
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 včetně rozpočtové dokumentace  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 4. července 2018,  
s termínem dodání stanovisek do 23. července 2018. 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 s Hlavním městem Prahou a s Českomoravskou konfederací odborových svazů. Rozpor s Hlavním městem Prahou spočívá v tom, že 
připomínkové místo požaduje vyšší navýšení příspěvku než je v možnostech státního rozpočtu na výkon působnosti, která je svěřena orgánům 
krajů v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a na výkon působnosti, která je svěřena orgánům obcí, orgánům 
obcí s pověřeným obecním úřadem a orgánům obcí s rozšířenou působností v souladu s § 31 odst. 2 uvedeného zákona. 
Českomoravská konfederace odborových svazů požaduje navýšit platy zaměstnanců veřejných služeb o 10%, zvýšit o tutéž částku platy ve 
zdravotnictví, navýšit vyměřovací základ zdravotního pojištění u státních pojištěnců a posílit specifický ukazatel „Neinvestiční nedávkové 
transfery“ o další 3 mld. Kč.    

 Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Zásadní připomínka: 
1. K návrhu usnesení, bod III/2d: Požadujeme slova 
„a přehled o rozpočtu nákladů výnosů příspěvkových 
organizací za kapitolu celkem“ vypustit, neboť vyhláška  
č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů 
předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, 
rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních 
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků 
obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve 
znění pozdějších předpisů, předkládání tohoto výkazu 
neukládá. Dále dáváme ke zvážení vypuštění celého 
předmětného bodu, neboť v tomto bodu uvedená 
povinnost je uložena již zmiňovanou vyhláškou č. 5/2014 
Sb. 

Akceptováno. 
 
Text bodu III./2d v návrhu usnesení vlády byl upraven v tomto 
znění: „postupovat při předkládání výkazu za státní příspěvkové 
organizace a schvalování sumáře za kapitolu v souladu s 
postupy stanovenými vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, 
termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění 
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních 
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a 
rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.“  
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Doporučující připomínky: 
1. K návrhu usnesení, bod III/2b: Dle našeho názoru 
nelze tabulky předložené Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR po schválení návrhu zákona měnit, a 
proto doporučujeme předmětný bod v uvedeném smyslu 
přeformulovat, a to např. tak, že se slova „předložených 
Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky“ 
odstraní. 

Vysvětleno. 
Tabulky jsou předloženy Poslanecké sněmovně, ta provede 
nějaké změny a tyto změny jsou následně do původně 
předložených tabulek zapracovány. Nemění se tedy nic 
v rozporu s vůlí PSP. 

2. Obecně k návrhu zákona: Doporučujeme do 
předkládaného materiálu doplnit odkaz na zákon  
č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

Neakceptováno.  
Zákon má být obecně dodržován a je nadbytečné na něj 
výslovně odkazovat.   

Ministerstvo 
zemědělství 

Doporučující připomínky 
1. Dáváme ke zvážení, zda je v době příznivých 
ekonomických podmínek nutné vkládat do § 1 odst. 1 
písmeno b).  

Neakceptováno, vysvětleno. 
Financování schodku státního rozpočtu prostřednictvím zvýšení 
stavu přijatých dlouhodobých úvěrů je běžnou praxí a spojení  
s aktuálními ekonomickými podmínkami je zde irelevantní. 
Možnost čerpat dlouhodobé úvěry, v tomto případě od Evropské 
investiční banky, je spojeno s existencí vhodných projektů, pro 
jejichž financování budou takto získané peněžní prostředky 
použity.  
 
Pro srovnání s financováním schodku státního rozpočtu 
prostřednictvím zvýšením stavu státních dluhopisů MF vždy 
vyhodnocuje celkovou nákladovost těchto úvěrů a porovnává ji  
s podmínkami dosažitelnými na dluhopisových trzích a 
konkrétní tranše úvěrů přijímá pouze tehdy, pokud je krytí 
schodku skrze přijímání úvěrů pro státní rozpočet výhodnější.  
 
