
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. června 2012 č. 457 

 
k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok  2013 a střednědobého  

výhledu na léta 2014 a 2015  
 
 
 

 
             Vláda 

 
             I. bere na vědomí, že 

 
                1. předložený návrh rozpočtu na rok 2013 a návrh střednědobého výhledu na 
léta 2014 a 2015 vychází z platných právních předpisů a navrhované legislativy 
k řešení stability veřejných rozpočtů, 
 
                2. při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2013 a návrhu 
střednědobého výhledu na léta 2014 a 2015 bude používán nový rozpočtový 
informační systém v rámci projektu Integrovaný informační systém Státní pokladny; 
 
            II. schvaluje 
 
                1. fiskální cíl pro deficit veřejných rozpočtů v roce 2013 ve výši 2,9 % HDP, 
v roce 2014 ve výši 1,9 % HDP a v roce 2015 ve výši 0,9 % HDP (v metodice 
ESA95), 
 
                2. příjmy a výdaje rozpočtových kapitol státního rozpočtu České republiky 
na léta 2013 až 2015 tak, jak jsou uvedeny v části IV materiálu č.j. 607/12, 
 
                3. příjmy a výdaje státních fondů na léta 2013 až 2015 tak, jak jsou uvedeny 
v části IV materiálu č.j. 607/12, 
 
                4. dočasné plošné snížení výdajů rozpočtových kapitol v roce 2014 o 11,9 
mld. Kč a v roce 2015 o 24,8 mld. Kč, a to do doby přijetí výdajových opatření            
v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě; 
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           III. ukládá 
 
                1. ministru financí 
 
                    a) upravit základní ukazatele pro přípravu rozpočtu podle připomínek 
vlády a do 30. června 2012 rozepsat správcům kapitol státního rozpočtu schválené 
příjmy a výdaje rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2013 až 2015 podle bodu 
II/2 a bodu II/3 tohoto usnesení, 
 
                    b) zpracovat a vládě do 31. srpna 2012 předložit návrh státního rozpočtu 
České republiky na rok 2013, návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2014      
a 2015 a návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2014 a 2015,  
 
                    c) projednat v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky v případě nesouhlasu správců kapitol Kanceláře prezidenta republiky, 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České 
republiky, Ústavního soudu, Nejvyššího kontrolního úřadu a Kanceláře Veřejného 
ochránce práv se základními ukazateli pro sestavení rozpočtu na léta 2013 až 2015 
schválenými vládou, 
 
                2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy 
 
                    a) zpracovat na základě příjmů a výdajů na rok 2013 rozepsaných podle 
bodu III/1a tohoto usnesení návrh rozpočtu kapitoly na rok 2013 a návrh 
střednědobého výhledu na léta 2014 a 2015 v souladu s vyhláškou č. 165/2008 Sb., a 
podle doplňujících pokynů ministra financí a předložit tento návrh ministru financí    
do 31. července 2012, 
 
                    b) při zpracování návrhu rozpočtu zabezpečit především hlavní priority 
kapitoly a spolufinancování programů EU a FM, 
 
                3. správcům kapitol státního rozpočtu, do jejichž působnosti náleží státní 
fondy, zajistit zpracování a předložení návrhů rozpočtů těchto fondů na léta 2013 až 
2015 v návaznosti na bod III/1a tohoto usnesení a předložit tyto návrhy ministru 
financí do 31. července 2012; 
 
            IV. doporučuje vedoucím Kanceláře prezidenta republiky, Kanceláře 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Kanceláře Senátu Parlamentu 
České republiky, Kanceláře Veřejného ochránce práv, předsedům Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, Rady Českého telekomunikačního úřadu, Ústavního soudu, Akademie  
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věd České republiky, předsedkyni Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předsedovi 
Grantové agentury České republiky, předsedkyni Technologické agentury České 
republiky a prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, postupovat podle bodu III/2 
tohoto usnesení. 
 
 
 
Provedou: 

členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních orgánů 
státní správy 
 
Na vědomí: 

vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,  
Kanceláře Poslanecké sněmovny  
Parlamentu České republiky,  
Kanceláře Senátu Parlamentu 
České republiky,  
Kanceláře Veřejného ochránce práv, 
předsedové Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
Rady Českého telekomunikačního úřadu,  
Ústavního soudu,  
Akademie věd České republiky, 
Grantové agentury České republiky, 
předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 
Technologické agentury České republiky, 
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r. 

  
 
 


