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Rozpo tové výdaje a informace ve ejnosti 1 
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ABSTRACT 

 

The largest part of the financial law is a regulation of budgets, its revenues, as well as its 
expenditures that deserve an attention too. Consequently a position of regulation of budgets 
within the financial law is a relevant point of investigation which is closely connected with an 
increasing role of economic relationships (in Europe as well as outside Europe) in the field of 
budgets and its legal regulation. 
 
Okruh výdaj  státního rozpo tu, stejn  jako rozpo t  obcí a kraj , je vymezen v zákonech o 
rozpo tových pravidlech dosti obecn 2. V oblasti finan n  právní teorie se len ní výdaj  
nev nuje taková pozornost, jako je tomu u p íjm  jednotlivých p íjmových složek rozpo t , 
zejména u daní. 
 
Rozsah plánovaných výdaj  státu, kraj  i obcí závisí na velikosti p edpokládaných p íjm  
p íslušného rozpo tu. Výdaje ( jak plánované, tak ty skute n  realizované) se odvíjejí od 
velikosti p íjm , rezerv vytvo ených v minulosti (v podob  p ebytku rozpo tu kraj  a obcí) a 
p ípadn  od schopnosti jednotlivých lánk  rozpo tové soustavy zvýšit si své p íjmy cizími 
zdroji, p edevším p j kou i úv rem. I zda však existují ur itá omezení, která je t eba 
respektovat a to zejména s ohledem na celkové zadlužení státu. Objem výdaj  ovliv uje 
zásadním zp sobem rozvojové možnosti a rozsah poskytovaných služeb. Jedna v c je však 
celkový objem výdaj , jiná jejich struktura. Výsledná struktura obecních a krajských výdaj  
do ur ité míry charakterizuje preference obyvatel (pop ípad  místních zastupitel ) v daném 
území. Výdajová stránka státního rozpo tu zase musí odrážet pot eby státu a jeho 
obyvatelstva jako celku  a to jak v úrovni celostátn  hrazených výdaj  tak v podob  dotací, 
které sm ují do rozpo t  kraj  a obcí. 
 
Struktura výdaj  konkrétního státu, kraje i obce je tak do ur ité míry determinovaná 
vývojem v minulosti, prioritami volených p edstavitel  i  ekonomickou silou daného lánku. 
Svou roli m že sehrát nap . i velikost obce, pokud platí, že ím je obec v tší, tím má i vyšší 
rozpo tové p íjmy (což nemusí platí absolutn , ale v tšinou v p epo tu na obyvatele) a 
rozmanit jší strukturu výdaj . 
 
Vývoj jednotlivých výdajových položek na všech úrovních rozpo t  nebyl není a nebude 
rovnom rný. Nejrychleji se stále zvyšují výdaje na sociální oblast (ve státním i místním 
m ítku) a to zejména s ohledem na v kové složení obyvatelstva a další obdobné aspekty. V 
municipální sfé e je  zaznamenáván nap . r st objemu výdaj  na zastupitele, krom  toho 
rostou i výdaje na ve ejnou hromadnou dopravu  a bezpe nost i ve ejný po ádek. 
 
Mezi objemem nejvyšší výdaje státu pat í výdaje do oblasti d chodového pojišt ní a 
sociálních pln ní. Po et organiza ních složek státu a p ísp vkových organizací z ízených 
státem a jejich innost pat í mezi významné spot ebitele státního rozpo tu, stejn  jako tomu je 
                                                 
1 P ísp vek byl zpracován v rámci ešení výzkumného zám ru . VZ: MSM 0021620804.   
2 Zákon . 218/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis   a zákon .250/2000 Sb., ve zn ní pozd jších 
p edpis  
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u organiza ních složek i p ísp vkových organizací z ízených obcí i krajem. Další obsáhlou 
skupinu výdaj  státu tvo í výdaje související s dluhovou službou (výdaje na úhradu závazk  z 
minulých období, tj. zejména splácení úv r ), existují však i další výdaje, které vyplývají z 
ustanovení zvláštních zákon  (nap . výdaje na úhradu majetkové újmy, která vznikne 
subjekt m podle zvláštních p edpis ), které mohou být rozši ovány tím, jak se budou m nit 
p íslušné zákony upravující ur ité oblasti ve ejného života.  
 
