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Vyhodnocení připomínkového řízení  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí ze dne 1. 7. 2016, s termínem 
dodání stanovisek do 1. 8. 2016. Právo uplatnit připomínky využila připomínková místa uvedená v následující tabulce vyhodnocení 
připomínkového řízení. Návrh vypořádání byl se všemi dotčenými připomínkovými místy konzultován. Materiál je předkládán s rozpory (3 
připomínky Jihomoravského kraje týkající se financování). 

Připomín 
kové místo 

Rele 
vance 

Připomínka Vypořádání 

Hlavní 
město 
Praha 

D K zákonu k § 2 odst. 3 větě první: 

V souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
normativní odkaz doplnit odkazem na poznámku pod čarou, v níž se uvede 
úplná citace ustanovení tohoto jiného právního předpisu. 

Neakceptováno.  
Ustanovení je v souladu s čl. 45 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády. 

 D K Příloze č. 8 k zákonu 

Obecně: 

V souladu s čl. 45 odst. 5, čl. 47 odst. 2 a 4, čl. 61 odst. 2 a čl. 65 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme uvádět odkazy na poznámky 
pod čarou s použitím slov „jiný právní předpis“ a v poznámkách pod čarou 
uvádět pouze citace právních předpisů, na které je v textu odkazováno, 
anebo citace ustanovení právních předpisů, na něž je v textu odkazováno 
(text jiné povahy se do poznámek pod čarou neuvádí), přičemž text za 
označením poznámky pod čarou začíná paragrafovou značkou nebo velkým 
počátečním písmenem a končí tečkou, je-li v rámci jedné poznámky pod 
čarou uvedeno více právních předpisů, oddělují se tečkou a každý z těchto 
právních předpisů se uvádí na samostatném řádku; orgán, který právní 
předpis vydal, se neuvádí, a cituje-li se jednotlivé ustanovení právního 
předpisu, který byl novelizován, použije se obrat „ve znění pozdějších 
předpisů“. 

K části 1. A: 

Akceptováno částečně.   
Zohledněny byly ty připomínky, které povedou 
ke sjednocení a zpřehlednění textu. 
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Doporučujeme vypsat zkratku „ČSÚ“. 
K části 1. C: 
Doporučujeme u odkazu na zákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, ve 
znění zákona  
č. 320/2001 Sb., doplnit, že byl zrušen ke dni 1. 1. 2003, a u odkazu na § 3 
odst. 5 zákona  
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, doplnit slova „ve znění pozdějších předpisů“. 
K části 2: 
Doporučujeme: 

- v části 2.A odkaz na § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, dát, v souladu s odkazem na § 31 odst. 4 zákona č. 
131/2000 Sb., do poznámky pod čarou; 

- v části 2.A odkaz na § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. dát, 
v souladu s odkazem na § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., do 
poznámky pod čarou; 

- v části 2. B vypsat zkratku „hl. m.“, 
- poznámku pod čarou zařadit až na konec textu. 

Olomouck
ý kraj 

Z Návrh zákona, resp. jeho příloha č. 8, nijak nezohledňuje avizované 
navýšení příspěvku na výkon státní správy obcím v oblasti veřejného 
opatrovnictví. Z materiálu Informace k financování veřejného opatrovnictví 
pro obce v roce 2017 uveřejněného na webu Ministerstva vnitra 
http://www.mvcr.cz/clanek/verejne-opatrovnictvi.aspx vyplývá, z části 2.2, 
že: „V průběhu roku 2016 navrhne Ministerstvo vnitra doplnění nové části 
(pracovně písmeno „D“ a „C“) do bodů č. 1 a 2 přílohy č. 8 s názvem 
„Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým 
obcím a hlavnímu městu Praze“ k budoucímu zákonu o státním rozpočtu na 
rok 2017. Doplněná příloha č. 8 by měla obsahovat mechanismus navýšení 
příspěvku na výkon státní správy o zmíněnou kapitální platbu na 
opatrovance a seznam dotčených obcí na rok 2017, je uveden v jejím 
závěru.“ V návrhu zákona však taková úprava obsažena není. Navrhujeme 
proto návrh zákona v tomto smyslu upravit. Tuto připomínku považuje 
Olomoucký kraj za zásadní. 

Akceptováno. Vysvětleno. 
V době, kdy se koná vnější připomínkové 
řízení, nejsou známy finální číselné údaje, proto 
v předkládaném materiálu nejsou obsaženy. 
Není technicky možné zajistit, aby v době, kdy 
je návrh zákona o SR v připomínkovém řízení, 
byla tato příloha v definitivní podobě 
Ministerstvem vnitra již zpracována. 
Text přílohy č. 8 bude doplněn o způsob 
propočtu té části příspěvku, která se týká 
financování veřejného opatrovnictví. Příloha 
nebude obsahovat seznam dotčených obcí. 
Počty opatrovanců v jednotlivých obcích budou 
uveřejněny na webových stránkách Ministerstva 
vnitra. 
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Nejvyšší 
kontrolní 

úřad 

D Na základě kontrolní akce NKÚ č. 15/31 a informací uvedených ve státních 
závěrečných účtech za roky 2009 - 2015 (sešit C), NKÚ konstatuje, že data 
v IS EDS/SMVS, které slouží jako zdroj pro průřezový závazný ukazatel 
státního rozpočtu „Výdaje vedené v informačním systému programového 
financování EDS/SMVS celkem“ v příloze č. 4 zákona o státním rozpočtu 
ČR, nebyly kompletní. NKÚ proto upozorňuje na skutečnost, že ne všechny 
resorty vedou kompletní informace související s programovým 
financováním v IS EDS/SMVS, což má vliv na návrh státního rozpočtu, 
který je sestavován na základě neúplných údajů. Nicméně materiál byl do 
připomínkového řízení předložen bez číselných údajů a nelze se tak k jejich 
správnosti vyjádřit. 

Vzato na vědomí. Vysvětleno. 
Ministerstvo financí se postupně snaží přimět 
rezorty, které neuvádějí povinné výdaje v rámci 
programového financování, aby tak učinily. 
Ministerstvu financí se postupně daří vtahovat 
do programového financování některé 
rozhodující resorty, které to dosud odmítaly.  

 D K § 1 odst. 1 písm. b)  
Písmena a) a b) odstavce 1 jsou uvedeny větou: „Schodek státního rozpočtu 
bude vypořádán těmito financujícími položkami:“. Upozorňujeme, že 
schodek státního rozpočtu může být skutečně vypořádán pouze položkou 
uvedenou v návrhu pod písm. a), tj. zvýšením stavu státních dluhopisů. 
Naproti tomu zvýšení stavu na účtech státních finančních aktiv vede ke 
zvýšení výpůjční potřeby, a tím k nárůstu státního dluhu nad potřeby 
vyvolané výší schodku státního rozpočtu. Zvýšení stavu na účtech státních 
finančních aktiv tak nemůže být prostředkem k vypořádání schodku 
státního rozpočtu zjištěného jako rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu. 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
V příjmech a výdajích státního rozpočtu jsou 
rozpočtovány i příjmy a výdaje na účtech 
státních finančních aktiv. Tento postup stanoví 
zákon o rozpočtových pravidlech, který 
nerozděluje výsledek na výsledek příjmových a 
výdajových účtů státního rozpočtu a výsledek 
operací na účtech státních finančních aktiv. 
Výsledek hospodaření je pak nutné vykazovat a 
uvádět jeho vypořádání jako celku, včetně 
plusových výsledků na účtech státních 
finančních aktiv. 

Úřad 
vlády – 
Odbor 

kompatibil
ity 

D Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády (LPV), v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství 
České republiky v Evropské unii, v platném znění – srov. zejména článek 9 
odst. 2 LPV. 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Akceptováno. 
Text byl upraven. Finální podoba byla 
odsouhlasena autorem připomínek. 
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Tvorba rozpočtů členských států EU není právem EU přímo upravena. 
 
