy zakládá možnost implementace komplexního
informaního a ídícího nástroje, který obsáhne celý rozpotový proces od sestavení
rozpotu, zmn rozpotu až po plnní státního rozpotu. Ucelenost takového ízení
vjediném systému bude znamenat kvalitativn výrazný posun smrem kefektivnjšímu
ízení státních financí. Cílem tohoto projektu je implementovat IISSP, a tím získat úinný
transparentní, efektivní a centralizovaný nástroj pro ízení veejných financí, konsolidaci
vybraných ekonomických ukazatel za veejnou správu a komplexní pesné a vasné
výkaznictvízacelýveejnýsektorvsouladusmezinárodnímistandardy.Komplexnípístupv
oblasti chápání systém pro podporu ízení a rozhodování dále zdvoduje potebu
implementace integrovaného systémového ešení, které by bylo schopné poskytovat
všechny relevantní informace nutné pro každodenní chod Státní pokladny. Tyto informace
pedstavují nutný základ pro podporu efektivních rozhodovacích proces a jejich
kontinuálníhozlepšování.


4.Souladnavrhovanéprávníúpravysústavnímpoádkem
Vl. 42 Ústavy eské republiky je eeno, že návrh zákona o státním rozpotu a návrh
státníhozávrenéhoútupodávávláda.Tytonávrhyprojednávánaveejnéschziausnáší
seonichjenPoslaneckásnmovna.
Vl.33odst.2Ústavy eskérepublikyjeeeno,žeSenátuvšaknepíslušípijímatzákonné
opatenívevcechÚstavy,státníhorozpotu,státníhozávrenéhoútu,volebníhozákona
amezinárodníchsmluvpodlel.10.
Vl. 97 odst. 1 Ústavy eské republiky je eeno, že Nejvyšší kontrolní úad je nezávislý
orgán.Vykonávákontroluhospodaenísestátnímmajetkemaplnnístátníhorozpotu.
Pedložený návrh zákona je zpracován vsouladu svýše uvedenými ustanoveními Ústavy
eskérepublikyanenísnimivrozporu.

- 19 Úprava státního rozpotu eské republiky není pedmtem úpravy žádné mezinárodní
smlouvy.

5.Souladnavrhovanéprávníúpravysmezinárodnímismlouvami,jimižjeeská
republikavázána
Úprava státního rozpotu eské republiky není pedmtem úpravy žádné mezinárodní
smlouvy,kjejížratifikacidalsouhlasParlamentakterouje eskárepublikavázána.


6.Souladnavrhovanéhoešenísezávazkyvyplývajícímiproeskourepubliku
zjejíholenstvívEvropskéunii
Navrhovaná úprava není správem Evropské unie vrozporu. Návrhu zákona se zpedpis
EvropskéuniedotýkajíSmlouvaofungováníEU,zejménalánky310anásledující(finannía
rozpotová ustanovení), lánky 119 a následující (hospodáská a mnová politika) vetn
problematiky tzv. nadmrného schodku veejných financí (lánek 126 a Protokol . 12 o
postupupinadmrnémschodku),Protokol.12opostupupinadmrnémschodku,který
je pílohou Smlouvy o EU a Smlouvy o fungování EU a pímo použitelné pedpisy EU
(zejména pedpisy upravující poskytování finanní pomoci zrozpotu EU). Navrhovaná
novela se nezabývá transpozicí smrnice 2011/85/EU do právního ádu eské republiky;
transpoziciuvedenésmrnicezajistíjinýzákon.



7.Pedpokládanýhospodáskýafinannídosahnavrhovanéprávníúpravy
Náklady vrámci vlastního projektu Integrovaný informaní systém státní pokladny na
implementacirozpotovéhosystémujsoucca950mil.K(ástkazahrnujedosavadnívýdajei
dosud neukonené ásti Integrovaného informaního systému státní pokladny – cílové
konceptyRozpotovéhoinformaníhosystému(RIS),ástnákladzalicence,implementace
modulRIS PR,RESRE ROPaRISRE PS).


8.Dopadynanárodnostnímenšinyaživotníprostedí
Navrhovanáprávníúpravanemápímývlivnanárodnostnímenšinyaživotníprostedí.
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9.Zprávazhodnocenídopadregulacepodleobecnýchzásad(maláRIA)
9.1.

