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Vyhodnocení připomínkového řízení  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí ze dne 30. 6. 2017, s termínem 

dodání stanovisek do 14. 7. 2017. 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: 

Ministerstvo pro místní rozvoj (adresnost navýšení příspěvku na výkon přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností), Ministerstvo vnitra a 

Českomoravská konfederace odborových svazů (stejná připomínka; nepřímá novela zákona o poštovních službách), Úřad vlády - místopředseda 

vlády pro vědu, výzkum a inovace (výše výdajů na výzkum, vývoj a inovace), Jihomoravský kraj (otázky ohledně financování). 

Připomín 

kové místo 

Rele 

vance 

Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

D Příloha usnesení vlády „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 – Čl. 2, bod 1 písm. b) požadujeme doplnit do 

věty za „…. likvidace kadáverů, likvidaci nebezpečných odpadů vzniklých 

v přímé souvislosti s řešením krizové situace, …“ 

Odůvodnění: 

V rámci řešení krizových situací vzniká velmi často jako důsledek této krizové 

situace i nebezpečný odpad, který pokud by nebyl zlikvidován, mohl by ohrozit 

veřejné zdraví obyvatelstva i zasahujících složek. Z uvedeného důvodu požaduje 

MZ doplnit do výčtu možností využití finančních prostředků z rozpočtové 

rezervy i na likvidaci takto vzniklých odpadů. Podle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, zodpovídá za likvidaci odpadů jejich původce. V případě, kdy 

vzniknou nebezpečné odpady, jako přímý následek řešení krizové situace (např. 

kontaminované potraviny, vybavení domácností apod.) je původcem odpadu 

živelní nebo jiná událost a náklady spojené s likvidací takto vzniklých odpadů 

pak nese daná postižená obec/kraj.  

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

D K důvodové zprávě – str. 69: 

Pokud jde o závazky ČR vzhledem k právu EU – jejich dodržení se 

Akceptováno. 

Souhlasíme s tím, že pro posouzení plnění 

závazků, vyplývajících pro ČR z práva EU, 
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projeví v číselném vyjádření návrhu.  

Třetí odstavec na str. 69 není zcela přesný ve dvou ohledech: 

- mezi opatření Paktu o stabilitě a růstu patří bezpochyby cit. 

nařízení EU č. 1466/97 a 1467/97, dále ale i usnesení Evropské rady ze 

dne 17. června 1997 o Paktu o stabilitě a růstu a bývá sem řazena i v 

důvodové zprávě cit. směrnice Rady 2011/85/EU 

- střednědobý rozpočtový cíl je pravděpodobně spíše určitá veličina 

než „stav hospodaření“ - závazek, který plyne pro ČR v tomto směru, je, 

aby výše strukturálního salda nepřekročila stanovený střednědobý 

rozpočtový cíl 

Doporučujeme dikci upřesnit. 

bude důležité číselné vyjádření návrhu. 

Vycházíme nicméně z toho, že zákon o 

státním rozpočtu by měl být v souladu 

s rozpočtovou strategií sektoru veřejných 

institucí, schválenou vládou 24. 4. 2017. 

Nedílnou součástí zmíněné strategie je 

konvergenční program 2017, který umožňuje 

plnění závazků ČR posoudit, a to s kladným 

závěrem. 

Pokud jde o třetí odstavec na s. 69, je pravda, 

že součástí Paktu o stabilitě a růstu (SGP) jsou 

striktně vzato nejen zmíněná dvě nařízení, ale 

též další právní akty, konkrétně usnesení 

Evropské rady k SGP z června 1997 a března 

2005. Zmíněná usnesení však neobsahují 

žádné další konkrétní požadavky na fiskální 

politiku členských států. I proto považujeme 

ztotožnění SGP se zmíněnými dvěma 

nařízeními Rady pro účely důvodové zprávy 

za přijatelné zjednodušení. 

Výraz „stav hospodaření“ byl inspirován 

oficiálním českým názvem nařízení Rady č. 

1466/97, který mluví o stavech rozpočtů ve 

smyslu rozpočtových sald (srv. bod 

odůvodnění č. 2: „... dodržování 

střednědobého cíle téměř vyrovnaného nebo 

přebytkového stavu rozpočtů ...“). Pro posílení 

srozumitelnosti navrhujeme formulaci 

„Příslušné rozpočtové saldo ...“. Text byl 

upraven. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQQJN451)



78 

 

Olomoucký 

kraj 

Z V zákoně č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 

2017, je v příloze č. 5 obsažen závazek poskytnout každému kraji zvýšení 

příspěvku na výkon státní správy o částku 1,316 mil. Kč k zabezpečení 

role krajských úřadů vůči obcím vykonávajícím agendu veřejného 

opatrovnictví. Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018 takový 

závazek v příloze č. 5 neobsahuje. Požadujeme jeho doplnění do uvedené 

přílohy. Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

Vysvětleno. 

V době, kdy se koná vnější připomínkové 

řízení, nejsou známy finální číselné údaje, 

proto v předkládaném materiálu nejsou 

obsaženy. Příloha č. 5 neobsahuje proto ani 

komentář ani číselné údaje. Děje se tak 

každoročně s tím, že jsou doplněny v průběhu 

dalších prací na návrhu státního rozpočtu 

(materiál zasílaný do vlády již obsahuje 

všechny číselné údaje). Stejně tak bude 

doplněn i komentář do přílohy č. 5. Pokud jde 

o prostředky na agendu veřejného 

opatrovnictví pro kraje, od roku 2017 jsou 

součástí příspěvku na výkon státní správy a 

budou pro rok 2018 o 5 % valorizovány. 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

 

ROZPOR 

Z Požadujeme, aby v předkládaném materiálu bylo zohledněno adresné 

navýšení příspěvku na výkon přenesené působnosti obcí s rozšířenou 

působností ve smyslu bodu II/3 usnesení vlády ze dne 21. září 2016 č. 

828. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

V příloze č. 8 k návrhu zákona a ani v jiné části předkládaného materiálu 

není zohledněn bod II/3 usnesení vlády ze dne 21. září 2016 č. 828. 

Adresné navýšení příspěvku na výkon přenesené působnosti obcí s 

rozšířenou působností při výkonu nové kompetence podle novely 

stavebního zákona, která bude zaslána prezidentu republiky k podpisu, je 

klíčové pro aplikaci této novely. Toto adresné navýšení, které MMR 

kvantifikovalo pro jednotlivé OÚ ORP, vychází ze specifických 

podmínek výkonu dané agendy. Požadujeme proto, aby toto adresné 

navýšení bylo v materiálu uvedeno například v příloze č. 8 k návrhu 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Příspěvek na výkon státní správy nefunguje na 

principu adresnosti. Adresnost finančních 

prostředků lze zajistit pouze dotačním titulem 

z věcně příslušné kapitoly (tzn. nikoliv VPS). 