Primární právo EU však v návaznosti na existenci vnitřního trhu EU, 
hospodářské a měnové unie EU a s ohledem na cíle, které EU sleduje (čl. 3 
Smlouvy o EU), obsahuje závazky, které do oblasti tvorby státního a 
veřejných rozpočtů obecně zasahují. Jde především o povinnost vyvarovat 
se nadměrných schodků veřejných financí (čl. 126 SFEU, Protokol /č. 12/ o 
postupu při nadměrném schodku) nebo obecněji povinnost provádět národní 
hospodářskou politiku se záměrem přispívat k dosažení cílů Unie (čl. 120 a 
násl. SFEU). 
 
V oblasti sekundárního práva EU jsou tyto závazky dále a v podrobnostech 
rozpracovány opatřeními Paktu o stabilitě a růstu (PSR)1 a požadavky 
směrnice Rady 2011/85/EU o rozpočtových rámcích členských států2, která 
poukazuje na vzájemnou závislost rozpočtů členských států a rozpočtu 
Unie3 a požaduje zavést tzv. numerická fiskální pravidla, která mají přispět 
k souladu provádění fiskální politiky členského státu s jeho závazky podle 
primárního práva EU (výše cit. SFEU)4.  
Závazky z primárního práva EU jsou dále konkretizovány v přímo 
použitelném nařízení EU č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při 
nadměrném schodku, v platném znění5.  
ČR se nacházela v proceduře nadměrného schodku podle čl. 126 SFEU na 
základě rozhodnutí Rady EU z ledna 2010, stav nadměrného schodku však 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1 PSR akcentuje dodržování střednědobého cíle téměř vyrovnaného nebo přebytkového stavu rozpočtů členských států – srov. body 2, 4 ad. preambule 
nařízení EU č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace 
hospodářských politik. 
2 Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. 
3 srov. bod 13 preambule cit. směrnice 
4 srov. čl. 2 cit. směrnice 
5 Nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku, v platném znění. 
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byl v následujícím období napraven, a procedura nadměrného schodku 
vzhledem k ČR byla rozhodnutím Rady EU z června 2014 ukončena6.  
Česká republika nadále podléhá preventivní složce Paktu o stabilitě a růstu 
a měla by své strukturální saldo udržet přinejmenším na úrovni svého 
střednědobého rozpočtového cíle7. 
 
Připomínky a případné návrhy změn:  
Dodržování závazků plynoucích z práva EU se projeví v číselném vyjádření 
návrhu. 
Žádáme předkladatele o vyjádření, zda předložený návrh SR bude 
respektovat výše zmíněné požadavky práva EU, zejm. pokud jde o výši 
strukturálního salda vzhledem ke střednědobému rozpočtovému cíli ČR. 
Závěr: 
Předmět předkládaného návrhu nemá svůj přímý protějšek v právu EU. 
Návrh v číselné podobě bude vycházet ze střednědobého rozpočtového cíle, 
jehož naplnění vzhledem k požadavkům práva EU sledují výše zmíněné 
mechanismy a postupy EU. 

 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Předmětem materiálu je pouze legislativní část. 
Číselné vyjádření návrhu se sestavuje 
samostatně, paralelně s legislativní částí. 
Kvantifikovat výši salda celkového i 
strukturálního sektoru vládních institucí bude 
možné až tehdy, budou-li známy finální 
parametry návrhu státního rozpočtu, včetně 
vztahů mezi státním rozpočtem a ostatními 
jednotkami vládního sektoru. Bude doplněno až 
v materiálu do vlády. 

Jihočeský 
kraj 

D Doporučující připomínka: 

Návrh zákona byl zaslán do připomínkového řízení opět bez číselných 
údajů a konkretizace závazných finančních ukazatelů pro rozpočty 
územních samosprávných celků. Je tak velmi obtížné se v tomto 
připomínkovém řízení kvalifikovaně vyjadřovat, neboť bez číselných údajů 
jednotlivých kapitol státního rozpočtu nelze odhadnout dopady do rozpočtu 
kraje, ani obecně do rozpočtů územních samosprávných celků. Dovozování 
číselných údajů z posledních známých podkladů návrhu MF pro vládu ze 
dne 22. 6. 2016 je sice možné, ale pro konečnou verzi návrhu dosud 
irelevantní. 

Vysvětleno. 
Předmětem materiálu je pouze legislativní část. 
Číselné vyjádření návrhu se sestavuje 
samostatně, paralelně s legislativní částí. 
V době, kdy se koná vnější připomínkové 
řízení, nejsou známy finální číselné údaje, proto 
v předkládaném materiálu nejsou obsaženy. 
Číselné údaje jsou předmětem dalších prací na 
návrhu státního rozpočtu. Nejvýznamnější 
změny ve vztahu k ÚSC budou součástí 
rozpočtové dokumentace, která je zpracovávána 

                                                 

6 Rozhodnutí Rady 2014/405/EU ze dne 20. června 2014, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/284/EU o existenci nadměrného schodku v České republice 
7 srov. bod 6 preambule výše cit. rozhodnutí Rady 2014/405/EU, sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině 
Evropský semestr 2016 – 52016DC0095 (str. 19) 
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v průběhu rozpočtových prací. 
Správa 
státních 

hmotných 
rezerv 

Z Sděluji Vám, že k předloženému materiálu uplatňuji zásadní připomínku 
a to k Příloze k návrhu usnesení vlády České republiky k návrhu zákona 
o státním rozpočtu – Zásady postupu při použití finančních prostředků 
z účelové rezervy na řešení krizových situací, jejich předcházení a 
odstraňování jejich následků, vytvořené v kapitole Všeobecná pokladní 
správa podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
 

Požaduji doplnění čl. 2 odst. 1 Zásad postupu…. o problematiku 
státních hmotných rezerv, tj. v článku 2 odst. 1 doplnit písmeno e) 
v tomto znění: 
 
„e)  nákup nezbytných státních hmotných rezerv pro zajištění úkolů 

základních složek integrovaného záchranného systému při provádění 
záchranných a likvidačních prací. Nákup státních hmotných rezerv, 
které byly v rámci řešení krizových situací a při odstraňování jejich 
následků spotřebované. Opravy státních hmotných rezerv, které byly 
v rámci řešení krizových situací a při odstraňování jejich následků 
použité nebo při použití poškozené.“. 

 
Odůvodnění: 
 

Správa je ústředním správním úřadem, v jehož gesci je koordinace 
hospodářských opatření pro krizové stavy v oblasti věcných zdrojů, proto se 
významně podílí na řešení krizových situací, jejich předcházení a řešení 
jejich následků. Má bohaté zkušenosti s použitím státních hmotných rezerv 
při řešení krizových situací, jejich předcházení a při odstraňování jejich 
následků v minulosti a vždy řeší problém, jak finančně pokrýt nákup 
státních hmotných rezerv, které jsou požadovány krizovými štáby nad 
rámec již vytvořených státních hmotných rezerv pro základní složky 
integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a 
likvidačních prací a pro zajištění nezbytných dodávek pro uspokojení 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nelze souhlasit s použitím finančních 
prostředků této účelové rezervy kapitoly VPS, 
která je určena zejména k pokrytí prvotních 
nákladů krajů. Finanční prostředky této rezervy 
jsou omezené, a proto je třeba je uchovávat pro 
okamžitou finanční pomoc k řešení krizových 
situací po vyhlášení krizových stavů. 
 
Dále je třeba vzít v úvahu, že SSHR je povinna 
v souladu s § 3 zákona č. 97/1993 Sb., o 
působnosti SSHR, financovat pořízení a 
ochraňování státních hmotných rezerv ze svých 
rozpočtových prostředků  kapitoly 374 – SSHR.  
Z tohoto důvodu není vhodné řešit tento návrh  
v rámci přípravy zákona o státním rozpočtu 
České republiky na rok 2017. Návrh by měl být 
projednán na odborné úrovni s příslušným 
útvarem MF, financujícím rozpočtovou kapitolu 
SSHR, a měl by být opřen především o širší 
věcnou analýzu. 
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základních životních potřeb postiženého obyvatelstva a podporu výkonu 
státní správy (jedná se zejména o čerpadla, vysoušeče, elektrocentrály, 
prostředků na hubení hmyzu aj.). 
 