Výhodou těchto operací je zaprvé jejich dlouhodobější 
charakter, když původní doba do splatnosti přijímaných tranší 
úvěrů se zpravidla pohybovala nad 10 let a výjimkou ani nebyly 
úvěry s původní dobou do splatnosti delší jak 20 let, a dále 
možnost refixace úrokové sazby v předem stanovených 
termínech, což jejich nákladové podmínky může opět přiblížit 
podmínkám na finančních trzích s pozitivním dopadem na státní 
rozpočet, a v případě negativního dopadu je tu pak možnost 
jednotlivé tranše úvěrů předčasně splatit bez dalších 
dodatečných nákladů. 
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Další výhodou je diverzifikace držitelů portfolia státního dluhu  
o investory, kteří dluh budou držet až do jeho splatnosti, a také 
nižší objem státních dluhopisů, které MF pro účely pokrytí své 
roční výpůjční potřeby musí umístit na domácí či zahraniční 
trhy, což může být spojeno vyšším refinančním rizikem. 
 
Dalším důvodem pro čerpání úvěrů pro krytí schodku státního 
rozpočtu je skutečnost, že získání grantové podpory z CEF 
(Nástroje pro propojení Evropy) pro těmito úvěry financované 
projekty je možné pouze za podmínky kombinace financování 
prostřednictvím bankovního úvěru.  

 2. Doporučujeme doplnit důvodovou zprávu  
o vysvětlení nově doplněného odstavce 12 do § 1, příp. 
uvést, na které dotace se bude příloha č. 9 vztahovat. 

Akceptováno. 
Doplníme v případě, že nějaká čísla a příjemci budou v době 
předložení do vlády známi.   

 3. Doporučujeme v důvodové zprávě k § 2 odst. 1 
přesně uvést, zda všechny prostředky poskytnuté před 
rokem 2013 již byly vyčerpány nebo nikoliv. 

Vysvětleno.  
Domníváme se, že vzhledem k uplynulé době už dotčené 
finanční prostředky měly být vyčerpány a v rámci 
mezirezortního připomínkového řízení proti navrženému znění 
nebyly vzneseny žádné námitky ze strany připomínkových míst. 

Úřad vlády ČR – 
Odbor 
kompatibility 

Doporučující připomínka 
Pokud jde o závazky ČR vzhledem k právu EU – jejich 
dodržení se projeví v číselném vyjádření návrhu. 

Akceptováno. 
Děkujeme za komentář a souhlasíme se skutečností, že 
dodržení závazků ČR z evropského práva se projeví mj. v 
číselné části zákona o státním rozpočtu. 

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Doporučující připomínka  
Z ustanovení § 1 odstavce 1, z věty čtvrté v návrhu 
zákona doporučujeme vypustit slova „těmito financujícími 
položkami“. Čárku na konci textu u písmene b) 
doporučujeme nahradit tečkou a vypustit slova „c) 
změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to 
zvýšením  
o ………. Kč.“, a to 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  

Neakceptováno, vysvětleno.  
Ukazatel financování „Změna stavu na účtech státních 
finančních aktiv“ se standardně podílí na vypořádání celkového 
výsledku hospodaření státního rozpočtu. Zvýšení stavu 
peněžních prostředků na účtech státních finančních aktiv 
znamená přebytek rozpočtové kapitoly OSFA a současně tedy 
zlepšení celkového výsledku hospodaření státního rozpočtu. 
Uvedené zvýšení stavu na účtech státních finančních aktiv proto 
nevede ke zvýšení výpůjční potřeby státu ani k nárůstu státního 
dluhu z titulu zvýšení stavu státních dluhopisů. Z tohoto hlediska 
je zcela neutrální. V případě, že by se zvýšení stavu peněžních 
prostředků současně neprojevovalo ve státním rozpočtu 
prostřednictvím kapitoly Operace státních finančních aktiv, 
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v návrhu pod písm. a), tj. zvýšením stavu státních 
dluhopisů, příp. pod písm. b), tj. přijetím úvěrů. 

došlo by při tomto zvýšení stavu k současnému zhoršení 
výsledku hospodaření státního rozpočtu. 