Dvodpedložení:

Název
Návrhzákona,kterýmsemnízákon.218/2000Sb.,orozpotovýchpravidlechaozmn
nkterýchsouvisejícíchzákon.
Identifikaceproblému,cíl,kterýchmábýtdosaženo,rizikspojenýchsneinností
Vposlednímdesetiletíjevyvíjentlaknaneustálézkvalitováníízeníveejnýchfinancí.Tento
tlak vposlední dob ješt zesílil, a to zejména vsouvislosti skrizí, se kterou se potýkají
ekonomikyvrámciEvropskéunie.Zásadnímjmenovatelemvšechnávrhnazlepšeníízení
veejných financí je vasný pístup kinformacím a vhodný nástroj kjejich analýze a využití
pro ízení. Data, která byla využitelná pro ízení veejných financí byla doposud v eské
republice dostupná sasovým odstupem msíc i tvrtletí zptn. Využitelnost takových
datprooperativníízeníjetudížsilnomezená.
Cílem regulace je efektivnji a operativnji za pomoci moderního informaního systému
provádtzejménanásledujícíprocesy:
1. Sestavenístátníhorozpotu,stedndobéhovýhledu(obdobniprosestavenírozpotu
vdobprovizoria)apípravunovelzákonaostátnímrozpotu.
2. Na základ jediného platného rozpotu organizaních složek státu, který je výsledkem
procesuI.vtomtorozpotuprovádtrozpotováopateníaevidovatje.
3. Provádt rezervace rozpotu u organizaních složek státu (v. kontroly existence této
rezervace po pijetí píkazu kplatb eskou národní bankou a následného zpracování
údajoprovedenýchoperacích)azobrazovatplnnístátníhorozpotu.
Rizikem spojeným s neinností je pedevším rostoucí mezinárodní kritika o neefektivním
ízení hospodaení sveejnými prostedky a zpoždný pístup kinformacím, který siln
omezujejejichvyužitelnostvoperativnímízení.
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9.2.

Návrhvariantešení:

Návrhmožnýchešenívetnvarianty„nulové“
Varianta0:
Bude zachováno souasné znní zákona o rozpotových pravidlech. Tato varianta bude
znamenat, že veškeré innosti, které byly a jsou vrámci budování rozpotového systému
vykonávány, budou pozastaveny, srizikem nulové náhrady na vrácení i kompenzaci
vynaložených prostedk. Stát bude dále muset uhradit smluvní náklady pi pedání
systému, který však zdvodu chybjící legislativy nebude možno používat. Stávající praxe
vrozpotovémprocesubudezachovánabezambicenazkvalitnníjehoízení.
Varianta1:
Provedení navrhovaných legislativních zmn, které umožní zavedení a používání
rozpotovéhosystému.
Výhodyvarianty1:
x

Operativní ízení pi pracích na sestavení státního rozpotu, stedndobého
výhledu,rozpotovéhoprovizoriaanovelezákonaostátnímrozpotu.

x

Aktuální pehled o stavech rozpotu v. rezervací na všech organizaních
složkáchstátudostupnývtzv.onlinerežimu.

x

Vasná dostupnost relevantních dat a tím možnostefektivnjšího ízení
prostedkstátníhorozpotu.

x

Pipravenostsubjektnaimplementacinovéhorozpotovéhosystému.

Nevýhodyvarianty1:
x Vysoképrvotnínákladynavybudovánísystémuafinannínákladynaprovozsystému
vetn personálních nárok a náklady na úpravu ekonomických informaních
systémjednotlivýchsubjekt.
Dotenéorgány
x ústedníorgányajimiízenéorganizanísložkystátu.
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9.3.

Vyhodnocenínákladapínos:

Identifikacenákladapínosvšechvariant
Varianta0:
Tato varianta neznamená kvalitativn žádný posun ve snaze efektivnji ídit veejné
prostedky, zárove se stát zíká možnosti realizovat úspory plynoucí ze zamýšlených
zlepšenýchpostupaprocesazároveznehodnocujejižvynaloženéprostedky,kterébyly
proinvestoványzaúelempípravynavariantu1.
Varianta1:
Náklady byly dosud vyísleny na cca 950mil.K. Zárove jsou vyhodnocovány výrazné
pínosyplynoucízúsporyrealizovanédalšímnepoužívánímdosudvyužívanýchinformaních
systém nap. tzv. šachmatky, ARIS apod. Nejpodstatnjším pínosem však bude vasnost
získanýchinformacíamožnostnazákladnichefektivníditveejnéprostedky.


