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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 11. dubna 2012 č. 275 

 
k přípravě státního rozpočtu na léta 2013 až 2015 a k návrhu střednědobých 

výdajových rámců na léta 2013 až 2015 
 

             Vláda 
 

             I. bere na vědomí informace obsažené v materiálu č.j. 343/12; 
 
            II. schvaluje 
 
                1. příjmová a výdajová opatření uvedená v části III materiálu č.j. 343/12 
podle připomínek členů vlády, 
 
                2. podíl deficitu veřejných rozpočtů na hrubém domácím produktu              
(v metodice ESA95) v letech 2013 až 2015 jako fiskální cíl vlády, a to pro 

                    rok 2013 ve výši   2,9 % HDP, 

                    rok 2014 ve výši   1,9 % HDP, 

                    rok 2015 ve výši   0,9 % HDP, 
 
                3. předběžný střednědobý výdajový rámec státního rozpočtu a státních fondů 
v metodice fiskálního cílení  na rok 2015 ve výši  1 141 mld. Kč; pro rok 2013 a 2014 
platí střednědobé výdajové rámce stanovené usnesením Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky č. 918/2011;  
 
           III. ukládá 
 
                1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů postupovat 
při přípravě rozpočtu na léta 2013 až 2015 v souladu se schválenými opatřeními podle 
bodu II tohoto usnesení,  
 
                2. ministru financí 
 
                    a) zpracovat novely příslušných zákonů v daňové oblasti a novelu zákona 
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, podle schválených daňových příjmových 
opatření, a to bez zpracování hodnocení dopadů regulace (RIA), a předložit je po 
provedení zkráceného připomínkového řízení do 15. května 2012 na jednání vlády, 
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                    b) promítnout do návrhu střednědobého výhledu na léta 2013 až 2015 
schválená opatření podle bodu II tohoto usnesení,  
 
                    c) zpracovat v návaznosti na bod III/2/b tohoto usnesení návrh příjmů a 
výdajů podle jednotlivých rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2013 až 2015 
a předložit tento návrh vládě do 31. května 2012, 
 
                    d) zpracovat analýzu možností zvýšení daňového zatížení sázkových her 
zejména s přihlédnutím ke zdaňování výher u výherců a předložit ji vládě do            
30. června 2012, 
 
                    e) ve spolupráci s místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady 
vlády, ministrem spravedlnosti a vnitra zpracovat analýzu možností zvýšení ochoty 
daňových poplatníků dobrovolně plnit povinnosti dané daňovými právními předpisy 
prostřednictvím zmírnění některých správních či trestních sankcí a předložit ji vládě 
do 30. června 2012, 
 
                3. ministru práce a sociálních věcí zpracovat návrh novely zákona 
č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce 
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského 
parlamentu, kterým bude zajištěno  
 
                    a) zmrazení platové základny podle § 3a a § 3b tohoto zákona pro léta 
2015 a 2016 na úrovni platné pro rok 2014, 
 
                    b) takové řešení způsobu odměňování této kategorie funkcionářů, které 
zajistí eliminaci jednorázového výdajového skoku v roce 2017 a přiměřený růst 
platové základny v dalších letech, 
 
                4. ministru životního prostředí připravit a předložit vládě do 15. května 2012 
návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů, který stanoví, že 
 
                    a) celý výnos z aukcí povolenek na emise skleníkových plynů pro 
provozovatele zařízení a provozovatele letadla bude příjmem státního rozpočtu, 
rozpočtové kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí, 
 
                    b)  výdaje na financování činností v rozsahu podle čl. 3d a čl. 10 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003, o vytvoření systému 
pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a 
o změně směrnice Rady 96/61/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem 
zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 
ve Společenství, budou realizovány prostřednictvím jednotlivých kapitol státního 
rozpočtu a státních fondů dle jejich působností, a to minimálně ve výši odpovídající 
50 % výnosu z aukcí povolenek,  
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                    c) výnos z pokut za správní delikty provozovatele zařízení  bude ze 70 % 
příjmem státního rozpočtu, rozpočtové kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí 
a z 30 % příjmem kraje, na jehož území se zařízení nachází, a celý výnos z pokut za 
správní delikty provozovatele letadla bude příjmem státního rozpočtu, rozpočtové 
kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí, 
 
                5. ministru zemědělství ve spolupráci s ministrem financí legislativně 
zabezpečit, aby státní podnik Lesy České republiky, s.p. od roku 2013 odváděl 
každoročně do příjmů státního rozpočtu prostředky ve výši 4 mld. Kč. 
 
 
 
Provedou: 

členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních  
správních úřadů 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