Výdaje mimo p íslušný lánek rozpo tové soustavy jsou zajišt ny p erozd lovacími procesy 
uvnit  rozpo tové soustavy. Tyto p erozd lovací procesy se ve vysp lých zemích i u nás 
uskute ují pen žními transfery ve form  dotací nebo  podíl  na výnosu daní 
centralizovaných v úst edních rozpo tech.3 P ísp vek na výkon státní správy obcím je 
stanoven v p íloze zákona o státním rozpo tu na p íslušný rok. Jeho výše je diferencovaná 
podle po tu obyvatel obce  a podle úkol , které obec zajiš uje.  
 
Na ešení otázky len ní výdaj  mohou být r zné názory – od názoru, že není t eba nic d lat a 
že se výdaje vždy rozd lí tam, kam bude t eba a hledat len ní je proto zbyte né, až to 
detailní len ní výdaj  podle p esn  zvolených kriterií. Jako krok na cest  k ur itému ut íd ní 
výdaj  m že být brána rozpo tová skladba, závazné rozd lení p íjm  a výdaj  podle ur itých 
kriterií u subjekt  napojených na ve ejný rozpo et, a to zejména s ohledem na to, jaký pohled 
je preferován. Jde o souhrn údaj , které jsou  pot ebné zejména pro sestavení státního 
rozpo tu a dalších ve ejný rozpo t  a pro hodnocení pln ní všech t chto ve ejných rozpo t . 
Toto len ní je obsaženo ve vyhlášce ministerstva financí4 a ozna uje se jako rozpo tová 
skladba. Z jednotlivých údaj , které jsou vyhláškou upraveny, je z eteln  vid t, odkud a kam 
prost edky jdou, kde se soust e ují, který zdroj p íjm  má nejv tší význam a kam se 
poskytují, na jakou oblast se vydává více a kam mén  atd.  
 
Rozpo tová skladba vychází z jednotného t íd ní p íjm  a výdaj  – v textu vyhlášky se 
nejprve p ibližuje  tzv. hledisko odpov dnostní, což je len ní podle správc  rozpo tových 
kapitol. T íd ní vyjad uje obsah p sobnosti a odpov dnosti subjektu, který realizuje pen žní 
operace (nap .výdaje státního rozpo tu spojené s obsluhou a s umo ováním státního dluhu 
tvo í kapitolu Státní dluh a odpov dným subjektem je p ímo Ministerstvo financí).  
 
Druhové t íd ní vychází na úseku výdaj  z hlediska druh  v cí, služeb, prací, výkon  a práv 
po izovaných za rozpo tové prost edky, event. právního d vodu ur itých plateb. Výdajovým 
druhem v rámci druhového len ní se tak  rozumí u výdaj  na po ízení v cí, služeb, prací, 
výkon  a práv (výdaje na nákupy) druh t chto pln ní a u výdaj , proti kterým nestojí p ímá 
protihodnota (transfery), druh podpory, kterou transfer p edstavuje a druh p íjemce této 
podpory.  
 
Odv tvové len ní  zohled uje v oblasti výdaj  ty  druhy innosti, na které se výdaje 
vynakládají, nebo zam ení právního subjektu, kterému pen žní prost edky plynou.  
 
Rozpo tová skladba vymezuje ješt  konsolida ní len ní, které zohled uje okruhy ve ejných 
rozpo t  a ostatních ve ejných pen žních fond , mezi nimiž pen žní p evody probíhají, a to s 
p ihlédnutím k jejich sumarizaci.  
 
Rozpo tovou skladbu m žeme považovat za jeden z p ístup  k len ní výdaj . P i dalším 
postupu však bude t eba hledat možná jednodušší a pro uživatele lépe uchopitelná ešení této 
                                                 
3 Podrobn ji viz Marková H., Bohá  R.: Rozpo tové právo, C.H.Beck Praha 2007 
4 Vyhláška .323/2002 Sb., o rozpo tové skladb , ve zn ní pozd jších p edpis   
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otázky a tím i zp ístupn ní rozpo tové problematiky širšímu okruhu osob. V údajích, které 
jsou zve ej ovány u nás nap . chybí ukazatele výkonnosti   víme, kolik bylo utraceno, ale že 
nevíme p esn , co bylo nakoupeno i jaký byl p ínos daného výdaje. Jsou to ukazatele, které 
musí plnit nap . ti, kdož žádají o prost edky na n jaký projekt, ale u ve ejných rozpo t  tomu 
tak zpravidla není.  
 