Konzultace
Vrámci implementace projektu IISSP jsou do projektu zapojovány i další orgány vn
Ministerstvafinancí.Jednásezejménaovybranáministerstvazapojenádopilotníchprovoz
a probíhající jednání o cílovém stavu nap. s NB a dalšími ústedními orgány. Vrámci
Ministerstva financí byly konzultovány zejména praktické dopady navrhovaných
legislativníchzmnsezástupcipodízenýchorganizaníchsložek.

9.4.

Návrhešení:

Zhodnocenívariantavýbrnejvhodnjšíhoešení
Zhodnocenívarianty0:
Varianta neposkytuje žádný posun smrem kvytyenému cíli a její výbr by zmail
nkolikaletéúsilíanáklady,kterébylyvynaloženyzaúelempípravyzmnvevariant1.


Zhodnocenívarianty1:
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rozpotový proces. Dlouhodobé úsilí vybudovat takový systém bude naplnno, a to spolu
scílem zvýšit efektivitu vízení veejných prostedk. Dostupnost a vasnost relevantních
datsekvalitativnvýraznzlepší.


Výbrnejvhodnjšíhoešení:
Sohledem na stav vykonaných inností, již investované prostedky a celkov vysokou
pipravenostnapijetínavrhovanýchzmnjenejvhodnjšípijmoutvariantu1.


Implementaceavynucování
ZaimplementaciavynucovánínovéprávníúpravybudeodpovdnéMinisterstvofinancí.


Pezkumúinnosti
Úinnost navrhované právní úpravy bude možné posoudit po nasazení plné funkcionality
dodávaného informaního systému, a to spatiným asovým odstupem nutným pro
posouzeníjehofungovánívrutinnímprovozu,tj.po31.12.2015.
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B.Zvláštníást

1. Kástiprvní

1.1. KlánkuI

Kbodm1. 3.,24. 28.a30.
Vsouvislosti s projektem státní pokladny acílem zvýšeníefektivity emisní innosti státu se
navrhuje zahrnutí dalších út do penžních prostedk státní pokladny. Jedná se o
pirozený krok vrámci technických reforem vlády, který povede knezpochybnitelným
rozpotovýmúsporámpifinancováníasprávfinanníhomajetkustátuvsouladusbžnou
mezinárodnípraxí.Dojdetakéknarovnánídlouhodobpokivenýchfinanníchvztahmezi
ízením likvidity centrální vlády a domácího bankovního sektoru. Vsouasnosti dochází
kneefektivnímu rozptýlení likvidity státního rozpotu do bankovního sektoru,
prostednictvím kterého provádí Ministerstvo financí následné výpjní operace, které
zárove financují likviditu, která vzniká na základ rozpotového vztahu kvcn píslušné
kapitolestátníhorozpotu.
Dále se navrhuje vymezit penžní prostedky státní pokladny výhradn jako prostedky na
útech, které jsou podízeny jednotlivým souhrnným útm státní pokladny a jsou vedeny
výhradnv eskénárodníbance.Souasnáúpravazahrnujepodprostedkystátnípokladny
také prostedky, které nespadají pod souhrnný úet státní pokladny a dokonce také
prostedkynaútech,kterénevede eskánárodníbanka.
Vzhledemkeskutenosti,žestátmákdispozicinejenkorunovoulikviditu,aletakélikviditu
vcizíchmnách(zejménaveuru),azároveneexistujetechnickýnástrojkefektivnímuízení
cizomnové likvidity a jejímu pípadnému využití ke krátkodobému financování státu,
navrhuje se zakotvení souhrnných út vjednotlivých cizích mnách vedle stávajícího
korunového souhrnného útu státní pokladny. Úty uvedené v § 33 odst. 1 budou
zaazovány pod jednotlivé souhrnné úty podle denominace prostedk na tchto útech.
Ministerstvo financí tak bude mít vreálném ase pehled o disponibilních zdrojích
vjednotlivých mnách a bude tak moci provádt sladní provádných platebních operací
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kesnižováníúrokovýchvýdajnafinancovánístátníhodluhu.
Dle navrhované úpravy již nebudou souástí státní pokladny penžní prostedky na útech
vedenýchvbankáchaprotojeredundantnívyžadovatudlenísouhlasubankám,jelikožjimi
vedenéútynebudoupodízenystátnípokladn.