Objem příspěvku v kapitole VPS lze 

navyšovat, jen pokud jsou o příslušné částky 

sníženy výdaje příslušné žádající kapitoly. 

Nejednalo by se však o účelovou závaznost.  

V současné době existuje smíšený model 

výkonu veřejné správy, financování výkonu 

přenesené působnosti je založeno na principu, 

že ÚSC použijí k financování výkonu 

přenesené působnosti např. i daňové příjmy. 

Daňové příjmy obcí v posledních letech 

zřetelně rostou, v roce 2016 proti roku 2015 

vzrostly o 15,4 mld. Kč. Díky rostoucímu 

daňovému inkasu se jejich přírůstek 
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zákona. předpokládá i v dalších letech. Tím, že byla 

schválena novela zákona o rozpočtovém 

určení daní, dojde od roku 2018 k dalšímu 

nárůstu daňových příjmů obcí o cca 

8,6 mil. Kč ve výchozím roce. Celkový 

očekávaný nárůst daňových příjmů tak po 

schválení novely meziročně dosáhne zhruba 

20 mld. Kč. Zvýšení podílů příslušných daní 

ve prospěch obcí znamená, že se toto zvýšení 

řeší poklesem podílu příslušných daní 

připadajícím státnímu rozpočtu.  

 

Úkol vlády vyplývající z UV č. 828 byl ze 

strany Ministerstva financí naplněn tím, že 

zajistilo pro rok 2018 valorizaci příspěvku o 

5 % a toto meziroční navýšení se podařilo 

zabezpečit i do výhledu do roku 2020.  

Žádný zákon neukládá, že kompetence, které 

jsou vykonávány v přenesené působnosti, musí 

být ze 100 % hrazeny z příspěvku na výkon 

státní správy. Příspěvek 1 na výkon státní 

správy je neúčelový a je určen na částečnou 

úhradu výdajů spojených s výkonem státní 

správy. Příspěvek nekryje veškeré vznikající 

náklady, resp. část výdajů má být obcemi 

(stejně jako kraji) hrazena např. z jejich 

                                                 

1 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v § 62 uvádí: „Obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti“. Stejně 

tak zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, v § 29 odst. 2 uvádí: „Kraj obdrží ze státního příspěvek na výkon přenesené působnosti. Výši příspěvku 

stanoví Ministerstvo financí po projednání s ministerstvem.“ Ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, říká, že: „z rozpočtu obce se hradí výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena 

zákonem“. 
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daňových příjmů, vč. správních poplatků.  

 

Co se týče vyjádření ke konstrukci příspěvku, 

je kompetentní Ministerstvo vnitra. Při 

přípravě zákona o státním rozpočtu v oblasti 

financování přenesené působnosti Ministerstvo 

vnitra pravidelně každý rok navrhuje způsob 

rozdělení finančních prostředků určených na 

přenesený výkon státní správy pro obce. 

 

ROZPOR 

Karlovarský 

kraj 

Z V rámci zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a návrhu 

střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2019 a 2020 

požadujeme do státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva financí, zajistit 

pro Karlovarský kraj částku 250 milionů Kč na rekonstrukci objektu 

Císařských lázní. 

Odůvodnění: 

Finanční prostředky na rekonstrukci objektu Císařských lázní ve výši 100 

mil. Kč byly Karlovarskému kraji ze strany Ministerstva financí 

přislíbeny. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších památek regionu 

Karlovarského kraje. Rekonstrukce tohoto objektu, který je v současné 

době ve značně zdevastovaném stavu, bude po finanční stránce 

náročnější, než byl původní předpoklad v době příslibu finančního 

příspěvku ze státního rozpočtu.  S ohledem na omezené finanční možnosti 

Karlovarského kraje a Statutárního města Karlovy Vary proto žádáme o 

zvýšení finanční účasti státu. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Tento projekt je administrován Ministerstvem 

kultury, do jehož kompetence patří péče o 

kulturní památky. O potřebných krocích 

k zajištění financování revitalizace této 

národní kulturní památky byl Karlovarský kraj 

informován dopisy ministrů financí v roce 

2015 a v roce 2017. 

Rovněž upozorňujeme, že předmětem 

materiálu (a tudíž i připomínek) je pouze 

legislativní část. Číselné vyjádření návrhu se 

sestavuje samostatně, paralelně s legislativní 

částí. 

Ministerstvo 

vnitra 

 

ROZPOR 

Z 1. V § 1 návrhu zákona požadujeme doplnit další odstavec následujícího 

znění:  

„(x) Držiteli poštovní licence náleží k úhradě čistých nákladů 

představujících nespravedlivou finanční zátěž za roky 2013 a 2014 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Se zařazením právní úpravy poskytnutí 

náhrady České poště, s.p. do textové části 

zákona o státním rozpočtu nesouhlasíme. 

Vzhledem k tomu, že stejná náhrada by měla 
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úhrada ze státního rozpočtu v roce 2018 ve výši 200 000 000 Kč; úhrada 

se poskytuje prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu.“.  

2. Na příslušných místech zákona o státním rozpočtu České republiky 

na rok 2018 zohlednit zvýšení výdaje na „čisté náklady představující 

nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence“ o 200 mil. Kč.    

Odůvodnění: 

Vláda svým usnesením ze dne 22. března 2017 č. 219 v rámci opatření k 

zamezení vzniku případných škod a minimalizace rizik souvisejících s 

nemožností aplikovat ustanovení zákona o poštovních službách v části 

financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční 

zátěž prostřednictvím tzv. kompenzačního fondu v souvislosti se 

šetřením Evropské komise pro možnou nedovolenou podporu vůči České 

poště, s. p. uložila ministru financí navýšit výdaje státního rozpočtu 

(kapitoly 328 – Český telekomunikační úřad) o prostředky na úhradu 

čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž držiteli 

poštovní licence za rok 2013 a 2014. Dle rozhodnutí vlády by mělo jít o 

úhradu v celkové výši 800 mil Kč za oba zmíněné roky dohromady, 

přičemž samotné vyplacení úhrady by mělo být rozloženo do tří let 

(konkrétně se má jednat o částku 200 mil. Kč v roce 2018, o částku 300 

mil. Kč v roce 2019 a o částku 300 mil. Kč v roce 2020).  