Správa státních hmotných rezerv nemá pro tyto potřeby ve své 
rozpočtové kapitole vytvořenu žádnou rezervu a je proto nutné, aby 
Zásady postupu pro použití finančních prostředků z účelové rezervy na 
řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků, 
vytvořené v kapitole Všeobecná pokladní správa podle zákona č. 240/2000 
Sb., upravovaly použití těchto finančních prostředků i pro potřeby státních 
hmotných rezerv. 
  
   Obdobnou připomínku jsem uplatnil v loňském roce, kdy se 
projednával materiál „Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na 
rok 2016 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o 
státním rozpočtu České republiky na rok 2016, k návrhu střednědobého 
výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018 a k návrhu 
střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018“.  
 

Připomínka nebyla tehdy akceptována s odůvodněním: „SSHR 
zabezpečuje v souladu s § 3 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti SSHR, ve 
znění pozdějších předpisů, mimo jiné financování pořízení a ochraňování 
státních hmotných rezerv. K tomu SSHR využívá peněžních prostředků 
alokovaných v rámci výdajů kapitoly státního rozpočtu 374 – SSHR a 
mimorozpočtových účtů k financování obměn a záměn státních hmotných 
rezerv. Vzhledem k rozpočtované výši účelové rezervy kapitoly 398 - 
Všeobecná pokladní správa - položky „Rezerva na řešení krizových situací, 
jejich předcházení a odstraňování jejich následků podle zákona č. 240/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů“ nepovažujeme za vhodné rozšiřovat 
počet subjektů, které na základě stanovených zásad postupu z ní budou 
moci čerpat.“.  

 
S tímto odůvodněním nelze souhlasit, a proto žádám o přehodnocení 
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tohoto názoru a o akceptaci výše uvedené zásadní připomínky Správy 
státních hmotných rezerv. 

Ministerst
vo 

zemědělstv
í 

D Navrhujeme v příloze k návrhu usnesení vlády České republiky k návrhu 
zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, k návrhu 
střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018 a 
2019 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2018 a 2019 v Čl. 
2 bodě 1 písm. b) za slova „revize elektroinstalace“ vložit slova „revize 
plynové instalace a rozvodů plynu“. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 

 D Doporučujeme v příloze č. 8 k zákonu o státním rozpočtu České republiky 
na rok 2017 uvádět poznámky pod čarou až na konci příslušných stránek. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
V příloze 8 je obsažen metodický návod, jak 
postupovat při stanovení výše příspěvku na 
výkon státní správy. Poznámky se týkají 
většinou části vzorce či vysvětlují údaje 
v tabulce. Vzhledem k jejich velkému množství 
a snadné orientaci v textu je preferován tento 
způsob. 

 D Obecně k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 
2017  
Návrh zákona je tradičně předložen bez číselných údajů. K textovým 
ustanovením zákona nemáme připomínky. 

Vysvětleno. 
Předmětem materiálu je pouze legislativní část. 
Číselné vyjádření návrhu se sestavuje 
samostatně, paralelně s legislativní částí. 

Ústecký 
kraj 

Z K přílohám 5, 6 a 8 návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky 
na rok 2017 
V přílohách č. 5, 6 a 8 navrhujeme meziroční zvýšení příspěvku na výkon 
státní správy o 5% pro obce a kraje a dále zvýšení příspěvku na výkon 
státní správy pro obce na zajištění agendy veřejného opatrovnictví. 
 
Odůvodnění 
Přílohy obsahují jen nevyplněnou tabulku bez komentáře, proto 
doporučujeme 5% -ní roční zvýšení příspěvku na výkon státní správy v 
letech 2017 – 2019 pro obce a kraje a dále zvýšení příspěvku na výkon 
státní správy pro obce na zajištění agendy veřejného opatrovnictví tak, jak 
bylo prezentováno ředitelem odboru 12 Ministerstva financí ČR na poradě 
ekonomických odborů krajských úřadů s Ministerstvem financí ČR v Žatci 

Akceptováno a vysvětleno. 
V době, kdy se koná vnější připomínkové 
řízení, nejsou známy finální číselné údaje, proto 
v předkládaném materiálu nejsou obsaženy. 
Číselné údaje jsou předmětem dalších prací na 
návrhu státního rozpočtu. V návrhu se počítá 
s valorizací příspěvku i s finančními prostředky 
na posílení agendy veřejného opatrovnictví. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADCCUKLR)



80 

 

v květnu 2016. Důvodem je vyrovnání krácení příspěvku na výkon státní 
správy od roku 2011 (krácení pro kraje koeficientem 0,91327 a pro obce 
koeficientem 0,824) s ohledem na dobrou ekonomickou situaci ČR včetně 
zahrnutí inflace a zohlednění kompetencí převáděných ze státu na kraje 
a obce v letech 2012 – 2016. 
Tato připomínka je zásadní. 

 Z K příloze návrhu usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o 
státním rozpočtu České republiky na rok 2017 s názvem: Zásady 
postupu při použití finančních prostředků z účelové rezervy na řešení 
krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků, 
vytvořené v kapitole Všeobecná pokladní správa podle zákona č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), ve znění pozdějších předpisů  
 
1. K čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 

 
Navrhujeme text článku 3 odst. 2 upravit takto: 
 „Ústřední správní úřad nebo kraj může při řešení krizové situace po využití 
již poskytnuté rychlé účelové dotace a po vyčerpání finančních prostředků 
rozpočtovaných na řešení krizových situací ve svém rozpočtu požádat 
během vyhlášeného krizového stavu o uvolnění dalších finančních 
prostředků z této rezervy. Z důvodu průkaznosti doloží ústřední správní 
úřad nebo kraj tuto skutečnost uvedením čísla tohoto vyčerpaného 
závazného rozpočtového ukazatele výše vyčerpaných a zasmluvněných 
vlastních finančních prostředků ve své žádosti. Žádost předloží 
Ministerstvu vnitra, které ji po posouzení postoupí Ministerstvu financí.“ 
 
Navrhujeme text článku 4 odst. 1 upravit takto: 
 „Žádost podle čl. 3 bodu 2 a 3 musí obsahovat zdůvodnění a vyjádření, že 
rozpočtované prostředky ústředního správního úřadu nebo kraje včetně 
prostředků podle čl. 3 bodu 1 k řešení krizové situace již byly vyčerpány, 
případně o jejich postupné realizaci. Dále bude uvedeno, že již byly 
vyčerpány vlastní rozpočtované finanční prostředky ústředního správního 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětlení: 
Z dikce čl. 3 bodu 2 – 1. věta jednoznačně 
vyplývá, že ke vzniku nároku na uvolnění 
dalších finančních prostředků během 
vyhlášeného krizového stavu z  této rezervy 
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úřadu nebo kraje na řešení krizových situací. Tuto skutečnost ústřední 
správní úřad nebo kraj doloží uvedením čísla tohoto vyčerpaného 
závazného rozpočtového ukazatele výše vyčerpaných a zasmluvněných 
vlastních finančních prostředků ve své žádosti, případně kopií tabulky 
závazných ukazatelů.“ 
 
Odůvodnění 
V čl. 3 a 4 je nově zaváděn pojem „závazný rozpočtový ukazatel“, ale chybí 
jeho jednoznačná definice. Není zřejmé, zda jde o státní dotaci ve výši 10 
mil. Kč tzv. rychlou účelovou dotaci nebo jde o výši finančních prostředků 
rozpočtovaných na řešení krizových situací v rozpočtu kraje. V zákoně č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, ani zákonu č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, není žádný takový ukazatel stanoven. Z 
těchto důvodů není zřejmé, jak v případě krizové situace správně 
postupovat. Nejen v případě krizové situace, ale závazný ukazatel by musel 
být stanoven již v rámci rozpočtového procesu, tzn. bez ohledu na řešení 
krizové situace. Jeho zavedení přílohou usnesení vlády je nedostatečné. 
Nejasnost ještě narůstá v čl. 4 na konci odst. 1, kde je uvedeno, že 
k doložení čerpání závazného rozpočtového ukazatele může být předložena 
„kopie tabulky závazných ukazatelů“. V důvodové zprávě k usnesení bližší 
informace nejsou uvedeny. Text doporučujeme upravit nahrazením pojmu 
„závazný rozpočtový ukazatel“ za použité a zazávazkované finanční 
prostředky – jde nejen o finanční prostředky již utracené, ale i zasmluvněné, 
objednané apod. 
Tato připomínka je zásadní 

musí být vyčerpána jak již poskytnutá rychlá 
účelová dotace ve výši do 10 mil. Kč, tak i 
vlastní rozpočtované finanční prostředky. 
 