Hlavní město 
Praha 

Zásadní připomínka  
K Příloze č. 8: 
Požadujeme větší navýšení v části 2 písmenech A a B.  
 
Odůvodnění: Navrhované navýšení, tj. valorizaci o 10 %, 
považujeme za nedostatečné. Podle metodiky Asociace 
krajů České republiky činí záporný rozdíl mezi výdaji  
a příjmy na a z výkonu přenesené působnosti za rok 
2016 jen v případě vlastního hlavního města Prahy (tedy 
bez započítání městských částí hlavního města Prahy) 
částku 565 589 000 Kč. V případě samotných městských 
částí hlavního města Prahy tento příspěvek a veškeré 
příjmy vztahující se k výkonu státní správy dlouhodobě 
pokrývají přibližně 66 % výdajů městských částí hlavního 
města Prahy. Více než jedna třetina výdajů na výkon 
státní správy je tudíž hrazena z vlastních zdrojů na úkor 
zabezpečování úkolů v samosprávné působnosti. Hlavní 
město Praha jako celek se tak potýká s deficitem blížícím 
se 1 mld. Kč. 

Neakceptováno. 
Pro rok 2019 je počítáno s nebývale vysokým meziročním 
nárůstem příspěvku na výkon státní správy pro kraje a obce – a 
to o 10 %, přičemž v dalších dvou letech opět s 5 % nárůstem.  
K takto systematickému a vysokému navyšování objemu 
příspěvku dosud nikdy nedošlo. Příspěvek na výkon státní 
správy je navíc pouze jedním ze zdrojů k úhradě přenesené 
působnosti (na plnou úhradu příspěvkem není nárok). 
Zdůrazňujeme proto, že v posledních letech rostou zřetelně 
daňové příjmy obcí a krajů, a to v řádech miliard korun 
meziročně. 
 
ROZPOR  

Olomoucký kraj Zásadní připomínka 
1. K příloze č. 8, části D: 
Návrh zákona nepočítá s navýšením příspěvku pro kraje  
z důvodu metodické a kontrolní činnosti ve vztahu k 
výkonu veřejného opatrovnictví. Navrhujeme tento 
nedostatek odpovídajícím způsobem zhojit a příslušný 
příspěvek přiměřeně navýšit s ohledem na relevantní 
okolnosti. 

Vysvětleno. 
Prostředky v souvislosti s výkonem veřejného opatrovnictví 
krajů jsou od roku 2017 součástí příspěvku na výkon státní 
správy pro kraje – viz dokumentace k návrhu státního rozpočtu 
na rok 2017. Pro rok 2019 jsou tedy jako nedílná součást tohoto 
příspěvku valorizovány o 10 % (a jsou obsaženy nikoliv v 
příloze č. 8, která je určena pro obce a hl. m. Prahu, ale v 
příloze č. 5). 

2. K příloze č. 8, části D: 
Navrhujeme z předloženého textu vypustit následující 
pasáž odkazující k ustanovení § 468 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“), cit.: 
„Financování se netýkají i případy opatrovnictví, kdy se 
obec stane dočasně opatrovníkem přímo ze zákona dle § 
468 OZ. Jedná se zde o případy, kdy zemřel dosavadní 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Způsob financování agendy veřejného opatrovnictví není v 
gesci Ministerstva financí. Příspěvek na výkon státní správy pro 
obce je poskytován z kapitoly Všeobecná pokladní správa, ale 
je stanoven Ministerstvem vnitra, které je tvůrcem přílohy č. 8. 
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opatrovník (fyzická osoba) nebo kdy došlo k odvolání 
stávajícího opatrovníka bez jmenování nového (toto 
opatrovnictví zaniká právní mocí rozsudku o ustanovení 
nového opatrovníka).“ 
Vzhledem k délkám řízení o jmenování nového 
opatrovníka může být doba výkonu opatrovnictví nikoliv 
pouze krátká, přičemž výkon opatrovnictví je v těchto 
případech podstatně komplikovanější (neexistuje 
standardizovaný postup pro předání podkladů  
k pokračování ve výkonu opatrovnictví, opatrovník 
zjišťuje všechny informace sám). Pokud k rozhodnému 
okamžiku vykonává obec opatrovnictví na základě 
ustanovení § 468 OZ, měla by tato skutečnost být rovněž 
zohledněna  
ve výši příspěvku (nejedná se o procesní opatrovnictví). 
3.       K příloze č. 8, části D: 
Dále doporučujeme vypustit z návrhu text, cit.: 
„V případě rozhodnutí z období před účinností nového 
OZ se financování týká rozhodnutí o omezení  
ve způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 2  
a rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům 
dle § 10 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník.“ 
Máme za to, že v roce 2019 se již bude jednat o veskrze 
obsolentní ustanovení (pokud tedy nedojde k novému 
prodloužení přechodného období novelou zákona, která 
se však v současnosti neprojednává). 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Způsob financování agendy veřejného opatrovnictví není v 
gesci Ministerstva financí. Příspěvek na výkon státní správy pro 
obce je poskytován z kapitoly Všeobecná pokladní správa, ale 
je stanoven Ministerstvem vnitra, které je tvůrcem přílohy č. 8. 

