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Vážený pane hejtmane, 
 
obracím se na Vás v souvislosti s přijetím zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti, který mimo jiné stanovil v § 17 fiskální pravidlo pro hospodaření územních 
samosprávných celků (zákon nabyl účinnosti dne 21. února 2017). 
 
Zákon stanoví, že územní samosprávný celek, jehož dluh překročí k rozvahovému dni 60 % 
průměru jeho příjmů za poslední čtyři kalendářní roky, bude muset v následujícím roce snížit 
svůj dluh o 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední čtyři kalendářní 
roky.  
 
Jestliže územní samosprávný celek svůj dluh nesníží, Ministerstvo financí v následujícím roce 
rozhodne o pozastavení části jeho podílu na výnosu daní ve výši 5 % z rozdílu mezi 
dosaženým dluhem a 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři roky. Pozastavené 
prostředky mohou být uvolněny jen ke snížení dluhových závazků. Pozastavení převodu 
daňového výnosu se zruší, jakmile územní samosprávný celek sníží svůj dluh pod hranici 
šedesáti procent. Z výše uvedeného plyne, že k zadržení daňových příjmů nedojde, pokud 
územní samosprávný celek sníží svůj dluh o zákonem stanovené minimum, a to i v případě, že 
překračuje 60 % hranici. Korekční mechanismus je navrhován s odloženou účinností od 1. 
ledna 2018. 
 
Dle výše uvedeného ustanovení provedlo Ministerstvo financí zkušební propočet fiskálního 
pravidla pro územní samosprávné celky k 31. 12. 2016, který Vám za obce Vašeho kraje 
zasílám na vědomí.  
 
V této souvislosti si Vám dovoluji dát ke zvážení, zdali informujete dotčené obce ve Vašem 
kraji (uvedené v příloze) o skutečnosti, že k 31. 12. 2016 výše jejich dluhu překračuje limit 
stanovený fiskálním pravidlem (za předpokladu, že by byl uvedený zákon účinný již v roce 



2016). V tuto chvíli se jedná pouze o neoficiální upozornění dotčených obcí za účelem, aby 
tyto obce měly dostatek času snížit svůj dluh a splnit tak požadované parametry, respektive 
aby získaly informaci o minimální výši snížení dluhu. První oficiální vyhodnocení pravidla 
rozpočtové odpovědnosti pro územní samosprávné celky provede Ministerstvo financí na jaře 
roku 2018, kdy se bude počítat s dluhem k 31. 12. 2017 a průměrem příjmů za roky 2014 - 
2017. Obce budou mít následně celý rok 2018 k tomu, aby dluh vzniklý do 31. 12. 2017 
snížily. 
 
Dále sděluji, že Ministerstvo financí na svých internetových stránkách zveřejnilo kalkulačku, 
kterou lze snadno ověřit, zda územní samosprávný celek fiskální pravidlo splňuje, popřípadě 
kolik činí částka minimálního snížení dluhu. Kalkulačka je umístěna v aplikaci Monitor 
(http://monitor.statnipokladna.cz) na profilu konkrétní obce či kraje v záložce „Rozpočtová 
odpovědnost“. Umožňuje zkontrolovat aktuální stav plnění pravidla a také zjistit výši 
případné minimální splátky dluhu na výpočtu za rok 2016. Navíc se zde nachází i univerzální 
kalkulačka, u níž lze zadávat libovolné hodnoty a zjistit tak možný budoucí stav ukazatelů. 
 
Podrobnější informace týkající se aplikace fiskálního pravidla byly zveřejněny ve Zprávách 
Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 2/2017, které jsou rovněž k dispozici 
na webu Ministerstva financí. 
 
S pozdravem 

 
        Ing. Miroslav Matej, Ph.D., v.r. 
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