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Vládní návrh

na vydání

o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České
republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České
republiky za rok 2000

-2Zákon
ze dne

2002

o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České
republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České
republiky za rok 2000

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§1
Státní dluhopisový program
(1) Účelem státního dluhopisového programu je úhrada schodku státního rozpočtu
České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České
republiky za rok 2000.
(2) Rozsah státního dluhopisového programu je 37 651 420 000 Kč.
(3) Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou
splaceny nejpozději uplynutím 30 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
§2
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
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Důvodová

zpráva

Obecná část
Navrhovaný text zákona je v souladu s platným zněním zákona č. 530/1990 Sb., o
dluhopisech, podle kterého je možné státní dluhopisy vydávat pouze v rámci státního
dluhopisového programu, který obsahuje účel, rozsah a dobu splatnosti. V rámci státních
dluhopisových programů je Ministerstvo financí oprávněno vydávat různé druhy dluhopisů a
určovat jejich emisní podmínky, tj. i stanovovat doby splatnosti jednotlivých emisí.
Navrhujeme, aby tento zákon byl projednán a schválen podle § 90 odst. 2 zákona o
jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o zákon, který vychází ze státního závěrečného
účtu, je technického charakteru a nepřináší žádné nové aspekty do právního prostředí.
Návrh zákona a jeho projednání je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Navrhovaný zákon se netýká práva Evropských společenství a není s ním v rozporu.

Zvláštní část

K§1
Státní dluhopisový program je
obsahuje účel, rozsah a dobu splatnosti.

navržen v souladu se zákonem o dluhopisech, tj.

Celkový schodek státního rozpočtu za rok 2001 činí 67 704 665 080,64 Kč s tím, že
výše výdajů a výše schodku zahrnují státní dluhopisové programy, dodatečně schválené
Poslaneckou sněmovnou a znamenají zvýšení výdajů schválených zákonem o státním
rozpočtu na rok 2001.
V tabulce jsou uvedeny zákony a rozhodnutí Poslanecké sněmovny, kterými byly
založeny zdroje schodku státního rozpočtu v roce 2001 tak, aby odpovídaly požadavkům
zákona č.218/2000 Sb. :

Schodek státního rozpočtu za rok 2001
1. Rok 2001

v tis. Kč
Schodková položka

Schválený rozpočet Skutečný schodek
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1. Zákonem schválený schodek SR v roce 2001 (zákon č.491/2000 Sb.)
z toho : úhrady ze státních finančích aktiv
2.Zmocnění ministra financí podle § 3, odst.4. zákona č.491°/2000 Sb.

48 979 900
8 979 900

1 818 427

32 708 566
5 937 845

1 818 427

*)

*)

Účelové zákony :
3. Úhrada ztráty KOB za rok 1999 (zákon č.259/2001 Sb.)
4. Úhrada škod způsobených suchem (zákon č.407/2000 S.)
5. Úhrada na výplaty kampeliček (zákon č.9/2001 Sb.)
CELKEM

24 000 000
4 150 000
5 038 490
83 986 817

24 000 000
4 139 183
5 038 489
67 704 665

0

10 880 697

83 986 817

78 585 362

2. Rok 2000
Nerozhodnutá úhrada skutečného schodku v roce 2000
převyšující zákonem schválený rozpočet roku 2000

REKAPITULACE:
Rok 2000 a 2001 Ú H R N E M

Poznámka : *) tyto položky představují změnu stavu státních finančních aktiv ve výši 7 756 272 tis.Kč

Pro potřeby financování je nutno z celkového objemu schodku státního rozpočtu
v roce 2001 a neuhrazení části schodku státního rozpočtu za rok 2000 v objemu 78 585 362
tis.Kč odečíst :
 objem státních dluhopisů v celkovém objemu 33 177 672 tis.Kč vydaných v roce 2001,
jejichž povolení bylo dáno zvláštními zákony, tj. zákony č.259/2001 Sb., č.407/2000 Sb. a
č.9/2001 Sb.,
 objem prostředků použitých v průběhu roku 2001 k financování ze státních finančních
aktiv v objemu 5 937 845 tis. Kč podle zákona č.491/2000 Sb.,
 a objem realizovaného zákonného zmocnění ministra financí ve výši 1 818 427 tis. Kč,
které se navrhuje uhradit z prostředků státních finančních aktiv tak, jak stanoví § 3, odst.4,
zákona č.491/2000 Sb., o státním rozpočtu na rok 2001.
Skutečná potřeba finančních prostředků nutných ke krytí schodku státního rozpočtu za
rok 2001 a neuhrazené části schodku státního rozpočtu za rok 2000 takto dosahuje celkové
částky 37 651 418 tis. Kč. Vláda však navrhuje částku o 2 tis. Kč vyšší - tj. 37 651 420 tis.Kč
- proto, že nejnižší jmenovitá hodnota státního kapitálového dluhopisu činí 10 tis.Kč.
Schválením tohoto návrhu zákona je k 31.12.2001 objem státního dluhu 345 mld. Kč.
Předpokládá se, že roční úrokové náklady spojené s přírůstkem státního dluhu budou činit
ročně 1,9 mld Kč.

-5Navrhovaná doba splatnosti uplynutím 30 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
je nutná z důvodu, aby nedošlo ke kumulaci již stanovených splatností u předchozích
dluhopisových programů do jednoho časového období.

K§2
Účinnost tohoto zákona je stanovena na den jeho vyhlášení proto, aby Ministerstvo
financí mohlo již v roce 2002 vydat tyto státní dluhopisy s dobou splatnosti delší než l rok.

V Praze dne 14.října 2002
předseda vlády

ministr financí