Kbodu4.
Dosavadní definice, podle níž financujícími položkami jsou „penžní operace spojené s
ízením penžní likvidity státního rozpotu“, vede nkdy kdomnnce, že financujícími
položkami jsou i pohyby út pro ízení likvidity státní pokladny. Penžními operacemi
spojenýmisízenímpenžnílikviditystátníhorozpotuserozumjíoperace,kterémajívztah
kfinancování salda státního rozpotu, což operace na útech pro ízení likvidity státní
pokladnynejsou.Tytoútymajícharakterspravovanýchprostedkanesloužíkfinancování
schodku státního rozpotu. Ministerstvo financí používá doasn volné penžní prostedky
tchtoútkekrátkodobémuinvestovánízaúelemjejichzhodnocení,atovmiliardových
ástkách. Na korunovém útu ízení likvidity státní pokladny . 11949 12523001/0710 i na
pipravovanýchcizomnovýchútechízenílikvidityprobíhají,resp.budouprobíhatobchody
scílem zhodnocení volných prostedk vrámci souhrnného útu státní pokladny na
finanních trzích, a to formou aktivních depozitních operací a repo operací. Vrámci
souhrnnéhoútustátnípokladnyjsouzhodnocoványjednaknetermínovanévkladystátních
finanníchaktiv,dálezstatkyútpropevoddanífinannímúadmastátnímfondma
konenrezervnífondyorganizaníchsložekstátu.Považovatoperacenaútechproízení
likviditystátnípokladnyzafinancujícípoložkyatedyjesledovatrozpotovouskladbou(§2
odst.4)jezuvedenýchdvodzcelanevhodné.Zaazovatvydávánípenžníchprostedkz
útízenílikviditystátnípokladnyajejichsplátkynatentoúetodsubjekt,kterésityto
prostedky vypjily, na položky tídy 8 rozpotové skladby, tj. na položky financování,
znamená zkreslovat údaje o krytí schodku státního rozpotu a použití jeho doasného
pebytku.Protojetebadefinicifinancujícíchpoložekzmnittak,žemístopenžníchoperací
spojených s ízením penžní likvidity státního rozpotu budou penžní operace spojené
sízenímstátníhodluhusezdraznním,žepenžníoperacenaútechízenílikviditystátní
pokladnymezinnepatí.
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Vrámci ustanovení se definuje rozsah a funkce rozpotového systému, prostednictvím
nhožbudouústedníorgányajimiízenéorganizanísložkystátuplnitzákonemstanovené
povinnosti.


Kbodu6.
Vzhledem ktomu, že organizaní složky používají rzné rozpotové systémy, existuje
nebezpeí, že data vsystémech se budou lišit. Navrhuje se stanovit, že za správné budou
považoványúdajeobsaženévrozpotovémsystému.

Kbodm7.a8.
Ustanoveníumožujísestavitústednímorgánmajimiízenýmorganizanímsložkámstátu
stedndobývýhledzastátnírozpoetvlennídlerozpotovéskladbypímovrozpotovém
systému. Práce na sestavení stedndobého výhledu ídí Ministerstvo financí. Vzhledem
ktomu,žerozpotovýsystémbudedisponovatmnohemvtšímrozpotovýmdetailemnež
doposud,jevísedosavadnívýetobsahustedndobéhovýhledujakonadbytený.

Kbodm9.a10.
Ustanovení zabezpeují jednotný a systémov konzistentní pístup pi zpracování dat
soustedných vrámci prací na sestavení státního rozpotu vrozpotovém systému.
Vnávaznosti na vtu první se zárove navrhuje, aby souástí vládního návrhu zákona o
státním rozpotu byly takové rozpoty tzv. parlamentních kapitol, o kterých rozhodl
rozpotový výborPoslaneckésnmovnynebosnimialesposouhlasívládaakterévrámci
stanovených vládních priorit hodlá zabezpeit. Pípadný nesouhlas srozpotem kapitol lze
ešit vrámci jednání Poslanecké snmovny Parlamentu R o vládním návrhu zákona o
státnímrozpotu.

Kbodm11.a12.
Uvedené ustanovení zabezpeuje sbližování metodických postup, které jsou pi vyíslení
stedndobýchvýdajovýchrámcpoužívány.Doposudbylapoužívánametodikasestavování
státníhorozpotu,metodikafiskálníhocíleníametodikaESA95.Uvedenýmustanovenímse
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používat metodika sestavování státního rozpotu, která je založena na penžní bázi a
metodikaESA95,kterájezaloženanaakruálnímprincipuavyužívásepivykazovánídatvi
EU. Zárove se uvedeným ustanovením navrhuje vykazovat stedndobé výdajové rámce
vždyvkonsolidovanépodob,tj.vylouitvzájemnédotanívztahymezistátnímrozpotema
státnímifondy.