Samotné navýšení prostředků v příslušných rozpočtových položkách 

však není pro řešení předmětného problému dostačující, neboť je 

zapotřebí zajistit i právní titul, na jehož základě by bylo možné takto 

vyčleněné prostředky vyplatit držiteli poštovní licence k úhradě čistých 

nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž.  

Přestože preferovaným řešením by byla novelizace zákona o poštovních 

službách, která by byla řešením koncepčním, z časových a praktických 

důvodů (zejména s ohledem na blížící se konec volebního období) se 

být poskytnuta i v letech 2019 a 2020, je třeba 

tuto otázku upravit komplexně v právním 

předpise, jehož účinnost není omezena jedním 

rokem, např. v zákoně o poštovních službách 

(zákon č. 29/2000 Sb.). Dalším důvodem pro 

komplexní právní úpravu je potřeba úpravy 

otázek žádosti o náhradu, vyčíslení náhrady, 

případného řízení o jejím poskytnutí či 

neposkytnutí, retroaktivity apod. 

Záměr a potřeba komplexní novely zákona o 

poštovních službách byly ostatně zcela jasně 

vyjádřeny daným usnesením vlády ze dne 22. 

března 2017 č. 219. Tím bylo uloženo ministru 

průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem 

vnitra příslušný návrh novely, v rámci kterého 

by výše uvedené otázky byly komplexně 

řešeny, zpracovat a vládě v termínu do konce 

října 2017 předložit. 

Dodáváme také, že požadovaná úprava v 

zákoně o státním rozpočtu na rok 2018 by 

mohla být považována za nepřímou novelu 

zákona o poštovních službách, přičemž zákon 

o státním rozpočtu nesmí obsahovat žádné 

změny, doplnění nebo zrušení jiných zákonů 

(viz § 101 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o 

jednacím řádu Poslanecké sněmovny). 

 

ROZPOR 
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jeví jako vhodnější zakomponovat příslušnou právní úpravu do zákona o 

státním rozpočtu (v dané situaci do budoucího rozpočtu na rok 2018).   

Navržená částka 200 mil Kč odpovídá záměru vyjádřenému v usnesení 

vlády č. 219 ze dne 22. března 2017 a je výrazně nižší než výše čistých 

nákladů na poskytování základních služeb dle pravomocných rozhodnutí 

Českého telekomunikačního úřadu (753 129 383 Kč za rok 2013, resp. 

657 546 040 Kč za rok 2014).   

Českomoravs

ká 

konfederace 

odborových 

svazů 

 

ROZPOR 

Z I. Návrhy změn: 

(text návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018 není dosud k 

dispozici, a proto ohledně struktury zákona vycházíme ze zákona o 

státním rozpočtu na rok 2017) 

1. V § 1 se doplňuje odstavec x, který zní: 

 „(x) Držiteli poštovní licence náleží k úhradě čistých nákladů 

představujících nespravedlivou finanční zátěž za roky 2013 a 2014 úhrada 

ze státního rozpočtu v roce 2018 ve výši 200 000 000 Kč; úhrada se 

poskytuje prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu.“. 

2. V příloze č. 4 se v tabulce „Ukazatele kapitoly 328 Český 

telekomunikační úřad“ se položky „Příjmy celkem“, „Výdaje celkem“, 

„Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem“, „ostatní 

nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem“, „Výdaje 

na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu“ a „čisté 

náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní 

licence“ zvyšují oproti návrhu o 200 000 000 Kč.  

II. Odůvodnění: 

Zákon č. 319/2015 Sb., tedy novela zákona o poštovních službách, jejímž 

prostřednictvím byl systém úhrady čistých nákladů na poskytování 

základních poštovních služeb držiteli poštovní licence změněn z 

Viz vypořádání připomínky Ministerstva 

vnitra. 

 

ROZPOR 
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dosavadního tzv. kompenzačního fondu na přímou úhradu ze státního 

rozpočtu, zmíněnou změnu zavedl s účinností od roku (zúčtovacího 

období) 2015. Za léta 2013 a 2014 by proto úhrada čistých nákladů na 

poskytování základních poštovních služeb měla proběhnout původním 

způsobem, tedy s využitím kompenzačního fondu, který se však jeví v 

praxi značně problematickým a je zpochybňován i ze strany příslušných 

orgánů Evropské unie. 

Na tuto situaci reagovala vláda České republiky a dne 22. března 2017 

přijala usnesení č. 219, v němž rozhodla o potřebě i pro předmětná léta 

2013 a 2014 kompenzační fond neaplikovat a provést úhradu čistých 

nákladů na poskytování základních poštovních služeb přímo ze státního 

rozpočtu. Dle rozhodnutí vlády by mělo jít o úhradu v celkové výši 800 

mil Kč za oba zmíněné roky dohromady, přičemž samotné vyplacení 

úhrady by mělo být rozloženo do tří let. 

Přestože preferovaným řešením by byla novelizace zákona o poštovních 

službách, která by byla řešením koncepčním, z časových a praktických 

důvodů se jeví jako vhodnější zakomponovat příslušnou právní úpravu do 

zákona o státním rozpočtu (v dané situaci do budoucího rozpočtu na rok 

2018). Vedle potřebného navýšení rozpočtové kapitoly Českého 

telekomunikačního úřadu, jenž by úhradu měl vyplatit, je přitom zapotřebí 

uzákonit i příslušný právní titul (nárok držitele poštovní licence). 

Navržená částka 200 mil Kč odpovídá záměru vyjádřenému v usnesení 

vlády č. 219 ze dne 22. března 2017 a je výrazně nižší než výše čistých 

nákladů na poskytování základních služeb dle pravomocných rozhodnutí 

Českého telekomunikačního úřadu (753 129 383 Kč za rok 2013, resp. 

657 546 040 Kč za rok 2014).   

Zákon o státním rozpočtu umožňuje situaci řešit pouze v horizontu 

jednoho roku, a proto bude za účelem dodržení záměru vyjádřeného v 

usnesení vlády č. 219 ze dne 22. března 2017 nezbytné pamatovat na 
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provedení dalších částí úhrady čistých nákladů na poskytování základních 

poštovních služeb za léta 2013 a 2014 i ve státních rozpočtech na léta 

2019 a 2020. 