Moravskoslezský 
kraj 

Zásadní připomínka 
V průvodním dopise, kterým byl materiál zaslán do 
připomínkového řízení, bylo mj. uvedeno, že návrh 
zákona o státním rozpočtu se předkládá, tak jako 
každoročně, bez číselných údajů a bez přílohy č. 4, které 
se projednávají samostatně. Ze shodného důvodu 
neobsahuje materiál ani návrh střednědobého výhledu 
státního rozpočtu na léta 2020 a 2021.  
 
V návaznosti na to, že návrh zákona o státním rozpočtu 

Neakceptováno, 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. Stejně tak budou předmětem dalších prací objemy 
transferů pro územní rozpočty z jednotlivých kapitol státního 
rozpočtu. Objemy transferů významných kapitol jsou pak na 
základě dostupných informací popsány v rozpočtové 
dokumentaci, v části týkající se územních rozpočtů, která je 
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ČR na rok 2019 předložený do připomínkového řízení 
neobsahuje konkrétní číselné údaje, je velmi obtížné se  
v tomto připomínkovém řízení kvalifikovaně vyjadřovat, 
neboť zejména bez číselných údajů jednotlivých kapitol 
státního rozpočtu a konkretizace závazných finančních 
ukazatelů pro rozpočty územních samosprávných celků 
nelze odhadnout dopady do rozpočtů územních 
samosprávných celků, což vede k nejistotě pro kraje  
i obce co se týče struktury a objemu finančních vztahů 
státního rozpočtu vůči jejich rozpočtům. 
 
Přestože bereme na vědomí, že bude navrženo (jak je 
uvedeno v důvodové zprávě) stejně jako  
v předcházejících letech, aby vláda rozpočtovou 
dokumentaci vzala pouze na vědomí a z číselné části 
schvalovala pouze údaje, u kterých je schválení vládou 
předpokladem jejich závaznosti, očekávali jsme změnu  
s ohledem na to, že oproti předchozím letům vláda 
schválila v dubnu 2018 Rozpočtovou strategii sektoru 
veřejných institucí České republiky na léta 2019 až 2021. 
Tato strategie již základní ekonomická data obsahuje. 
 
Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti, který stanovil povinnost Ministerstvu 
financí vypracovat rozpočtovou strategii, rovněž stanovil 
veřejným institucím povinnost sestavit rozpočet na 
rozpočtový rok a střednědobý výhled rozpočtu na 
nejméně 2 další následující rozpočtové roky a při tom 
zohlednit veškeré své hospodářské skutečnosti, včetně 
své ekonomické a finanční situace. Kraji a jeho 
příspěvkovým organizacím se tato povinnost těžce 
naplňuje, zvláště když je financování zajištěno  
z převážné míry dotacemi z kapitoly příslušných 
ministerstev. 
 
Na základě výše uvedeného žádáme o doplnění 
finančního vztahu státního rozpočtu České republiky  

zpracována v průběhu rozpočtových prací. 
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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 
2019, ale i u návrhu střednědobého výhledu na léta 2020 
a 2021. 
   