Kbodu13.
Ministerstvofinancímžezároveoznámitspolusástkamischválenýmivládouještdalší
závazné íselné údaje, které správci kapitol obdobn oznámí organizaním složkám státu
vjejich psobnosti. Ustanovení umožní Ministerstvu financí efektivnji ídit práce na
sestavenístátníhorozpotu.Píklademtakovýchdalšíchzávaznýchúdajmohoubýtvýdaje
naplatynebovýdajenavýzkum,vývojainovace.

Kbodu14.
Pi analýze rozpotových proces (sestavení státního rozpotu a stedndobého výhledu,
rozpotového provizoria a novely zákona o státním rozpotu) se došlo kzávru, že je
jednoznan efektivní uvedené procesy a jejich specifika systematicky co možná nejvíce
sbližovat tak, aby mohl být kjejich informaní podpoe využit jeden ídící nástroj.
Vsouvislosti stímto cílem však vyvstala poteba provést úpravu legislativy v pípad
rozpotového provizoria. Proto budou i vdob rozpotového provizoria existovat závazné
ukazatele, které budou organizaními složkami státu rozepsány do podoby podrobného
rozpotu. Existence takového rozpisu však zárove vzájmu zachování urité míry flexibility
vprovizorním rozpotu vyžaduje možnost provádní rozpotových opatení. Vzhledem
kcharakteru provizorního hospodaení však budou existovat pouze rozpotová opatení
vrámcijednotlivýchzávaznýchukazatel.

Kbodu15.
RozpotovápravidladefinujíInformanísystémprogramovéhofinancování(viz§12odst.3),
ve kterém se evidují specifická rozpotová data, která vzhledem knutnosti nevytváet
duplicitní data, byla do rozpotového systému zalenna. Nov se tedy navrhuje, aby
Informanísystémprogramovéhofinancovánípedávalúdajedorozpotovéhosystému.
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Kbodu16.
Úpravavnávaznostinazmnuvbod15.



Kbodu17.
Navrhuje se, aby se na dotace poskytované zNárodního fondu pimen vztahovalo
ustanovení o paušálních výdajích nebo nákladech a o dotacích poskytovaných krajm a
Regionálnímradámregionsoudržnosti.

Kbodm18.,22.a29.
Vhospodaení organizaních složek státu bude nov zakotvena povinnost provést
vrozpotovémsystémurezervaci,atodívenežvznikneprávnídvodprovýdejpenžních
prostedk. Zárove musí být ped rezervací provedena pedbžná ídící kontrola (mimo
rozpotový systém). Uvedená rezervace bude vrozsahu tídní daného rozpotovou
skladbou. Provedení rezervace vrozpotovém systému umožní ídit disponibilitu rozpotu
organizaníchsložekstátuajepodmínkouproprovedeníplatebníhopíkazu eskounárodní
bankou. Obdobn se postupuje i vpípad hotovostních operací. eská národní banka
existenci rezervace ovuje, a není li toto ovení možné, jsou platební píkazy odmítnuty.
Vpípad,ženenívprovozurozpotovýsystém,seprovádíúhradydlepokynMinisterstva
financí. Uvedené ustanovení zabezpeí informovanost o disponibilním rozpotu na všech
organizaníchsložkáchstátu.

Kbodm19.a21.
Navrhuje se, aby organizaní složky státu vedly své rozpoty v rozpotovém systému.
Zárovesevrozpotovémsystémubudouprovádtrozpotováopateníapovedesejejich
chronologickáevidence.Doposudmlapovinnostvéstchronologickouevidenciorganizaní
složka státu. Rozpotové opatení bude provedeno zanesením do chronologické evidence,
kterábudesouástírozpotovéhosystému.Jedinýplatnýrozpoetorganizanísložkystátubude
v rozpotovém systému a bude jej možno mnit pouze rozpotovými opateními, která budou
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organizaníchsložekstátu,ímžzabezpeíucelenýpehledovývojirozpotunadenníbázi.


Kbodm20.a41.

Vzhledem ktomu, že se navrhuje provádní rezervací ped platbou, jeví se zachování
rozpotovýchlimitjakonadbytené.

Kbodu23
Vzhledem ktomu, že zdrojové jednotky nejsou upraveny, není možné je požadovat jako
náležitostižádostíorozpotováopatení.


Kbodu31
Jdeolegislativn technickouúpravuvsouvislostisvloženímnovéhoodstavce5do§45.

Kbodu32.
Jde o terminologickou zmnu provedenou vsouvislosti se zákonem o Finanní správ eské
republiky.