 D 2. K čl. 3 odst. 2  
Navrhujeme text článku 3 odst. 2 upravit takto: 
„Ústřední správní úřad nebo kraj může při řešení krizové situace po využití 
již poskytnuté rychlé účelové dotace a po vyčerpání finančních prostředků 
rozpočtovaných na řešení krizových situací ve svém rozpočtu ve výši 
minimálně …. požádat během vyhlášeného krizového stavu o uvolnění 
dalších finančních prostředků z této rezervy. Povinná rezerva vlastních 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh na vytváření rezervy na řešení krizových 
situací v rozpočtech krajů a obcí v  určité 
minimální výši nelze řešit v rámci přípravy 
zákona o státním rozpočtu České republiky na 
rok 2017. 
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prostředků na řešení krizových situací se týká také obcí. Z důvodu 
průkaznosti doloží ..…“ 
 
Odůvodnění 
V čl. 3 odst. 2 je stanoveno, že při řešení krizové situace může kraj požádat 
o uvolnění dalších finančních prostředků z rezervy až po využití rychlé 
účelové dotace a až po vyčerpání finančních prostředků rozpočtovaných na 
řešení krizových situací ve svém rozpočtu. V současné době je krajům a 
obcím stanovena pouze povinnost vytvořit ve svém rozpočtu rezervu na 
řešení krizových situací, ale není stanovena minimální výše této rezervy. 
Dochází tak k nerovnoměrnosti ve výši rezervy. Zkušenosti z povodně z 
června 2013 ukázaly, že v případě, kdy obec přistupuje ke stanovení 
rezervy zodpovědně a ze svých prostředků vyčlení např. 1 000 tis. Kč na 
odstraňování prvotních nákladů po povodni, získá pak ze státní rezervy o to 
nižší dotaci, než obec, která si ve svém rozpočtu vyčlenila pouze např. 1 tis. 
Kč. Přitom obec, která si vyčlenila částku vyšší by tak mohla tyto 
prostředky využít k odstraňování následků povodně na účely, které nejsou 
ze státního rozpočtu hrazeny (např. pomoc občanům obce). Doporučujeme 
stanovit minimální výši „krizové rezervy“ u územních samosprávných 
celků např. procentuálním podílem na daňových příjmech. Ústecký kraj již 
na toto upozorňuje opakovaně. 
Tato připomínka je doporučující. 

 Z K návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky 
na léta 2018 a 2019 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na 
léta 2018 a 2019 
Obecně lze konstatovat, že v situaci, kdy nám materiály nebyly předloženy, 
je lze stěží připomínkovat. Do návrhu střednědobého výhledu státního 
rozpočtu České republiky na léta 2018 a 2019 a návrhu střednědobých 
výdajových rámců na léta 2018 a 2019 navrhujeme zařadit meziroční 
zvýšení příspěvku na výkon státní správy o 5% v letech 2017 – 2019 pro 
obce a kraje a dále zvýšení příspěvku na výkon státní správy pro obce na 
zajištění agendy veřejného opatrovnictví. 
 

Akceptováno. 
Předmětem materiálu je pouze legislativní část. 
V době, kdy se koná vnější připomínkové 
řízení, nejsou známy finální číselné údaje, proto 
v předkládaném materiálu nejsou obsaženy. 
Číselné údaje jsou předmětem dalších prací na 
návrhu státního rozpočtu.  
Pro roky 2017 až 2019 je navrhována 5 % 
valorizace příspěvku na výkon státní správy a 
dále finanční prostředky na posílení výkonu 
agendy veřejného opatrovnictví.   
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Odůvodnění 
Na základě prezentace ředitele odboru 12 Ministerstva financí ČR na 
poradě ekonomických odborů krajských úřadů s Ministerstvem financí ČR 
v Žatci v květnu 2016 doporučujeme do výhledu a výdajových rámců 
zahrnout 5%-ní roční zvýšení příspěvku na výkon státní správy v letech 
2017 – 2019 pro obce a kraje a dále zvýšení příspěvku na výkon státní 
správy pro obce na zajištění agendy veřejného opatrovnictví. Důvodem je 
vyrovnání krácení příspěvku na výkon státní správy od roku 2011 (krácení 
pro kraje koeficientem 0,91327 a pro obce koeficientem 0,824) s ohledem 
na dobrou ekonomickou situaci ČR včetně zahrnutí inflace a zohlednění 
kompetencí převáděných ze státu na kraje a obce v letech 2012 – 2016. 
Tato připomínka je zásadní. 

Mechanismus propočtu příspěvku na veřejné 
opatrovnictví bude součástí přílohy č. 8. 

Pardubick
ý kraj 

Z 1) Vzhledem k tomu, že návrh zákona byl zaslán k připomínkování bez 
číselných údajů a konkretizace závazných finančních ukazatelů pro 
rozpočty ÚSC (územně samosprávné celky) pro rok 2017, musím 
upozornit, že je velmi obtížné jej připomínkovat. Nicméně je nezbytné se 
důrazně ohradit proti jakémukoliv snižování finančních vztahů státního 
rozpočtu vůči rozpočtům ÚSC.  

Vysvětleno. 
Předmětem materiálu je pouze legislativní část. 
Číselné vyjádření návrhu se sestavuje 
samostatně, paralelně s legislativní částí. 
V době, kdy se koná vnější připomínkové 
řízení, nejsou známy finální číselné údaje, proto 
v předkládaném materiálu nejsou obsaženy. 
Číselné údaje jsou předmětem dalších prací na 
návrhu státního rozpočtu. Pro roky 2017 a 2019 
je navrhováno 5 % navýšení příspěvku na 
výkon státní správy a dále finanční prostředky 
na posílení výkonu agendy veřejného 
opatrovnictví pro obce a kraje.  

 Z 2) K přílohám č. 5 a č. 6 - požaduji návrh státního rozpočtu na rok 
2017 doplnit o valorizaci příspěvku na výkon státní správy vyplývající 
z přílohy č. 6 zákona do rozpočtů obcí a valorizaci příspěvku na výkon 
státní správy vyplývající z přílohy č. 5 do rozpočtu krajů a valorizaci 
finančních prostředků, které jsou poskytovány do rozpočtů krajů a 
obcí z kapitol jednotlivých ministerstev.  

Akceptováno. Vysvětleno. 
Předmětem materiálu je pouze legislativní část. 
V době, kdy se koná vnější připomínkové 
řízení, nejsou známy finální číselné údaje, proto 
v předkládaném materiálu nejsou obsaženy. 
Číselné údaje jsou předmětem dalších prací na 
návrhu státního rozpočtu. Pro roky 2017 až 
2019 je navrhována 5 % valorizace příspěvku na 
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výkon státní správy a dále finanční prostředky 
na posílení výkonu agendy veřejného 
opatrovnictví.   

 Z 3) K přílohám č. 5 a č. 6 – vymezení finančních vztahů k rozpočtům 
územně samosprávných celků (obcí a krajů), by mělo obsahovat minimálně 
základní údaje o tom, co vše bude v rámci navrhované částky zohledněno – 
valorizace, navrhované změny v právních předpisech obsahující přechod 
některých agend na kraje (krajské úřady). 

Vysvětleno. 
Předmětem materiálu je pouze legislativní část. 
V době, kdy se koná vnější připomínkové 
řízení, nejsou známy finální číselné údaje, proto 
v předkládaném materiálu nejsou obsaženy. 
Číselné údaje jsou předmětem dalších prací na 
návrhu státního rozpočtu. V případě obcí budou 
změny zapracované do příspěvku součástí 
přílohy č. 8. V případě krajů relativně 
jednoduchý princip propočtu (kumulace částek 
za dílčí kompetence a jejich úprava o následné 
valorizace a korekce) umožňuje popsat obsah, 
resp. změny v příspěvku dostatečně přehledně 
pouze formou poznámek v rámci přílohy č. 5 k 
návrhu zákona. 