Hlavní město 

Praha  

D K § 2 odst. 1 a 3 

Doporučujeme, v souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády, 

u nenormativního odkazu na jiný právní předpis použít slova „jiný právní 

předpis“ doplněná odkazem na poznámku pod čarou a v poznámce pod 

čarou uvést úplnou citaci tohoto jiného právního předpisu nebo jeho 

ustanovení. 

  

K Příloze č. 8 

Doporučujeme: 

- v celém textu, v souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel 

vlády, u nenormativního odkazu na jiný právní předpis použít 

slova „jiný právní předpis“ a, v souladu s čl. 47 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády, v poznámkách pod čarou uvádět 

pouze normativní text; 

- v části 1 písm. B), v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády, čísla „15 tis.“ nahradit čísly „15 000“; 

- v části 1 písm. C), v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády, u poznámky pod čarou č. 10 slova „ve znění 

zákona č. 320/2001 Sb.“ nahradit slovy „ve znění pozdějších 

předpisů“; 

- v části 1 písm. D) odst. 1, v souladu s čl. 65 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády, u nenormativního odkazu na § 55 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, a na § 37 zákona č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních, slova „, ve znění pozdějších 

předpisů“ vypustit a dále, v souladu s čl. 70 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády, slova „§ 62, případně s § 465“ nahradit slovy „§ 

62, případně s 465“ a slova „§ 465 nebo § 469“ nahradit slovy „§ 

465 nebo 469“; 

Neakceptováno.  

Ustanovení je v souladu s čl. 45 odst. 4 

Legislativních pravidel vlády. 

 

 

 

 

 

Akceptováno částečně. 

Zohledněny budou ty připomínky, které 

povedou ke sjednocení a zpřehlednění textu. 
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- v části 1 písm. D) odst. 2, v souladu s čl. 63 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády, slovo „nového“ vypustit a, v souladu s čl. 61 odst. 

1 a čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, slova „§ 10 odst. 1 

občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.“ nahradit slovy „§ 10 odst. 1 

zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (zákon č. 40/1964 Sb. byl zrušen ke dni 1. 1. 2014).“; 

- v části 2 písm. A) a B), v souladu s čl. 69 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády, slovo „ustanovením“ vypustit; 

- v části 2 písm. C) odst. 1 slovo „bodě“ nahradit slovem „části“ a, 

v souladu s čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, slova „této 

přílohy“ vypustit; 

- v části 2 písm. C) odst. 2, v souladu s čl. 45 odst. 1 a čl. 70 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády, slova „v části 2.A), 2.B) a 2.C)“ 

nahradit slovy „u písmen A) a B) a v odstavci 1“. 

Nejvyšší 

kontrolní 

úřad 

D 1. K § 1 odst. 1  

Doporučujeme nahradit větu začínající slovy „Schodek státního rozpočtu 

...“ a končící slovy „... státních finančních aktiv, a to zvýšením o xxx Kč.“ 

větou: „Schodek státního rozpočtu včetně změny stavu na účtech státních 

finančních aktiv (zvýšení o xxx Kč) bude vypořádán zvýšením stavu 

státních dluhopisů do výše xxx Kč.“. Úpravu textu doporučujeme 

vzhledem ke skutečnosti, že zvýšení stavu na účtech státních finančních 

aktiv vede ke zvýšení výpůjční potřeby, a tím k nárůstu státního dluhu 

(zvýšení stavu státních dluhopisů) nad potřeby vyvolané výší schodku 

státního rozpočtu. Schodek státního rozpočtu může být skutečně 

vypořádán pouze položkou uvedenou v návrhu pod písm. a), tj. zvýšením 

stavu státních dluhopisů. 

 

2. K § 2 odst. 2 

Doporučujeme vypustit slova „písm. b)“. Úpravu doporučujeme v 

souvislosti s naší připomínkou č. 1. 

 

3. K § 2 odst. 3  

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 ho jako celek, včetně 

plusových výsledků na účtech státních 

finančních aktiv. 
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Doporučujeme vypustit text „písm. a)“ a „písm. b)“. Úpravu 

doporučujeme v souvislosti s naší připomínkou č. 1. 

Úřad vlády - 

místopředsed

a vlády pro 

vědu, výzkum 

a inovace 

 

ROZPOR 

Z Žádáme o respektování rozpisu výdajů na výzkum, vývoj a inovace 

(VaVaI) schváleného usnesením vlády č. 385 ze dne 22. května 2017 a 

jeho zapracování (bez zahraničních zdrojů) do návrhu zákona o státním 

rozpočtu ČR na rok 2018 a návrhů střednědobého výhledu státního 

rozpočtu ČR na léta 2019 a 2020 takto: 

• pro rok 2018 ve výši 36 000 000 tis. Kč, 

• pro rok 2019 ve výši 37 300 000 tis. Kč, 

• pro rok 2020 ve výši 38 500 000 tis. Kč, 

v členění na jednotlivé kapitoly pak dle dopisu místopředsedy vlády pro 

vědu, výzkum a inovace čj. 15314/2017-OKP zaslaného dne 31. května 

2017 ministrovi financí. 

V souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018 a 

návrhem střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2019 a 

2020 předloženým ministerstvem financí na jednání vlády dne 14. června 

2017 přijala Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 327. zasedání 

dne 30. června 2017 následující usnesení: 

Rada 

1. bere na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy státního rozpočtu 

ČR na rok 2018, 

2. trvá na svém usnesení z 326. zasedání Rady dne 26. května 2017 k 

bodu A2) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na roky 2018–

2020 s výhledem do roku 2024, 

Neakceptováno. 

O definitivní výši výdajů na výzkum, vývoj a 

inovace rozhodne vláda v průběhu měsíce září. 

Rovněž upozorňujeme, že předmětem 

materiálu (a tudíž i připomínek) je pouze 

legislativní část. Číselné vyjádření návrhu se 

sestavuje samostatně, paralelně s legislativní 

částí. 

 

ROZPOR 
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3. konstatuje, že postup ministerstva financí v této věci znamená 

nedodržení zákona č. 130/2002 Sb. a požaduje respektování zákonem 

dané kompetence Rady, 

4. varuje, že tento postup výrazně ohrožuje transparentnost a dlouhodobý 

rozvoj systému VaVaI,  

5. vyjadřuje vážné znepokojení nad postupem ministerstva financí, které 

při přípravě tzv. předběžného návrhu příjmů a výdajů na jednotlivé 

rozpočtové kapitoly na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 a 

2020 nerespektuje rozpis výdajů na VaVaI schválený usnesením vlády č. 