Kbodu33.
Navržené doplnní § 44a odst. 7 zpesuje znní tohoto ustanovení a odstrauje pípadné
nejasnostipijehoaplikaci.


Kbodm34.,35.,37.,39a42.
Ustanovení o zízení pouze jednoho píjmového a jednoho výdajového útu státního rozpotu
prokaždouorganizanísložkustátuumožnírealizovatvýraznéúsporyvevýdajích,kterésouvisejí
sesprávouvelmivysokéhopoturozpotovýchútorganizaníchsložekstátu.Existencemnoha
út je pitom nezídka vyvolána pouze potebou klasifikovat penžní toky. Pro poteby
klasifikace penžních tok však pln postaí rozpotová skladba a u výdaj i existence platné
rezervace vrozpotovém systému. Ministerstvo mže zdvodu složité vnitní organizaní
struktury povolit výjimky. Zárove se dovoluje zídit jeden píjmový a jeden výdajový úet i u
kapitol Všeobecná pokladní správa, Operace státních finanních aktiv a Státní dluh, a to
vzhledemkfaktu,ženejsouorganizanímisložkamistátu.
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Kbodm36.a40.
Vzhledemkustanovení,kterýmsezizujevkaždéorganizanísložcestátupouzejedenpíjmový
a jeden výdajový rozpotový úet, pozbývá opodstatnní i zálohové hospodaení na útech
vnitních organizaních jednotek. Tyto úty se taktéž zrušují. Zálohové hospodaení je
ponecháno pouze u vnitních organizaních jednotek Ministerstva zahraniních vcí a
Ministerstvaobranypsobícíchvcizin,atonabžnýchútechubankvzahranií.


Kbodu38.
Znní§49odst.10rozpotovýchpravideljenavrženovsouladusfaktem,žekaždáorganizaní
složka státu bude mít zízen pouze jeden píjmový a jeden výdajový úet. Dále se navrhuje
umožnitvracenípodílunaclechataképíslušenstvívšechvyjmenovanýchpíjm.



1.2. KlánkuII
První pechodné ustanovení je navrženo zdvodu nutnosti úpravy stedndobého
výdajovéhorámce,kterýbudeponabytíúinnostinavrhovanézmnystanovovánodlišným
zpsobem.
Vdalšíchpechodnýchustanoveníchsedáváuvedenýmsubjektmlhta3msícodedne
nabytíúinnostitohotozákonanasplnnípovinnostivéstútyu eskénárodníbanky.

2. Kástidruhéatetí
2. 1.KlánkmIIIaIV
Zákon . 289/1995 Sb., lesní zákon, a zákon . 254/2001 Sb., vodní zákon, vsob zahrnují
ustanovení, která íkají, že: “Vláda pipraví každoron závazná pravidla poskytování
finanníchpíspvkazpsobukontrolyjejichvyužití,kterájsoupílohoustátníhorozpotu.“.
Je zejmé, že svázání tchto pravidel se zákonem o státním rozpotu je vcn zcela
nesourodé a úelové (a to vzhledem kfaktu, že zákon o státním rozpotu má zcela dle
JednacíhoáduPSP Rodlišnýprocesschvalováníazpolitickéhopohledujeprchodnosta
schválenízákonaostátnímrozpotuprioritnímbodem).Zákonostátnímrozpotumázcela
jiné funkcea poslání, piemž jeho svázání s pravidly klesnímu a vodnímu zákonu zákon o
státním rozpotu znepehleduje a narušuje jeho integritu. Ruku vruce stmito ideovými
rozpory jdou i organizaní a technické problémy. Jak lesní, tak vodní zákon jsou zcela

- 31 vkompetenci Ministerstva zemdlství, a to vetn pípravy uvedených píloh. Na podobu
tchtopílohnemáMinisterstvofinancíjakýkolivliv,akolijsoupaksouástínávrhuzákona
o státním rozpotu, který pedkládá práv Ministerstvo financí. Navržené ustanovení tak
umožujeodstranitvšechnavýšejmenovanánegativaanavracízákonuostátnímrozpotu
jehopehlednostaintegritu.

3. Kástitvrté
3.1. KlánkuV
Navrhovaná úinnost vychází zharmonogram, na základ kterých jsou implementována
technickáešeníainformanínástrojepodporujícíspuštnírozpotovéhosystému.

V Praze dne 11. dubna 2012
RNDr. Petr Neas, v.r.
pedseda vlády

Ing. Miroslav Kalousek, v.r.
ministr financí