 Z 4) K důvodové zprávě – postrádám komentáře (srovnání) předkládaného 
návrhu rozpočtu ČR na rok 2017 a výdajových rámců 2018-2019. 
Domníváme se, že by měli již v tomto návrhu být zveřejněny zásadní 
změny, které vláda pro další rok plánuje. Toto je podstatné především ve 
vztahu k územně samosprávným celkům, především daňové predikce, 
dopady změn právních předpisů (eventuální dopady změny RUD apod.) 
komentář k předpokládaným úpravám dotací vyplývajících např. 
z uzavřeného memoranda v drážní dopravě, právních předpisů ČR, dle 
kterých se stát podílí na financování činností zabezpečovaných právě 
územně samosprávnými celky atd. Jedná se o důležité údaje, které mají 
smysl být připomínkovány a zejména údaje, které velmi zásadním 
způsobem ovlivňují přípravu rozpočtu ÚSC a zodpovědný přístup ÚSC ke 
svému hospodaření a zajištění činnosti ÚSC. 

Vysvětleno. 
Předmětem materiálu je pouze legislativní část. 
Číselné vyjádření návrhu se sestavuje 
samostatně, paralelně s legislativní částí. 
V době, kdy se koná vnější připomínkové 
řízení, nejsou známy finální číselné údaje, proto 
v předkládaném materiálu nejsou obsaženy. 

Ministerst
vo školství, 

Z K návrhu usnesení vlády, I. bere na vědomí:  Požadujeme doplnit bod. 2. Akceptováno. 
Materiál byl doplněn. 
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mládeže 
a tělových

ovy 

ve znění:  

„2. že se nestanoví limity regulace zaměstnanosti ani jejich změny, a to 
v souvislosti s financováním prioritní osy 3 Rovný přístup 
ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání včetně části 
ze státního rozpočtu České republiky, pro čerpání mzdových prostředků 
a počtu zaměstnanců příspěvkových organizací regionálního školství 
územních samosprávných celků.“. 

Výjimka v této prioritní ose nového operačního programu zajistí 
návaznost na již osvědčené tzv. šablony, tj. formy zjednodušeného 
vykazování výdajů. V podobných projektech dřívější výjimka velmi 
přispěla ke zjednodušení administrativy na straně příjemce. Na údajích 
o schválených projektech se ukázalo, že výsledkem zjednodušení bylo 
výrazné zvýšení zájmu ze strany příjemců a došlo k enormnímu zvýšení 
absorpční kapacity, která je z pohledu čerpání prostředků 
spolufinancovaných EU klíčová. Na základě předchozích zkušeností lze 
očekávat, že zjednodušené formy vykazování spolu s vyjmutím z 
regulace zaměstnanosti povedou k několikanásobně většímu zapojení 
příjemců do projektů OP VVV, než by tomu bylo bez tohoto usnadnění. 
Zejména v regionálním školství, na které je zaměřena prioritní osa 3 OP 
VVV, se ukazuje, že snížení administrativní zátěže vede k zapojení více 
než 90 % potenciálních žadatelů oproti pouhým několika jednotkám 
procent v případě běžných projektů.  

MŠMT již vyhlásilo výzvy v osvědčeném režimu zjednodušeného 
vykazování a také tentokrát bude nutným předpokladem úspěšného 
čerpání jejich vyjmutí z limitů mzdové regulace. Celkový finanční 
objem těchto vyhlášených výzev odpovídá částce 4,5 mld. Kč, přičemž 
z důvodu plnění limitu čerpání (n+3) se počítá s vyhlášením dalších 
podobných výzev i v následujících letech.  
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Vyjmutí projektů regionálního školství z limitů mzdové regulace zásadně 
ulehčí školám a školským zařízením zřízeným ve formě příspěvkové 
organizace administrativu, čímž výrazně urychlí a usnadní čerpání 
prostředků, přispěje ke zvýšení absorpční kapacity, sníží riziko chybovosti 
vedoucí k vratkám prostředků EU a v důsledku umožní soustředit více 
pozornosti kontrolám na místě. 

Jihomorav
ský kraj 

D Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2017 předložený do 
připomínkového řízení neobsahuje konkrétní číselné údaje, a proto je velice 
obtížné předložené materiály připomínkovat. Bez znalosti očekávaných 
výdajů kapitol státního rozpočtu nelze odhadnout dopady do rozpočtů 
územně samosprávných celků, což vede k nejistotě pro kraje i obce co se 
týče struktury a objemu finančních vztahů státního rozpočtu vůči jejich 
rozpočtům. 

Vysvětleno. 
Předmětem materiálu je pouze legislativní část. 
Číselné vyjádření návrhu se sestavuje 
samostatně, paralelně s legislativní částí. 

 Z Jihomoravský kraj počítá v období let 2017 až 2019 s každoroční 5% 
valorizací příspěvku na výkon státní správy pro obce a kraje, jak je uvedeno 
v dokumentu „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2017 a 
střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019“ projednaného Vládou ČR dne 
22. června 2016 usnesením č. 563 a s vyčleněním odpovídajících finančních 
prostředků v návrhu státního rozpočtu na rok 2017. 

Akceptováno. 
 

  V návaznosti na usnesení Vlády ČR č. 563 očekáváme, že nad rámec 
každoroční valorizace příspěvku na výkon státní správy o 5 % v letech 2017 
- 2019 budou ve státním rozpočtu na rok 2017 a následující obsaženy 
adekvátní prostředky na výkon funkce veřejného opatrovníka. Pro rok 2017 
by se mělo jednat o prostředky ve výši 350 mil. Kč. Předpokládáme, že 
v návaznosti na Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA) k 
návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným 
opatrovnictvím, budou zajištěny jak příslušné finanční prostředky určené na 
vlastní náhradu nákladů opatrovnictví (tedy finanční prostředky pro obce), 
tak finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s výkonem dozoru 
a metodického vedení (tedy zejména finanční prostředky pro kraje). 

Akceptováno. 
Jednalo se o částku až 350 mil. Kč. Konkrétní 
výše vychází z počtu opatrovanců v případě 
obcí (29 tis. Kč na 1 opatrovance a rok), a 
z částky 1 316 tis. Kč pro každý kraj. 

 Z Jihomoravský kraj již od doby svého vzniku kontinuálně provádí postupné 
majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, které 
přešly nevypořádané z vlastnictví státu do vlastnictví kraje, a to formou 

Vysvětleno. 
Vláda svým usnesením č. 508/2016 rozhodla o 
pokračování v uvolňování dotací na výkupy 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADCCUKLR)



87 

 

výkupů do svého vlastnictví. Počítáme s tím, že realizace majetkoprávního 
vypořádání pozemků zastavěných v minulosti státem pod stavbami silnic II. 
a III. třídy bude v průběhu let 2016 až 2019 řešena v souladu s usnesením 
Vlády ČR č. 508 ze dne 8. června 2016. 

Upozorňujeme na skutečnost, že výše podpory krajů ze strany státu je 
vzhledem k cenám v naprosté většině případů nedostatečná. V případě 
příspěvku státu 50,- Kč/m2 u silnic II. třídy a 40 Kč/m2 u III. třídy tvoří 
podíl dotace při vyhláškových cenách pozemků u nejmenších obcí 50%, 
velkých měst 10% a u krajského města pouze 4% vyhláškové ceny.  