385/2017, 

6. žádá vládu, aby trvala na plnění úkolů ministerstva financí dle usnesení 

vlády č. 385/2017, 

7. trvá na tom, že role Rady jako odborného poradního orgánu vlády při 

přípravě návrhu rozpočtu veřejné podpory na VaVaI je zásadní a 

nezastupitelná, 

8. žádá místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedu 

Rady, aby v rámci svých kompetencí: 

a. trval na respektování platného usnesení vlády č. 385/2017 při přípravě 

státního rozpočtu ČR na rok 2018 a střednědobých výhledů na roky 2019 

a 2020, 

b. seznámil příslušné poskytovatele s tímto usnesením Rady.   

Jihomoravsk

ý kraj 

2 ROZPORY 

Z 1) 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 výkupů do svého vlastnictví. 

Počítáme s tím, že realizace majetkoprávního vypořádání 

Vysvětleno. 

Vláda svým usnesením č. 508/2016 rozhodla o 

pokračování v uvolňování dotací na výkupy 

pozemků pod silnicemi II. a III. třídy až do 

roku 2019. Prostředky jsou na tento účel 
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 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. 

2) V souvislosti s novelizacemi nařízení vlády č. 567/2006 Sb., 

o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, 

o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku 

ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, a nařízení 

vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým 

se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku 

v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, došlo od 1. 1. 2017 ke 

skokovému navýšení mezd řidičů. 

Výše uvedenými novelizacemi došlo u řidičů autobusů od 

1. 1. 2017: 

 k navýšení minimální výše zaručené mzdy, a to ze 

71,60 Kč na 98,10 Kč za hodinu, 

 k navýšení odměny za čekání mezi spoji z 50,- Kč na 

88,29 Kč za hodinu, 

rozpočtovány v informačním systému 

programového financování EDS/SMVS.  

Podmínky pro poskytnutí finančních 

prostředků se nemění. Výše refundace krajům 

se bude řídit podle podmínek stanovených 

příslušným výměrem MF, který je platný vždy 

k 1. 1. daného roku. V současné době se jedná 

o cenový výměr MF 1/2016, který stanovuje 

následující výkupní ceny (cena maximální): 

silnice II. a III. tříd – 50 Kč za m2. 

Jedná se o příspěvek státu krajům na úhradu 

nákladů vynaložených v souvislosti s výkupy 

pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Určitě nebudeme účelově vyčleňovat finanční 

prostředky konkrétně pro platy řidičů (navíc 

soukromých firem).  

K požadavku na plné krytí výdajů 

vyplývajících ze změn právních předpisů 

(zvyšování platových tarifů) dotacemi ze 

státního rozpočtu, musíme argumentovat 

zejména příznivým vývojem daňových příjmů 

krajů. U krajů došlo za rok 2016 téměř k 8 

miliardovému nárůstu daňových příjmů také 

vlivem změny rozpočtového určení daní 

z konce roku 2015 znamenající navýšení 

podílu krajů na celkovém výnosu DPH s cílem 

posílit jejich daňové příjmy. Zvýšení podílu ve 

prospěch krajů bylo řešeno poklesem tohoto 
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 k zavedení příplatku za ztížení pracovní prostředí ve výši 

6,60 Kč za hodinu. 

Tyto změny způsobují navýšení mzdových nákladů dopravců, 

aniž by však toto navýšení bylo zohledněno v odměně, kterou 

dopravci získávají za plnění závazku veřejné služby. Smluvní 

zajištění dopravní obslužnosti je v jednotlivých krajích provedeno 

různě, a to buď ještě dle „starých“ právních předpisů či již dle 

aktuálních právních předpisů.  

Jihomoravský kraj oceňuje uvolnění finančních prostředků 

krajům na navýšení mezd řidičů, které schválila vláda dne 

10. 7. 2017 formou navýšení prostředků ze SFDI na opravy silnic 

II. a III. tříd. 

Problematika financování těchto výdajů pro rok 2018 však není 

dořešena, a proto požadujeme vyčlenit ve státním rozpočtu 

finanční prostředky na kompenzaci navýšení mezd řidičů, a to 

i pro další léta, s tím, že by byly krajům poskytovány 

individuálně vždy podle konkrétních podmínek daného kraje 

tak, aby mohly být za tímto účelem využity. 

3) Každoročně dochází ke změnám v Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, které mimo jiné přinášejí navýšení platů pracovníků ve 

zdravotnictví a pracovníků v sociálních službách. 

V případě pracovníků ve zdravotnictví se navýšení týká plošně 

všech příslušných zaměstnanců a meziročně je kryto navýšením 

plateb z veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím změn 

v příslušné vyhlášce o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 

hrazených služeb a regulačních omezení pro daný rok. Problém 

ovšem nastává u krytí těchto prostředků v organizacích, které 

podílu připadajícímu státnímu rozpočtu. Další 

růst daňových příjmů se předpokládá i pro rok 

2018. 

 

ROZPOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Neakceptováno. 
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 
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nejsou vázány smlouvami se zdravotními pojišťovnami vůbec 

a nebo jen částečně. Zpravidla se jedná o zaměstnance v ústavech 

péče (dětská centra,…) a zdravotnických záchranných službách 

jednotlivých krajů, kdy toto navýšení musí sanovat zřizovatel 

těchto zařízení (ve většině případů tedy kraje nebo obce). 

V oblasti sociálních služeb je zapotřebí zdůraznit, že navýšení se 

netýká pouze zaměstnanců ve veřejném sektoru, ale i ostatních 

pracovníků v zařízeních poskytujících sociální služby v kraji. 

Jedná se nejen o pracovníky, jejichž platy lze hradit z dotace 

MPSV na sociální služby, ale i o zdravotnické pracovníky, kde 

tato možnost není (zdravotní pojišťovny kryjí méně než 20 % 

nákladů na zdravotní péči o uživatele sociálních služeb). Nekrytou 

část těchto nákladů hradí kraj ze svého rozpočtu, ačkoliv se jedná 

o zákonnou povinnost zařízení sociálních služeb zajistit zdravotní 

péči svými zaměstnanci.  

Na základě výše uvedených důvodů Jihomoravský kraj požaduje 

vyčlenit ve státním rozpočtu finanční prostředky na krytí 

zákonných navýšení platů v oblasti zdravotnictví a v oblasti 

sociální péče. Dále JMK požaduje vyčlenit finanční prostředky 

na pokrytí alespoň části nákladů na zdravotní péči 

v zařízeních sociálních služeb.  