Jihomoravský 
kraj 

1. Se změnami nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, (zrušeného NV č. 341/2017 Sb.) 
došlo pro rok 2018 k výraznému navýšení platů 
pracovníků ve veřejném sektoru. Toto navýšení má 
dopady na financování příspěvkových organizací, 
zejména v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví. 
 
V oblasti sociálních služeb je nutné zdůraznit, že 
navýšení se netýká pouze zaměstnanců ve veřejném 
sektoru, ale i ostatních pracovníků v zařízeních 
poskytujících sociální služby v kraji. Opakované navýšení 
platů a mezd v sociálních službách v letech 2016 a 2017 
nebylo pokryto v plné výši dotací, kterou obdržel kraj na 
zajištění sociálních služeb z MPSV (ani dotací 
poskytnutou na rok 2018). 
 
Z dotace MPSV na sociální služby nelze hradit platy 
zdravotnických pracovníků v sociálních službách. Platy 
těchto pracovníků by měly být kryty zejména z úhrad od 
zdravotních pojišťoven, ale ty aktuálně kryjí méně než 20 
% nákladů na zdravotní péči poskytovanou uživatelům 
sociálních služeb. Přestože poskytování této zdravotní 
péče je zákonnou povinností poskytovatelů sociálních 
služeb, musí nyní nekrytou část nákladů na zdravotnické 
pracovníky hradit kraj ze svého rozpočtu.   

Neakceptováno, vysvětleno.  
V oblasti sociálních služeb je nutné zdůraznit, že navýšení se 
netýká pouze zaměstnanců ve veřejném sektoru, ale i ostatních 
pracovníků v zařízeních poskytujících sociální služby v kraji. 
Opakované navýšení platů a mezd v sociálních službách  
v letech 2016 a 2017 nebylo pokryto v plné výši dotací, kterou 
obdržel kraj na zajištění sociálních služeb z MPSV (ani dotací 
poskytnutou na rok 2018). 
 
V průběhu roku 2017 byly postupně navyšovány prostředky na 
financování sociálních služeb s tím, že byly plně pokryty 
požadavky v souvislosti s růstem platů a mezd v sociálních 
službách i zpětně na realizované navýšení v průběhu roku 
2016. Pro rok 2018 došlo k navýšení dotace na sociální služby 
o 4 462,7 mil. Kč oproti roku 2017 (z 10 432 300 tis. Kč na 14 
895 000 tis. Kč). Dále uvádíme, že financování sociálních 
služeb je vícezdrojové (viz níže), tzn., že na financování růstu 
provozních výdajů se musí podílet i jiné zdroje, než státní 
rozpočet. 
V připomínce zaznívá kritika nastavení úhradových 
mechanismů, které však nejsou otázkou státního rozpočtu, ale 
příslušných předpisů v gesci MZ (např. tzv. úhradová vyhláška, 
seznam výkonů apod.), případně výsledků dohodovacího řízení 
zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotních služeb. 
Podle našich informací došlo pro rok 2019 ve všech 
segmentech k dohodě na financování zdravotních služeb. 
Souhlasíme, že financování akutní lůžkové péče (nemocnic) je 
potřeba řešit systémově, k čemuž by měly vést výsledky 
projektu DRG-Restart, který probíhá na Ministerstvu 
zdravotnictví. Netýká se však návrhu státního rozpočtu. 
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V případě pracovníků v oblasti zdravotnictví obecně by 
mělo být navýšení kompenzováno 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. Situace je však značně odlišná dle jednotlivých 
druhů poskytovatelů zdravotních služeb. Systém úhrad 
za poskytovanou péči je dlouhodobě nevýhodný pro malé 
nemocnice, které se dostávají do finančních problémů  
a neobejdou se bez pomoci kraje. Stále větší problémy  
s financováním rostoucích platů mají však i ostatní 
nemocnice. Vyšší podporu kraje vyžadují také 
poskytovatelé zdravotní péče pro děti, u kterých je 
činnost hrazena z úhrad od zdravotních pojišťoven jen 
částečně, a zejména zdravotnická záchranná služba. 
Zdravotnická záchranná služba odhaduje pokrytí 
navýšení osobních nákladů úhradami od zdravotních 
pojišťoven v roce 2017 a 2018 do 20 % objemu 
navýšení, což klade nároky na zvýšení příspěvku od 
kraje ročně v řádech desítek mil. Kč.  
 
