
1227 Rezervy státního rozpočtu 
 

Státní rozpočet je plán finančního hospodaření státu pro daný rok, který zajišťuje 

ekonomické, sociální a politické funkce státu. Má formu zákona, který navrhuje vláda a 

schvaluje poslanecká sněmovna. Vláda jím realizuje hospodářskou politiku a uskutečňuje své 

programové priority. Státní rozpočet je základním článkem veřejných financí a představuje 

bilanci příjmů a výdajů státu. Dělí se na jednotlivé resortní kapitoly vyjadřující okruh 

působnosti a odpovědnosti ústředních orgánů státní správy ve vazbě na Ústavní zákon. 

V rámci závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu mohou správci 

kapitol tvořit rozpisové rezervy. 

 Z pohledu „rezervy státního rozpočtu“ je možné mluvit o jeho specifické kapitole 

„Všeobecná pokladní správa (č. 398)“ jejíž součástí je i vládní rozpočtová rezerva, sloužící ke 

krytí nezbytných a nepředvídaných výdajů a vytváří se ve výši 0,3 % výdajů státního rozpočtu 

na příslušný rok. V této kapitole jsou i položky ve formě rezervy pro působnost zák. č. 

239/2000 Sb.1 a zák. č. 240/2000 Sb., v platném znění a také možné kompenzace, např. pro 

ČNB na bilaterální půjčku.2 

 Státní rozpočet obsahuje i Kapitolu státní dluh – výdaje spojené s jeho obsluhou a 

umořováním. 

 Ve vazbě na státní rozpočet je uplatňována rozpočtová „zásada úplnosti“ z níž 

vyplývá, že všechny příjmy a výdaje musí být obsaženy v plném rozsahu bez kompenzací a 

rezervy. 

 Celá tato oblast státního rozpočtu a případných v něm tvořených rezerv se řídí 

zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (§10), nebo příslušnými zákony o 

rozpočtových pravidlech na územní úrovni.3 
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