4) V rámci vstupu České republiky do Evropské unie byl transpozicí 

evropských směrnic do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zahájen proces 

implementace soustavy chráněných území Natura 2000 v České 

republice. Podstatná část úkolů spojených se zajištěním této 

rozsáhlé materie byla právní úpravou přenesena na krajské úřady. 

Vznik nových rozsáhlých agend významně zatěžujících krajské 

rozpočty se nikdy neprojevil v adekvátním navýšení příspěvku na 

výkon státní správy ze státního rozpočtu.  

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. 
Upozorňujeme rovněž, že předmětem 

materiálu (a tudíž i připomínek) je pouze 

legislativní část. Číselné vyjádření návrhu se 

sestavuje samostatně, paralelně s legislativní 

částí. Řešení problematiky financování 

zdravotnických výkonů v zařízeních sociálních 

služeb nespadá do působnosti zákona o 

státním rozpočtu. 

 

ROZPOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno.  

Pro rok 2018 je příspěvek na výkon státní 

správy navýšen o 5 %, toto meziroční 

navýšení se podařilo zabezpečit i do výhledu 

do roku 2020.  

K požadavku na plné krytí výdajů 

vyplývajících ze změn právních předpisů 

dotacemi ze státního rozpočtu, musíme 
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Výdaje na některé dílčí povinnosti krajských úřadů (zejména 

vyhlašování a označování zvláště chráněných území) bylo možné 

částečně saturovat cestou dotačních titulů, zejména formou žádosti 

o příspěvek z Operačního programu Životní prostředí. Nyní je 

však nutné v plném rozsahu naplnit závazek České republiky vůči 

Evropské unii na zajištění péče o evropsky významné lokality a 

ptačí oblasti jako území soustavy Natura 2000, což při současném 

nastavení podmínek dotačních titulů není možné touto formou 

zajistit. Navíc financování výkonu státní správy z dotací se jeví 

jako naprosto nesystémové a problematické. 

Z uvedených důvodů požadujeme zajištění finančních prostředků v 

rámci státního rozpočtu na zajištění povinnosti péče o evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti uložené krajským úřadům 

zákonem. Přesné kalkulace nutných výdajů má k dispozici Ministerstvo 

životního prostředí ČR. Lze však odhadnout, že pro všechny kraje a 

hlavní město Prahu se jedná o částku blížící se 150 000 000 Kč, přičemž 

se jedná o opakovaný každoroční výdaj. 

argumentovat zejména příznivým vývojem 

daňových příjmů krajů. U krajů došlo za rok 

2016 téměř k 8 miliardovému nárůstu 

daňových příjmů také vlivem změny 

rozpočtového určení daní z konce roku 2015 

znamenající navýšení podílu krajů na 

celkovém výnosu DPH s cílem posílit jejich 

daňové příjmy. Zvýšení podílu ve prospěch 

krajů bylo řešeno poklesem tohoto podílu 

připadajícímu státnímu rozpočtu. Další růst 

daňových příjmů se předpokládá i pro rok 

2018. 

 

Jihočeský 

kraj 

 

Z Zásadní připomínka č. 1: 

Požadujeme upravit současné znění přílohy č. 5 k návrhu zákona, kde je 

za textem „Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:“ 

uvedeno následující: 

„- bude doplněno v dalších etapách přípravy zákona o státním rozpočtu 

ČR“ 

 

Návrh: 

Stávající znění 

„- bude doplněno v dalších etapách přípravy zákona o státním rozpočtu 

ČR“ 

 

 nahradit textem 

„Pro rok 2018 byl příspěvek na výkon státní správy navýšen oproti úrovni 

Akceptováno. Vysvětleno.  

V době, kdy se koná vnější připomínkové 

řízení, nejsou známy finální číselné údaje, 

proto v předkládaném materiálu nejsou 

obsaženy. Děje se tak každoročně s tím, že 

jsou doplněny v průběhu dalších prací na 

návrhu státního rozpočtu. Komentář do přílohy 

č. 5 bude doplněn v uvedeném smyslu. 
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roku 2017 o 5 %.“ 

 

Odůvodnění: 

Návrh vychází z usnesení Vlády České republiky ze dne 14. června 2017 

č. 442 k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2018 a 

střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020, podle kterého vláda bere na 

vědomí informace uvedené v části II až IV materiálu čj. 594/17. Jejich 

součástí je mimo jiné i stanovení hlavních priorit státního rozpočtu na rok 

2018, mezi které pod bodem 12 patří: „součástí výdajů na léta 2018 až 

2020 je každoroční valorizace příspěvku na výkon státní správy v rámci 

finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, krajů a k rozpočtu 

hl. m. Prahy ve výši 5 %“. 

 

Zásadní připomínka č. 2: 

Požadujeme upravit současné znění přílohy č. 8 k návrhu zákona, část 1, 

bod A), kde je v poznámkách pod tabulkou „Rozsah působnosti“ uvedeno 

následující: 

 

„4) Pro rok 2018 byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel.“ 

 

Návrh: 

Stávající znění 

„4) Pro rok 2018 byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel.“ 

 

nahradit textem 

„4) Pro rok 2018 byl celkový objem příspěvku valorizován o 5 %. 

Zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel.“ 

Odůvodnění: 

Totožné s odůvodnění zásadní připomínky č. 1 

 

Zásadní připomínka č. 3: 

Požadujeme upravit současné znění přílohy č. 8 k návrhu zákona, část 1, 

bod B), kde je v poznámkách pod tabulkou „Rozsah působnosti“ uvedeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Ministerstvo vnitra je současně zpracovatelem 

a garantem přílohy č. 8. Komentář do přílohy 

bude doplněn v uvedeném smyslu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra je současně zpracovatelem 

a garantem přílohy č. 8. Komentář do přílohy 
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následující: 

 

„8) Pro rok 2018 byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel.“ 

 

Návrh: 

Stávající znění 

„8) Pro rok 2018 byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel.“ 

 

nahradit textem 

„8) Pro rok 2018 byl celkový objem příspěvku valorizován o 5 %. 

Zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel.“ 

 

Odůvodnění: 

Totožné s odůvodnění zásadní připomínky č. 1 

 

bude doplněn v uvedeném smyslu. 

 

 

D Doporučující připomínka: 

V textu přílohy č. 8 k návrhu zákona, část 1, bod D) Financování 

veřejného opatrovnictví včetně souvislostí doporučujeme ve čtvrtém 

odstavci doplnit konkrétní datum rozhodného dne. 