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 sociálních služeb. Dále JMK požaduje vyčlenit 
finanční prostředky na pokrytí alespoň části nákladů na 
zdravotní péči v zařízeních sociálních služeb, jelikož 
nejsou kryty úhradami zdravotních pojišťoven.  
 
 
2. Jihomoravský kraj opakovaně upozorňuje na 
skutečnost, že podíly jednotlivých krajů na celkovém 
ročním objemu finančních prostředků vyčleněných  
ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb 
přílohou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
(pro Jihomoravský kraj ve výši 9,21) jsou pro kraje  

Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Různou 
měrou se na něm podílejí 
- soukromé zdroje ve formě úhrad uživatelů sociálních 
služeb (včetně použití příspěvku na péči), 
- státní rozpočet (poskytování příspěvku na péči, dotace 
krajům pro poskytovatele soc. služeb nebo nadregionálním 
poskytovatelům přímo), 
- krajské a obecní rozpočty (zejména příspěvky 
příspěvkovým organizacím), 
- prostředky EÚ (individuální projekty, dotace ze 
strukturálních fondů), 
- další zdroje, kam patří např. příjmy z další (vedlejší) 
hospodářské činnosti, dary, případně jiné provozní a finanční 
výnosy a také 
- příjmy od zdravotních pojišťoven za zdravotnické výkony 
poskytnuté zařízeními sociálních služeb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 2 Na základě výše uvedeného Jihomoravský kraj 
požaduje přehodnocení podílů jednotlivých krajů na státním 
rozpočtu z prostředků vyčleněných na sociální služby, a to 
přiblížením částek zohledňující zejména počet obyvatel  
s potřebou širší sítě sociálních služeb.   
 
Neakceptováno: Prostředky na dotace na sociální služby jsou 
rozpočtovány v kapitole 313 MPSV   jednou částkou. Rozdělení 
celkových výdajů na dotace na sociální služby je dáno přílohou  
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s vyšším počtem obyvatel nastaveny nespravedlivě. 
Jihomoravský kraj se totiž při obdržené výši dotace ani 
nepřibližuje výši dotace na úvazek či lůžko doporučené 
ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nastavení 
uvedeného podílu tak způsobuje, že Jihomoravský kraj 
nemůže poskytnout dotaci ve stejné výši na stejnou 
sociální službu jako je tomu v kraji s výhodnějším 
podílem na státním rozpočtu. To vede k nespokojenosti 
ze strany poskytovatelů sociálních služeb poskytujících 
své služby ve vícero krajích, kdy dotace od 
Jihomoravského kraje na stejnou službu nedosahuje 
výše dotace na úvazek či lůžko např. v sousedním kraji. 
Tento rozdíl nelze sanovat z rozpočtu kraje. 
Při stanovení podílů jednotlivých krajů je nutno zohlednit i 
velikost kraje co do rozlohy i počtu obyvatel, jelikož při 
větším počtu obyvatel je i předpoklad nutnosti zajištění 
větší rozsáhlejší a rozmanitější sítě sociálních služeb  
k uspokojení potřeb většího počtu obyvatel.  
 
Na základě výše uvedeného Jihomoravský kraj požaduje 
přehodnocení podílů jednotlivých krajů na státním 
rozpočtu z prostředků vyčleněných na sociální služby,  
a to přiblížením částek zohledňující zejména počet 
obyvatel s potřebou širší sítě sociálních služeb. Tato 
změna by neměla být na úkor početně menších krajů, ale 
naopak by měla zajistit zvýšení podílů krajům početně 
větším tak, aby všechny kraje v přepočtu na závazný 
indikátor služby (úvazek či lůžko) poskytovaly 
srovnatelnou finanční podporu u stejných druhů 
sociálních služeb.   
3) 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 pozemků 
zastavěných v minulosti státem pod stavbami silnic II.  

