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Státní rozpočet
je centralizovaný peněžní fond, ve kterém jsou soustředěny státní finance.
obsahuje očekávané příjmy a odhadované výdaje
je nejvýznamnějším rozpočtem v soustavě veřejných rozpočtů
je schvalován zákonodárnými sbory a má formu rozpočtového zákona
je schvalován na rozpočtové období – 1 kalendářní rok
je nástrojem fiskální politiky vlády
(využití Státního rozpočtu k makroekonomické stabilizaci)
je vytvářen a rozdělován na principu:
nenávratnosti (tím, že jednotlivec zaplatí daň nevzniká mu žádný nárok
na její proplacení)
neekvivalence (jednotlivec zaplatí daň, ale neví na co budou prostředky
použity, může ale očekávat, že dostane formou
veřejných výdajů tolik, kolik odvedl sám)

z účetního hlediska je SR bilancí příjmů a výdajů
Rozpočtové provizórium znamená : pokud není zákon o SR schválen před
1.lednem, řídí se rozpočtové hospodaření do přijetí zákona objemem příjmů a výdajů
SR schváleného pro předchozí rozpočtový rok

Státní rozpočet
PŘÍJMY
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VÝDAJE

• Kapitálové
• Čisté půjčky

- výnos daně plyne pouze do
příslušného veřejného rozpočtu
- o výnos daně se dělí několik
veřejných rozpočtů
- příjmy z vlastní činnosti, pronájmu
majetku, úroků, divident, sankcí

- energie, provoz, nákup zboží a služeb
-investiční akce, výdaje
na pořízení majetku
- financování (výnosy z prodeje
státních dluhopisů, dluhová služba)

Státní rozpočet
Saldo SR

vyrovnané
přebytkové
schodkové
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PŘÍJMY

VÝDAJE
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PŘÍJMY

Rozpočtové zásady:
Zásada každoročního sestavování
a schvalování
Zásada reálnosti a pravdivosti
Zásada úplnosti a jednotnosti
Zásada dlouhodobé vyrovnanosti
Zásada publicity (informovanost veřejnosti, nejen projednání a schválení v
Poslanecké sněmovně)

Rozpočtový proces:
Odvětvová
ministerstva

Požadavky

ÚSC - obec
VÚSC - kraj

MF

Návrh st. záv. účtu

Návrh SR
Vláda

ČNB
následná kontrola

Parlament
kontrola
průběžná

Schv. Státní
závěrečný účet

Zákon o SR
Plnění SR

kontrola
průběžná

Etapy rozpočtového procesu:
Sestavení návrhu - sestavuje jej ministerstvo financí (s ohledem na požadavky
obcí, vyšších územních samosprávních celků) na základě požadavků správců
jednotlivých kapitol, ½ roku před začátkem nového období

Projednání a schválení – návrh schválí vláda a předá jej do Poslanecké
sněmovny nejpozději do 30. září

1. čtení: Schvalují se celkové příjmy a výdaje, saldo, vztah k rozpočtům obcí a
vyšších územních samosprávních celků, rozsah vydávaných dluhopisů
2. čtení: Jednotlivé výbory Poslanecké sněmovny, které odpovídají za
kapitoly zpracují připomínky a předloží je rozpočtovému výboru.
Celková číslo zůstanou nezměněna.

3. čtení: Pouze formální nedostatky
Plnění – za realizaci a plnění odpovídá ministerstvo financí
Pokladní plnění zabezpečuje ČNB
Kontroly : průběžnou - provádí Parlament
následnou – provádí ministerstvo financí, vláda

Finanční právo I. - test:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Na jaké období je schvalován státní rozpočet?
Na jakých principech je státní rozpočet vytvářen a rozdělován?
Příjmy z vlastní činnosti, pronájmu majetku, úroků, divident, a sankcí jsou příjmy:
a) daňové
b) nedaňové
Investiční akce, výdaje na pořízení majetku jsou výdaje
a) běžné
b) kapitálové
Pokud jsou výdaje
příjmy, je státní rozpočet:
a) vyrovnaný
b) přebytkový
c) schodkový
Do jaké rozpočtové zásady spadá informovanost veřejnosti ?
Jmenuj další rozpočtové zásady.
Kdo sestavuje návrh státního rozpočtu?
Do jakého data vláda návrh rozpočtu schválí a předá jej do Poslanecké sněmovny ?
Kdo zabezpečuje pokladní plnění rozpočtu?

Finanční právo I:
Výsledky testu:
1. 1 rok
2. nenávratnosti a neekvivalence
3. nedaňové
4. b)
5. c)
6. zásada publicity
7. Zásada každoročního sestavování a schvalování, reálnosti a
pravdivosti, úplnosti a jednotnosti, dlouhodobé vyrovnanosti
8. ministerstvo financí
9. nejpozději do 30. září
10. ČNB
11. nejpozději do 30. září

Trestní právo I.
Citace:
Tomanová, Jaroslava a kol. Základy práva(nejen pro školy). Olomouc, 2010,
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