Výbor ministr  Rady Evropy lenským stát m doporu uje mimo jiné i to, aby centrální vláda 
vytvá ela p edpoklady pro vypracovávání statistických a komparativních analýz výdaj  
municipalit, jejichž smyslem má být mj. v as identifikovat anomálie ve vývoji výdaj  jedné 
obce nebo skupiny obcí a kraj , a tím vytvo it prostor pro nápravné procesy. Toto doporu ení 
vychází z p edpokladu, že p ehledy a srovnání  obvykle zvýší zájem obyvatel o využívání 
ve ejných pen z na daném území a že se tím posiluje vazba mezi zájmy lidí a prioritami 
volených zástupc . Ministerstvo financí R sice pravideln  zve ej uje podrobné údaje 
o hospoda ení jednotlivých obcí a kraj , což je považováno za základní krok k vytvá ení 
p edpoklad  pro široce dostupné komparace inností t chto subjekt , ale je bylo by t eba 
zvolit pro tento ú el p itažliv jší formu. 
 
Centrum pro rozpo et a politické priority se sídlem ve Washingtonu D.C. zve ejnilo po átkem 
roku 2009 výsledky rozsáhlého srovnávacího projektu o transparentnosti ve ejných rozpo t  v 
85 zemích. Hodnocen byl rozsah informací o hospoda ení státu poskytovaných vládou široké 
ve ejnosti, a to prost ednictvím Indexu otev eného rozpo tu (Open Budget Index), který 
umož uje rychlé porovnání r zných zemí i vývoj v jedné zemi v ase.5 eská republika se 
umístila se 66 body ze 100 možných na 11. 13. míst  a celkov  je její p ístup k poskytování 
informací o ve ejných financích hodnocen jako velmi dobrý.6 Zkoumala se situace 
odpovídající rozpo tovému roku 2007, což je situace p ed dv ma lety, ale výsledné hodnocení 

R se oproti p edchozímu m ení p íliš nezm nilo.  
 
Nejslabším bodem, podle výše uvedeného dokumentu, p i poskytování informací ve ejnosti 
z stává u nás neexistence informa ního dokumentu primárn  ur eného pro širokou ve ejnost, 
ve kterém by byly vhodnou formou shrnuty informace o rozpo tovém procesu, rozpo tových 
prioritách, nejvýznamn jších p íjmech, výdajích, saldu, zp sobu jeho financování a vývoji 
státního zadlužení, i alespo  srozumitelný slovní ek základních pojm  z této oblasti. Ti, 
kdož se problematice rozpo tu v nují spíše okrajov , by podobný materiál také ocenili.  
 
Zm nami zákona .250/2000 Sb., které jsou v ú innosti od dubna t.r., jsou mezi povinnosti 
municipalit za azeny nové informa ní povinností, které by m ly p inést v tší p ehled o 
nakládání s ve ejnými prost edky, ale z ejm  to, co je eské republice vytýkáno ohledn  
poskytování informací v rozpo tové sfé e, pln  neodstraní.  
 
Zavedení v tší systematiky do oblasti výdaj  jak státního rozpo tu tak rozpo t  
municipálních, by teorii i praxi ur it  prosp lo a byl by to ur itý krok i ke zlepšení v 
informovanosti ve ejnosti. Lze to považovat i za jeden z úkol , které stojí p ed teoretiky 
finan ního práva. 
 
 

                                                 
5 http://www.openbudgetindex.org 
6  Pro srovnání Slovinsko získalo 73 bod , Polsko 67 a N mecko 64. Slovensko nebo Ma arsko 
hodnoceny nebyly. 



36 
 

SHRNUTÍ  

 
Nejrozsáhlejší oblastí finan ního práva je právní úprava rozpo tu a jeho p íjmové stránky, 
stejnou pozornost, je však t eba v novat i problematice rozpo tových výdaj . Je proto na 
míst  zamýšlet se nad postavením rozpo tového práva v rámci práva finan ního, což souvisí 
také s tím, že r st provázanosti ekonomických vztah  v Evrop  i mimo ni, vytvo í nové 
prostory pro  prohlubování  vazeb také v oblasti rozpo tových vztah  a jejich právní úpravy.    
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