Z tohoto důvodu požadujeme vyčlenit ve státním rozpočtu finanční 
prostředky pro kraje na vypořádávání pozemků pod silnicemi předanými v 
roce 2001, které dodnes jsou silnicemi II. nebo III. třídy, v takovém 
objemu, aby dotace činila minimálně 50 % vyhláškové ceny konkrétního 
pozemku. 

pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. 
Prostředky pro roky 2017 až 2019 jsou 
rozpočtovány v informačním systému 
programového financování EDS/SMVS v 
programu 298 220 ve výši 45 mil. Kč.  
Výše refundace krajům se bude řídit podle 
podmínek stanovených příslušným výměrem 
MF, který je platný vždy k 1. 1. danému roku. 
V současné době se jedná o cenový výměr MF 
1/2016, který stanovuje následující výkupní 
ceny (cena maximální): 
- Dálnice a silnice I. třídy – 100 Kč m2, silnice 
II. a III. tříd – 50 Kč za m2. 
Účast státního rozpočtu na dodatečných 
výkupech zastavěných pozemků je třeba chápat 
pouze jako částečnou výpomoc při dořešení 
situace vzniklé ještě před převodem silnic II. a 
III. tříd do majetku krajů v roce 2001.  

 Z V oblasti dopravy požadujeme pro kraje vyčlenit v rámci SFDI prostředky 
na opravy silnic II. a III. třídy v objemu minimálně 3 mld. Kč.  Příjmy 
SFDI jsou, mimo jiné, tvořeny výnosy ze silniční daně a podílem na 
výnosech ze spotřební daně z minerálních olejů. Tyto příjmy jsou 
generovány ze všech silnic bez ohledu na jejich kategorii, tedy i ze silnic II. 
a III. třídy, které vlastní kraje. V roce 2015 obdržely kraje ze SFDI 
prostředky ve výši 4,4 mld. Kč a v roce 2016 ve výši 3 mld. Kč. Pro rok 
2017 požadujeme pro kraje prostředky minimálně na úrovni roku 2016, tj. 3 
mld. Kč.  

Neakceptováno.  
Strukturu výdajů SFDI stanovují orgány SFDI, 
tj. Ministerstvo dopravy a výbor SFDI. 
Obdržení finančních prostředků v roce 2015 a 
2016 na opravy silnic II. a III. třídy z rozpočtu 
SFDI považujeme za nepravidelné, mimořádné 
a vyplývající na základě úspor ze strany SFDI. 
Zmiňované příjmy SFDI (výnosy ze spotřební 
daně z minerálních olejů) byly v minulosti 
krajům převáděny také. Po zrušení tohoto 
odvodu z výnosů spotřební daně z minerálních 
olejů pro kraje byla tato ztráta krajům 
kompenzována navýšením odvodu z ostatních 
daní do jejich rozpočtu. Kraje tak dostávají na 
svoje činnosti mimo jiné i prostředky na základě 
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zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
daní, kde jsou zohledněny všechny jejich 
potřeby včetně prostředků na opravy a údržbu 
komunikací v jejich vlastnictví. 
Předkládáno s rozporem. 

 Z V oblasti sociálních služeb požadujeme v rámci státního rozpočtu na rok 
2017 vyčlenit prostředky na dotaci pro poskytovatele sociálních služeb 
prostřednictvím kraje minimálně ve výši 9,7 mld. Kč.  Sociální služby byly 
v předchozích letech výrazně podfinancovány, roční dotace dosud 
schvalovaná ve státním rozpočtu byla nedostatečná a v průběhu roku 
muselo dojít k jejímu posílení – v roce 2015 se jednalo o dofinancování ze 
státního rozpočtu ve výši 720 mil. Kč a v roce 2016 ve výši 350 mil. Kč. 
Požadované navýšení pro rok 2017 vychází především z potřeby pokrytí 
mzdových nákladů pracovníků v přímé péči.  

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Dotace krajům pro sociální služby poskytuje 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v 
rámci jím spravované rozpočtové kapitoly. 
Výdaje na tyto dotace nejsou závazným 
ukazatelem státního rozpočtu. V rámci 
výdajových limitů stanoví správce kapitoly 
objem prostředků, které na danou prioritu 
účelně vyčlení. 
Vedle státního rozpočtu se na financování 
sociálních služeb významně podílejí také 
rozpočty územních samospráv. Se současným 
trendem zvyšování platů a mezd obecně souvisí 
také zvyšování příjmů veřejných rozpočtů z 
daní. Proto by např. vyšší potřeby na platy a 
mzdy v působnosti krajů a obcí měly být 
přednostně pokrývány krajskými a obecními 
rozpočty z prostředků plynoucích z 
rozpočtového určení daní. 

K danému požadavku dále připomínáme, že 
také valorizací příspěvku na péči od 1. 8. 2016 
dochází i ke zvýšení příjmu poskytovatelů 
sociálních služeb. V roce 2017 se jedná o 
celkový objem cca 650 mil. Kč. 
(Vysvětlení: Objem prostředků PnP v návrhu 
SR/2017  23.800 mil. Kč je postaven na 10% 
zvýšení PnP proti situaci před rokem, z toho 
vyplývá zvýšení 2 163 mil. Kč; z toho 30% je dle 
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podkladů od MPSV použito k úhradám 
institucionální soc. péče, to představuje oněch 
cca 650 mil. Kč.) 
Předkládáno s rozporem. 

 Z V souvislosti s připravovanou změnou nařízení vlády o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která znamená zvýšení 
platových tarifů, požadujeme, aby byly ve státním rozpočtu na rok 2017 
vyčleněny prostředky na řešení dopadu tohoto nařízení do odměňování 
krajských organizací v oblasti  zdravotnictví, školství, sociálních věcí a 
kultury. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zdravotnická zařízení obdrží prostředky přímo 
prostřednictvím zvýšených úhrad od 
zdravotních pojišťoven; růst prostředků má být 
zajištěn především tzv. úhradovou vyhláškou 
Ministerstva zdravotnictví. 
Platy v oblasti sociálních věcí a kultury 
spadajících pod kraje a obce nejsou financovány 
ze SR.  
Pro subjekty, které podléhají mzdové regulaci, 
včetně krajských organizací v oblasti školství, 
byly prostředky automaticky zajištěny v rámci 
výdajových limitů kapitol SR schválených 
vládou v červnu 2016. 
Předkládáno s rozporem. 

Plzeňský 
kraj 

D Návrh zákona byl zaslán do připomínkového řízení bez číselných údajů 
a konkretizace závazných finančních ukazatelů pro rozpočty územních 
samosprávných celků. Je tedy velmi obtížné se v rámci připomínkového 
řízení kvalifikovaně k návrhu zákona vyjadřovat, neboť zejména bez 
číselných údajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu nelze odhadnout 
dopady do rozpočtů územních samosprávných celků, což přispívá 
k nejistotě krajů i obcí, zejména při přípravě jejich vlastních rozpočtů 
na rok 2017. 

Vysvětleno. 
Předmětem materiálu je pouze legislativní část. 
Číselné vyjádření návrhu se sestavuje 
samostatně, paralelně s legislativní částí. 
V době, kdy se koná vnější připomínkové 
řízení, nejsou známy finální číselné údaje, proto 
v předkládaném materiálu nejsou obsaženy. 
Číselné údaje jsou předmětem dalších prací na 
návrhu státního rozpočtu. Nejvýznamnější 
změny ve vztahu k ÚSC budou součástí 
rozpočtové dokumentace, která je zpracovávána 
v průběhu rozpočtových prací. 

 Z k § 1 odst. 7 a související příloze č. 5 návrhu zákona Vysvětleno. 
Rozdíl v přístupu k vymezení propočtu u 
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Uvedené ustanovení odkazuje na přílohu č. 5 návrhu zákona, 
která obsahuje, resp. bude obsahovat finanční vztahy státního rozpočtu 
k rozpočtům krajů. Na rozdíl od finančních vztahů státního rozpočtu 
k rozpočtům obcí (viz příloha č. 8), nejsou ve vztahu ke krajům uvedena 
žádná kritéria pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy, což dále 
přispívá k nejistotě krajů ve vztahu k objemu příspěvku a způsobu jeho 
výpočtu pro rok 2017.  