 

 

 

Připomínky obecného charakteru 

Do konečného znění materiálu žádáme zapracovat do rozpočtové 

dokumentace garanci dalších dotačních vztahů ke krajům prostřednictví 

jednotlivých resortů, zejména: 

1. dodržení závazku státu k dofinancování ztráty dopravní 

obslužnosti ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní dopravě pro kraje 

z kapitoly Ministerstva dopravy v souladu s uzavřeným „Memorandem o 

zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální 

železniční osobní dopravou“, a to včetně inflační valorizace; 

 

 

Vysvětleno. 

K textu přílohy č. 8. 

Pokud jde o prostředky na agendu veřejného 

opatrovnictví, jejím gestorem je Ministerstvo 

vnitra. V době konání připomínkového řízení 

nebyl konkrétní datum znám. Podle 

současného návrhu přílohy č. 8 je rozhodným 

dnem 31. březen 2017. 

 

 

 

Ztráty dopravní obslužnosti ze závazku 

veřejné dopravy ve veřejné drážní dopravě je 

dofinancována krajům v souladu s daným 

Memorandem. Pro tento účel ostatně bylo 

Memorandum podepsáno a stejně tak 

navazující Smlouva, která zajistí financování 

daného účelu od roku 2020. Explicitní uvedení 
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2. garance dotace krajům z kapitoly Ministerstva práce a sociálních 

věcí na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 

základních druhů a forem sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, včetně navýšení (dle dopadu změny Nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech pracovníků ve veřejných službách 

a správě);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. garance pokračování programového financování vůči krajům z 

kapitoly Všeobecné pokladní správy MF ve věci majetkového vypořádání 

pozemků pod silnicemi II. a III. třídy  

 

garance tohoto dotačního vztahu není v rámci 

předkládané legislativní části návrhu státního 

rozpočtu vhodná. Číselné vyjádření návrhu se 

sestavuje samostatně, paralelně s legislativní 

částí. 

 

Dotační politika státu včetně určitých 

„garancí“ v oblasti zabezpečování sociálních 

služeb se řídí pravidly určenými zákonem č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů. Státní rozpočet pouze 

naplňuje finančními prostředky danou účast 

státu na zabezpečování věcí veřejných. 

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. 

Upozorňujeme rovněž, že předmětem 

materiálu (a tudíž i připomínek) je pouze 

legislativní část. Číselné vyjádření návrhu se 

sestavuje samostatně, paralelně s legislativní 

částí. 

 

Vysvětleno.  

Pokračování v uvolňování dotací ve věci 

majetkového vypořádání pozemků pod 

silnicemi II. a III. třídy schválila vláda svým 
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a promítnutí titulů pod bodem 1. – 3. v dalších rozpočtových obdobích do 

konečného návrhu výdajových rámců na léta 2019 a 2020. 

usnesením č. 508/2016 až do roku 2019. Na 

tento účel jsou prostředky rozpočtovány 

v informačním systému programového 

financování EDS/SMVS. 

Jedná se o příspěvek státu krajům na úhradu 

nákladů vynaložených v souvislosti s výkupy 

pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. 

Úřad pro 

dohled nad 

hospodaření

m  

politických 

stran a 

politických 

hnutí 

Z V únoru letošního roku při upřesnění střednědobých rámců byl ze strany 

úřadu uplatněn požadavek navýšení platových prostředků úřadu pro 9 

zaměstnanců s ohledem na plánovanou změnu systemizace úřadu k 1. 1. 

2018. Tento požadavek nebyl v rámci předloženého návrhu zohledněn. 

Dovoluji si upozornit, že systemizace úřadu v současnosti například 

neobsahuje pozici interního auditora, což je pro organizační složku státu 

dost podstatné. V případě, že objem finančních prostředků na platy 

zaměstnanců pro rok 2018 nebude navýšen, nebude možné, aby úřad 

předložil návrh na potřebnou změnu systemizace. 

Neakceptováno. 

Úřad pro dohled nad hospodařením 

politických stran a politických hnutí uplatnil 

v únoru 2017 požadavek na zvýšení počtu míst 

o 9 a související zvýšení prostředků na platy 

od roku 2018. Uvedený požadavek snížil na 3 

místa – dle podkladu ÚDHPSH k návrhu 

rozpočtu na rok 2018 ze dne 31. 7. 2017.  

Upozorňujeme, že předmětem materiálu (a 

tudíž i připomínek) je pouze legislativní část. 

Číselné vyjádření návrhu se sestavuje 

samostatně, paralelně s legislativní částí. 

Požadavek bude posuzován standardním 

způsobem v rámci sestavování návrhu státního 

rozpočtu ČR. 

Pardubický 

kraj 

Z 1. Vzhledem k tomu, že jde o zcela prázdný návrh zákona o státním 

rozpočtu ČR na rok 2018, tzn. bez číselných údajů, Pardubický kraj se 

nemá k čemu vyjádřit. Trváme na tom, aby v přílohách č. 5 a č. 6 byla ve 

spodní části pod tabulkou doplněna fakta, která částku SDV uvolněnou do 

rozpočtu ÚSC ovlivní. Minimálně požadujeme zohlednit meziroční 

inflaci. Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu neobsahuje žádné konkrétní 

částky, nezbývá nám než trvat na tom, aby dotační prostředky uvolňované 

do rozpočtů ÚSC nebyly nijak kráceny, neboť financování řady činností 

je existenčně závislé na státních dotacích. Navíc požadujeme, aby nárůst 

výdajů vyplývajících ze zákonodárných změn právních předpisů (viz 

mzdové nárůsty apod.) byly plně kryty dotacemi ze státního rozpočtu, 

Vysvětleno. 

V době, kdy se koná vnější připomínkové 

řízení, nejsou známy finální číselné údaje, 

proto v předkládaném materiálu nejsou 

obsaženy. 

Přílohy k zákonu o SR (souhrnný dotační 

vztah) neobsahují ani číselné údaje ani 

komentáře. Děje se tak každoročně s tím, že 

jsou doplněny až v průběhu dalších prací na 

návrhu státního rozpočtu. Přílohy budou 

doplněny.  
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neboť kraje jejich výši nemohly ovlivnit a rozpočet krajů je bez jejich 

kompenzace velmi zatížen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. S ohledem na běžící proces ukončování regionálních operačních 

programů (z programového období 2007-2013) a z toho vyplývající 

očekávané ukončování činnosti regionálních rad jako řídících orgánů je 

stále nedořešena otázka financování všech budoucích finančních nároků 

či potřeb regionálních rad. 

