Rozpo tový kalendá
15. dubna
MF p edloží vlád p edb žný návrh ástek výdajového rámce na další
rok a na první dva roky st edn dobého výhledu
30. dubna
vláda návrh projedná
31. kv tna
MF vypracuje a p edloží vlád :
návrh p íjm a výdaj státního rozpo tu na další rok v len ní
podle kapitol,
návrh ástek st edn dobého výdajového rámce,
návrh st edn dobého výhledu, tj. návrh p íjm a výdaj státního
rozpo tu a státních fond v len ní podle kapitol a státních fond ,
návrh celkových výdaj jednotlivých státních fond
20. ervna
vláda návrh projedná a schválí
30. ervna
MF oznámí ástky schválené vládou správc m kapitol a státním fond m
31. ervence správci kapitol vypracují návrhy rozpo t svých kapitol a návrh
st edn dobého výhledu, tj. p íjmy a výdaje kapitol a p íjmy a výdaje
státních fond a p edloží je MF
31. srpna
MF p edloží návrh zákona o státním rozpo tu na další rok a návrh
st edn dobého výhledu vlád
30. zá í
vláda projedná a schválí návrh zákona o státním rozpo tu na další rok a
návrh st edn dobého výhledu a p edloží jej poslanecké sn movn
1. tení: 2-3 týdny po p edložení návrhu vládou
projednání v rozpo tovém výboru a p ijetí usnesení ve sn movn ,
p i prvním tení m že být návrh bu propušt n do 2. tení nebo vrácen
vlád k p epracování,
sou asn jsou schváleny základní ukazatele (celkové p íjmy a výdaje,
jejich saldo a vztahy k územním rozpo t m), které již nelze m nit
2. tení:
projednávání jednotlivých kapitol v p íslušných výborech a p íprava a
schválení usnesení,
žádný pozm ovací návrh nesmí zm nit již schválené základní ukazatele
hlasování v rozpo tovém výboru o všech návrzích a p íprava a schválení
usnesení,
p edkládání pozm ovacích návrh v plénu,
3. tení: 48 hodin po 2. tení
hlasování o všech pozm ovacích návrzích a o celém rozpo tu
31. prosince poslanecká sn movna schválí zákon o státním rozpo tu na další rok a
st edn dobý výhled
zákon o státním rozpo tu podepíše prezident republiky

duben 2005 – prosinec 2005

prosinec 2004
usnesení PSP
zákon o SR
na rok 2005

SVR
na rok 2006

SVR
na rok 2007

návrh MF, který projedná
a schválí vláda

usnesení PSP

k této ástce se mohou p i íst nebo od ní ode íst výdaje
zp sobené významn jiným vývojem spot ebitelských cen,
vyvolané zákonem o rozpo tovém ur ení daní,
ve výši p íjm prost edk z rozpo tu EU na programy spolufinancované z tohoto rozpo tu
ve výši až jedna promile z této ástky, jestliže je to t eba k tomu, aby byly vzaty v úvahu
vlivy, s kterými se p i stanovení této ástky nepo ítalo,
zp sobené mimo ádnými situacemi. Vláda musí tyto zm ny zd vodnit.
dále se p i tou výdaje na
realizaci státních záruk,
úhradu ztráty eské konsolida ní agentury,
návratné finan ní výpomoci,
které nejsou sou ástí SVR. Vláda musí tyto zm ny zd vodnit.
SR na rok 2006
k této ástce se mohou p i íst nebo od ní ode íst výdaje obdobn jako výše, ale až
ve výši až dv promile z této ástky, jestliže je to t eba k tomu, aby byly vzaty v úvahu vlivy,
s kterými se p i stanovení této ástky nepo ítalo,
zp sobené mimo ádnými situacemi.
SVR na rok 2007
SVR na rok 2008

§ 4 St edn dobý výhled (SV)
od 2001
vláda jej projedná sou asn s návrhem
státního rozpo tu a p edloží samostatn na
v domí PSP sou asn s návrhem zákona o
státním rozpo tu.
Obsahuje:
p edpoklady vývoje základních
ukazatel národního hospodá ství,
p edpoklady a zám ry vlády, zejména
zamýšlené zm ny zákon a jiných
právních p edpis ,
ástky st edn dobých výdajových
rámc a jejich len ní podle kapitol a
státních fond ,
celkové p íjmy a výdaje státního
rozpo tu,
celkové p íjmy a výdaje státních
fond ,
p íjmy a výdaje jednotlivých kapitol
SR,
p íjmy a výdaje jednotlivých státních
fond ,
výdaje na programy, u nichž výši
ú asti státního rozpo tu na jejich
financování schválila vláda,
výdaje na programy spolufinancované
z rozpo tu EU podle jednotlivých
kapitol a státních fond ,
p ehled závazk fyzických a
právnických osob, za které se zaru ily
jménem státu jeho organiza ní složky.

§ 8a St edn dobý výdajový rámec (SVR)
nov , od 2004
na návrh vlády jej stanoví PSP, která ho
schválí v usnesení k vládnímu návrhu
zákona o státním rozpo tu
Obsahuje:
celkové výdaje (jediné íslo) státního
rozpo tu a státních fond na následující
dva roky, s vylou ením výdaj na
realizaci státních záruk,
úhradu ztráty eské konsolida ní
agentury,
návratné finan ní výpomoci.

3