Z uvedených důvodů požadujeme doplnit do návrhu zákona postup 
pro výpočet příspěvku na výkon státní správy pro kraje. Tato připomínka 
je zásadní.  

příspěvku na výkon státní správy pro obce a 
kraje vyplývá z jejich odlišné konstrukce. 
Hlavním parametrem vstupujícím do propočtu 
příspěvku na výkon státní správy pro obce je 
počet obyvatel příslušného spádového území 
(správního obvodu), tj. faktor měnící se v čase. 
Tento propočet je navíc v případě obcí natolik 
složitý (odlišné vzorce a koeficienty pro různé 
typy obcí a působností), že ho nelze nahradit 
stručným slovním popisem, a musí být proto 
uveden v samostatné příloze.  
Toto však neplatí pro příspěvek na výkon státní 
správy pro kraje (krajské úřady), kde relativně 
jednoduchý princip propočtu (kumulace částek 
za dílčí kompetence a jejich úprava o následné 
valorizace a korekce) umožňuje popsat obsah, 
resp. změny v příspěvku dostatečně přehledně 
pouze formou poznámek v rámci přílohy č. 5 k 
návrhu zákona. 

 Z k příloze č. 5 návrhu zákona 

Požadujeme, aby byl příspěvek na výkon státní správy v budoucnu vždy 
valorizován, přičemž valorizace by mohla být navázána např. na inflační 
koeficient. Jedná se sice o příspěvek na výkon státní správy, ale  ÚSC jsou 
nuceny při výkonu státní správy jej dofinancovat ze svých vlastních 
rozpočtových příjmů. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 
Rozsah valorizace závisí na možnostech SR. 
Pro roky 2017 až 2019 je navrhována 5 % 
valorizace příspěvku na výkon státní správy a 
dále finanční prostředky na posílení výkonu 
agendy veřejného opatrovnictví.   

 D Žádáme o uvedení konkrétní výše finančních prostředků určených 
na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní 
dopravě (dopravní obslužnost) a na financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním sociálních služeb, a to s rozpisem částek pro 
jednotlivé kraje v rámci schváleného státního rozpočtu ČR na rok 2017.   

 
Výše uvedený požadavek dává pro kraje jistotu finančních zdrojů 

Vysvětleno. 
Předmětem materiálu je pouze legislativní část. 
Číselné vyjádření návrhu se sestavuje 
samostatně, paralelně s legislativní částí. 
V době, kdy se koná vnější připomínkové 
řízení, nejsou známy finální číselné údaje, proto 
v předkládaném materiálu nejsou obsaženy. 
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a odůvodněné (zdokladované) zapojení při schvalování rozpočtů vyšších 
územně samosprávných celků, bez nutnosti provádět v průběhu  roku 
rozpočtová opatření. 
Tato připomínka je obecná. 

Číselné údaje jsou předmětem dalších prací na 
návrhu státního rozpočtu. Nejvýznamnější 
změny ve vztahu k ÚSC budou součástí 
rozpočtové dokumentace, která je zpracovávána 
v průběhu rozpočtových prací. 

 Z Zásadní připomínka k navrhovanému usnesení vlády: 
K navrhovanému znění bodu IV.5.: 
Navrhujeme, aby formou přílohy k usnesení vlády byly zpracovány zásady 
postupu při použití předmětných finančních prostředků obdobně, jako je 
tomu u rezervy pro řešení krizových situací. Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Pro plánování a koordinaci činností při řešení mimořádných událostí je pro 
kraj zásadní vědět, za jakých podmínek a jakým způsobem je možné žádat a 
použít finanční prostředky z předmětné rezervy. 

Neakceptováno. 
Podle navrženého znění bodu IV.5 
navrhovaného usnesení vlády je nezbytné, aby 
kraje řešily své žádosti o finanční prostředky 
z rezervy, která je vyčleněna  v rozpočtové 
kapitole Všeobecná pokladní správa podle 
zákona č. 239/2000 Sb.,  v součinnosti 
s Ministerstvem vnitra. Ministerstvo vnitra 
posoudí žádost a její soulad s ust. § 31 zákona 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému.  
V návaznosti na ustanovení § 31 zákona 
č. 239/2000 Sb. a § 25 písm. c) zákona 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, je postup 
dostatečně zřejmý a v případě konkrétních 
nejasností je třeba věc konzultovat s příslušnými 
útvary Ministerstva vnitra. 

 Z Zásadní připomínka k navrhovanému usnesení vlády: 
K navrhovanému znění bodu IV.5.: 
Navrhujeme vyjmout podmínku pro uvolnění prostředků formulovanou 
takto: po vyčerpání finančních prostředků rozpočtovaných ve svých 
rozpočtech na integrovaný záchranný systém. Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Podle ust. § 31 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, je kraj povinen vyčlenit ve svém rozpočtu finanční prostředky ke 
krytí výdajů potřebných pro zpracování dokumentace integrovaného 
záchranného systému, ochranu obyvatelstva, společných výdajů při 
ověřování připravenosti k záchranným a likvidačním pracím a na budování 

Neakceptováno. 
Povinnost vyčleňování finančních prostředků na 
integrovaný záchranný systém je stanovena v 
§ 31 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému, který řeší finanční 
zabezpečení na činnost integrovaného 
záchranného systému jako celku. K tomuto 
širokému účelu mají být v rozpočtech 
Ministerstva vnitra a krajů vyčleněny finanční 
prostředky.  Použití finančních prostředků z 
rezervy, vyčleněné v rozpočtové kapitole 
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a provozování společně užívaných zařízení pro potřeby integrovaného 
záchranného systému, zejména v oblasti telekomunikací a informačních 
systémů. Kraj ovšem není povinen vyčlenit ve svém rozpočtu prostředky 
k úhradě mimořádných výdajů vzniklých v důsledku prováděných 
záchranných a likvidačních prací, k čemuž má dle uvedeného zákona 
sloužit rezerva kapitoly VPS. Není tedy důvod podmiňovat čerpání rezervy 
dle ust. § 31 odst. 2 uvedeného zákona vyčerpáním rezervy kraje vyčleněné 
dle ust. § 31 odst. 1. 

Všeobecná pokladní správa, ve vazbě na ust. § 
31 odst. 2 uvedeného zákona, je pouze 
možností, a to až po vyčerpání vlastních 
finančních prostředků.  Nejedná se tedy o 
nárokové finanční prostředky. Je třeba, aby kraj 
zvážil svoji potřebu a tím i výši svých 
vyčleněných finančních prostředků pro 
integrovaný záchranný systém, neboť na 
finanční prostředky z příslušné rezervy kapitoly 
Všeobecná pokladní správa, není právní nárok.  

 Z Zásadní připomínka k navrhované příloze usnesení vlády: 
Navrhujeme toto znění čl. 1 (tučně navrhovaná změna): 
Účelová rezerva finančních prostředků na řešení krizových situací, jejich 
předcházení a odstraňování jejich následků (dále jen „rezerva na řešení 
krizových situací“), vytvořená v kapitole Všeobecná pokladní správa 
státního rozpočtu České republiky na rok 2017 podle § 25 písm. c) zákona 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb., je určena k pokrytí prvotních 
nákladů v působnosti ministerstev a jiných ústředních správních úřadů 
(dále jen „ústřední správní úřad“) a na území krajů a hlavního města 
Prahy (dále jen „kraj“), vzniklých v důsledku krizové situace během 
vyhlášeného krizového stavu k  úhradě nezbytných opatření přijatých při 
jejich jejím řešení, netýkajících se obnovy území podle zákona č. 12/2002 
Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou 
pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území). Ve výjimečných 
případech také na předcházení krizovým situacím ve vazbě zejména na 
závěry z dříve řešených krizových situací, a na zpracované analýzy 
ohrožení či možné zdroje rizik. 
Na poskytnutí finančních prostředků z rezervy na řešení krizových situací 
není právní nárok. Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 

Neakceptováno. 
Není rozhodující, jak dlouho bude probíhat 
likvidace škod po ukončení krizového stavu 
a jejich úhrada prostřednictvím  uvolněných 
finančních prostředků této rezervy. Musí však 
být průkazné, že tyto náklady za krizového 
stavu vznikly (vyhlášení krizového stavu je při 
uvolnění finančních prostředků z  této účelové 
rezervy jednoznačnou 
podmínkou). 
Předcházení krizovým situacím má vlastní 
režim v  návaznosti na § 25 písm. c) zákona č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení.  
 