Aktuálně je možno pozitivně konstatovat, že došlo k dohodě mezi 

Ministerstvem financí (dále jen „MF“) a MMR, týkající se využití 

nespotřebovaných výdajů financovaných z národních peněžních 

prostředků na realizaci projektů spolufinancovaných z EU, resp. využít 

tyto finanční prostředky na krytí finančních nároků příjemců. V tomto 

smyslu má rozpočtová kapitola MMR k 31. 12. 2016 k dispozici 665 mil. 

Pro rok 2018 je příspěvek na výkon státní 

správy pro obce a kraje navýšen o 5 %, toto 

meziroční navýšení se podařilo zabezpečit i do 

výhledu do roku 2020. S dalšími prostředky 

nad zmíněnou úroveň navýšení se nepočítá.  

K požadavku na plné krytí výdajů 

vyplývajících ze změn právních předpisů 

(zvyšování platových tarifů) dotacemi ze 

státního rozpočtu, musíme argumentovat 

zejména příznivým vývojem daňových příjmů 

krajů. U krajů došlo za rok 2016 téměř k 8 

miliardovému nárůstu daňových příjmů také 

vlivem změny rozpočtového určení daní 

z konce roku 2015 znamenající navýšení 

podílu krajů na celkovém výnosu DPH s cílem 

posílit jejich daňové příjmy. Zvýšení podílu ve 

prospěch krajů bylo řešeno poklesem tohoto 

podílu připadajícímu státnímu rozpočtu. Další 

růst daňových příjmů se předpokládá i pro rok 

2018. 

 

Neakceptováno. 

Tato problematika je plně v kompetenci 

Ministerstva pro místní rozvoj. V návrhu 

rozpočtu na rok 2018 nejsou rozpočtovány na 

tento účel žádné prostředky. 
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Kč a to až do doby dokončení ROP, resp. jejich uzavření ze strany 

Evropské komise. Ačkoliv došlo k ukončení způsobilosti výdajů ve 

vztahu k EU, trvá způsobilost výdajů k projektům, které byly dokončeny a 

jejichž výdaje byly uhrazeny do 31. 12. 2015, a je tyto případy možné 

ještě využít tuto vytvořenou rezervu v rámci OP v České republice. Blíže 

viz Vyjádření ministra financí k finančním nárokům – viz Příloha. 

Aktuálně je tedy sice dohodnutý „určitý“ mechanismus, který je však 

použitelný pouze na část očekávaných případů - finanční prostředky v 

objemu 665 mil. Kč lze využít pouze v návaznosti na kladné rozhodnutí 

MF jako odvolacího orgánu při sporu z veřejnoprávní smlouvy mezi 

příjemcem a regionální radou v souvislosti s neoprávněným krácením 

dotace příjemci. V obecné rovině lze konstatovat, že se jedná o případy 

možných doplatků dotací příjemcům, avšak jen do okamžiku uzavření 

příslušného regionálního operačního programu (ROP). 

Každý případ bude řešen MMR vydáním individuálního rozhodnutí o 

poskytnutí dotace na základě žádosti regionální rady, které bude vycházet 

z vydaného rozhodnutí MF.  

Nedořešenou záležitostí zůstává, že doplatky dotací příjemcům po 

okamžiku uzavření ROP a ostatní nezpůsobilé výdaje regionálních rad – 

např. úroky z prodlení, náhrady škod, odvody předepsané přímo 

regionálním radám z této rezervy hrazeny nebudou.  

Pardubický kraj na tuto nedořešenou záležitost důrazně upozorňuje a 

zároveň konstatuje, že regionální rady vznikly v r. 206 na základě zákona 

č. 248/2000 Sb. o podpoře regionální rozvoje jako subjekty zodpovědné 

za řízení regionálních operačních programů, a proto je potřebné z 

centrální úrovně zajistit pokrytí budoucích finančních závazků a schválit 

ve státním rozpočtu finanční rezervu na její pokrytí. 

Moravskoslez

ský kraj 

D S ohledem na zvýšení platů, které schválila vláda k 1. 7. 2017 (v rámci 

novelizace nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Dotace krajům pro sociální služby poskytuje 
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zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů) považujeme za zásadní, aby byla na dotace na zajištění 

sociálních služeb vyčleněna ve státním rozpočtu v kapitole 313 alespoň 

částka 13 mld. Kč.  

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. 

Upozorňujeme rovněž, že předmětem 

materiálu (a tudíž i připomínek) je pouze 

legislativní část. Číselné vyjádření návrhu se 

sestavuje samostatně, paralelně s legislativní 

částí. 

D Vedle této konkrétní připomínky opětovně upozorňujeme na skutečnost, 

že návrh zákona byl zaslán do připomínkového řízení bez číselných údajů 

a konkretizace závazných finančních ukazatelů pro rozpočty územních 

samosprávných celků, návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu 

České republiky na léta 2018 a 2019 a návrh střednědobých výdajových 

rámců na léta 2019 a 2019 nebyly přiloženy vůbec. Je tak velmi obtížné 

se v rámci takového připomínkového řízení kvalifikovaně vyjadřovat, 

neboť zejména bez číselných údajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu 

nelze odhadnout dopady do rozpočtů územních samosprávných celků.  

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. 

Předmětem dalších rozpočtových prací jsou 

také objemy transferů pro územní rozpočty z 

jednotlivých kapitol státního rozpočtu. 

Objemy transferů významných kapitol jsou 

pak na základě dostupných informací popsány 
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V návaznosti na výše uvedené Vás dále žádáme o doplnění finančního 

vztahu státního rozpočtu České republiky k rozpočtům krajů alespoň u 

významných kapitol státního rozpočtu, tzn. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

Ministerstvo dopravy, a to nejen u návrhu rozpočtu na rok 2018, ale i u 

návrhu střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020.  

v rozpočtové dokumentaci, v části týkající se 

územních rozpočtů, která je zpracována v 

průběhu rozpočtových prací. 

 

Neakceptováno.  

Ministerstvo financí postupuje v souladu 

s harmonogramem rozpočtových prací 

podle rozpočtových pravidel. Návrh zákona 

nelze poslat do vnějšího připomínkového 

řízení s číselnými údaji vč. vztahu 

k významným kapitolám. Správci kapitol 

předkládají podrobné údaje o svém rozpočtu 

v termínu do 31.7. 
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