Výhrada PK: Z komentáře vyplývá, že pro účely 
čerpání rezervy není rozhodující, kdy budou tzv. 
prvotní náklady uhrazeny, ani kdy bude 
uskutečněno plnění, na nějž jsou vynaloženy. 
Žádáme tedy o objasnění, co se zde rozumí 
podmínkou vzniku nákladu během vyhlášeného 
krizového stavu. Zda tedy bude uznatelným 
nákladem náklad, jehož potřeba vznikla během 
vyhlášeného krizového stavu (což už je ovšem 
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Tato pasáž je zásadní pro uchopení účelu dotace a pro rozklíčování 
uznatelnosti konkrétních nákladů. Je proto důležité, aby byla srozumitelná a 
jednoznačná. To se týká i časového určení. Vznik nákladů (ať už je tím 
myšleno cokoliv) by neměl být časově omezený na trvání krizového stavu. 
Náklady, jejichž potřeba vznikla při řešení krizové situace, budou často 
hrazeny až po ukončení krizového stavu. Rezerva je určena i na 
odstraňování následků krizové situace, což se bude dít i po ukončení 
krizového stavu. Na druhou stranu je rezerva určena i na předcházení 
krizovým situacím a některé náklady určitě vzniknou již při řešení 
mimořádné události před vyhlášením krizového stavu. Mnohé náklady 
uvedené odst. 1 čl. 2 vzniknou většinou až po ukončení krizového stavu 
(např. náklady nouzového přežití, opravy strojů a zařízení poničených při 
krizové situaci, demolice, revize atd.). 

řečeno tím, že jde o prvotní náklady vzniklé 
v důsledku krizové situace), nebo náklad, jež 
byl zasmluvněn během vyhlášeného krizového 
stavu, anebo je tu ještě jiný rozhodný okamžik. 
 
Vysvětlení 
Náklad, který byl zasmluvněn během 
vyhlášeného krizového stavu, je uznatelný 
prvotní náklad, neboť jeho potřeba vznikla 
během vyhlášeného krizového stavu. 
 
Vyřešeno při osobním jednání, autor 
připomínky s vypořádáním souhlasí. 
 

 Z Zásadní připomínka k navrhované příloze usnesení vlády: 
Navrhujeme toto znění návětí odst. 1 čl. 2: 
Finanční prostředky jsou určené na pokrytí prvotních nákladů k úhradě 
nezbytných opatření přijatých při řešení krizové situace, zejména na: 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Formulace návětí by měla odpovídat účelu rezervy specifikovanému v čl. 1. 
Mělo by z něj jednoznačně vyplývat, že prostředky jsou určeny pouze na 
prvotní náklady a že následuje jejich demonstrativní výčet. 

Akceptováno. 
Výhrada PK: Výhrada nebyla akceptována v 
plné míře a formulace návětí nadále ne úplně 
koresponduje s definicí nákladů v čl. 1. 
 
Vysvětlení 
Skutečnost, že finanční prostředky jsou určeny 
na pokrytí prvotních nákladů, je řečena v Čl. 2 - 
v první větě odstavce 1. 
Výčet možných nákladů a nezbytných opatření, 
které lze pokrýt z této rezervy kapitoly VPS, 
není konečný. Za textem, uvedeným v 
jednotlivých písmenech a), b) a c) Čl. 2 odst. 1 
proto následuje slovo „apod“. 
 
Vyřešeno při osobním jednání, autor 
připomínky s vypořádáním souhlasí. 

 Z Zásadní připomínka k navrhované příloze usnesení vlády: 
V odst. 1 čl. 3 by mělo být doplněno, zda se žádost podává ministerstvu 

Akceptováno. 
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financí či ministerstvu vnitra. Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Důvodem jej odstranění pochybností. Pokud by se v tomto případě měla 
žádost podávat ministerstvu financí, je potřeba toto reflektovat 
v následujících článcích. 

 Z Zásadní připomínka k navrhované příloze usnesení vlády: 
V odst. 2 čl. 3 navrhujeme odstranit podmínku, že o uvolnění dalších 
prostředků lze žádat pouze během vyhlášeného krizového stavu. Tato 
připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Tato podmínka významně snižuje možnost krajů dosáhnout na další 
prostředky z předmětné rezervy, neboť její splnění je nereálné. Žádosti 
musí předcházet vyčerpání rezervy kraje a využití tzv. rychlé účelové 
dotace. Nemalé zdržení bude představovat také zpracování kvalifikovaného 
odhadu finančních nákladů, které musí být součástí žádosti. Stav nebezpečí 
lze přitom vyhlásit nejvýše na dobu 30 dnů. 
Relevantní informaci o rozsahu a výši prvotních nákladů vynaložených při 
řešení krizové situace kraj často dostane až po ukončení krizového stavu. 
Navíc rezerva je určena i na odstraňování následků krizové situace. 

Neakceptováno. 
Rezerva je určena k pokrytí prvotních nákladů, 
vzniklých během vyhlášeného krizového stavu. 
Není rozhodující, jak dlouho bude probíhat 
úhrada nákladů k likvidaci škod po ukončení 
krizového stavu, uvolněných z této rezervy. 
Musí však být průkazné, že tyto náklady vznikly 
za krizového stavu. Kvalifikovaný odhad je 
z tohoto důvodu nezbytný.  
 
Výhrada PK: Uvedený komentář nikterak 
neodůvodňuje, proč připomínce nelze vyhovět. I 
když bude kraj žádat až po ukončení krizového 
stavu, stále půjde o pokrytí prvotních nákladů 
vzniklých (ať už se tedy vznikem rozumí 
cokoliv) během vyhlášeného krizového stavu. 
Podání žádosti během krizového stavu je 
skutečně nereálné, když podle nově upraveného 
textu bude muset kraj prokázat zasmluvnění jak 
prostředků z vlastního rozpočtu, tak prostředků 
tzv. rychlé dotace. A to i s ohledem na to, že 
většina těchto prostředků bude nejspíše použita 
na dotace obcím postiženým krizovou situací. 
 
Vysvětlení 
Nadále trváme na stanovisku, že průkaznost 
vzniku nákladů za krizového stavu a skutečnost, 
že se jedná o prvotní náklady, je nezbytná. 
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Prokazování skutečnosti, že kraj vyčerpal své 
vlastní rozpočtované prostředky, určené k řešení 
krizových stavů, bylo vždy povinností krajů při 
uplatnění žádosti podle čl. 3 odst. 2 „přílohy“. V 
této souvislosti musely být krajům pro sdělení 
této informace Ministerstvu financí známy i 
zasmluvněné finanční prostředky.  
Pro tzv. rychlou dotaci kraj tyto skutečnosti 
nemusí prokazovat. 
 
Vyřešeno při osobním jednání, autor 
připomínky s vypořádáním souhlasí. 

 Z Zásadní připomínka k navrhované příloze usnesení vlády: 
V odst. 2 čl. 3 navrhujeme odstranit druhou větu. Tato připomínka je 
zásadní. 
Odůvodnění: V zájmu srozumitelnosti se navrhuje odstranit větu, která se 
dále opakuje v odst. 1 čl. 4. 

Vysvětleno. 
Text nebyl odstraněn, ale v zájmu upřesnění byl 
upraven. 

 Z Zásadní připomínka k navrhované příloze usnesení vlády: 
V odst. 1 čl. 4 navrhujeme odstranit druhou větu. Tato připomínka je 
zásadní. 
Odůvodnění: V zájmu srozumitelnosti se navrhuje odstranit větu, která 
v podstatě opakuje to, co je řečeno ve větě předchozí. 

Akceptováno částečně.  
Text nebyl odstraněn, ale v zájmu upřesnění byl 
upraven. 

 Z Zásadní připomínka k navrhované příloze usnesení vlády: 
V odst. 2 čl. 4 navrhujeme doplnit odkaz na čl. 3 bodu 2 a 3. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Požadavek kvalifikovaného odhadu finančních nákladů by se neměl týkat 
žádosti o tzv. rychlou účelovou dotaci, protože jinak příliš rychlá nebude. 
Žádost se všemi náležitostmi podle ust. § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., 
rozpočtová pravidla, by měla pro poskytnutí této dotace plně postačovat. 

Akceptováno. 
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