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který je plně  
v kompetenci resortu práce a sociálních věcí. V této příloze je 
procentně vyjádřen podíl jednotlivých krajů na celkové částce 
vyčleněné na dotace na sociální služby.  
Pokud by mělo dojít k přehodnocení podílu jednotlivých krajů, je 
třeba novela zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 3 – silnice II. a III. třídy - AKCEPTOVÁNO 
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 
rozpočtovány v informačním systému programového 
financování EDS/SMVS. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB46EKHYN)



Stránka 10 (celkem 18) 

a III. třídy bude 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 pouze jednotky 
či nízké desítky procent vyhláškové ceny. Požadujeme 
proto 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. 
 
4) 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. K dalšímu 
nárůstu minimální mzdy došlo i od 1.1.2018 a opětovně 
se plánuje i od 1.1.2019. 
Tyto změny způsobují navýšení mzdových nákladů 
dopravců, aniž by však toto navýšení bylo zohledněno  
v odměně, kterou dopravci získávají za plnění závazku 
veřejné služby. Financování dopravní obslužnosti je 
přitom svěřeno krajům, které na kompenzaci zvýšených 
nákladů neobdržely finanční prostředky ze státního 
rozpočtu. Smluvní zajištění dopravní obslužnosti je však 
v jednotlivých krajích provedeno různě, a to buď ještě dle 
„starých“ právních předpisů či již dle aktuálních právních 
předpisů. Z tohoto důvodu požadujeme, aby ve státním 
rozpočtu byly vyčleněny finanční prostředky na 
kompenzaci navýšení mezd řidičů, a to i pro další léta,  

Podmínky pro poskytnutí dotací na tento účel jsou pro rok 2018 
dány „Zásadami pro poskytování dotací z podprogramu 
298D2260-Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy“ a 
jsou zároveň uvedeny ve výzvě pro předkládání žádostí o dotaci 
z tohoto podprogramu – obojí je zveřejněno na internetových 
stránkách Ministerstva financí. Odkaz na příslušnou výzvu 
včetně dodatku byl zároveň zaslán příslušným pracovníkům 
krajských úřadů. Dle těchto zásad se stanoví účast státního 
rozpočtu na úhradě části výdajů krajů na výkupech pozemků 
pod silnicemi II. třídy maximálně 100 Kč/m2 a pod silnicemi III. 
třídy maximálně 60 Kč/ m2. Předpokládá se, že stejné podmínky 
budou platit i pro rok 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 4 - Neakceptováno. 
Rozhodně nebudou účelově vyčleňovány 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 2017 k cca 
5,7 miliardovému meziročnímu nárůstu daňových příjmů kromě 
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s tím, že by byly krajům poskytovány individuálně vždy 
podle konkrétních podmínek daného kraje tak, aby mohly 
být za tímto účelem využity. 

jiného vlivem změny rozpočtového určení daní účinné od roku 
2016. Další růst daňových příjmů krajů se předpokládá i pro rok 
2019. 

Zlínský kraj Zásadní připomínka 
V návrhu přílohy 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 požadujeme upravit Čl. 2 Použití 
finančních prostředků, tak že znění odst. 1 tohoto článku 
bude nahrazeno tímto textem:  
 
1. Finanční prostředky jsou určené na pokrytí 
prvotních nákladů investiční i neinvestiční povahy  
a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace 
v souvislosti s realizací krizových opatření obsažených  
v rozhodnutí o vyhlášení krizového stavu nebo  
v návazných rozhodnutích kompetentních orgánů 
krizového řízení v souladu s § 6 a §14 odst. (4) zákona  
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a dále k financování 
nezbytných opatření vyplývajících z pravomocí v souladu 
s §21 a §23 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských 
opatřeních pro krizové stavy.  
Ve výjimečných případech může být rezerva použita na 
řešení mimořádných událostí v souladu se zákonem  
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.  
Oprávněnost použití finančních prostředků z rezervy na 
řešení krizových situací posuzuje Ministerstvo vnitra, 
které v souladu s §10 zákona č. 240/2000 Sb.,  
o krizovém řízení koordinuje výkon státní správy v oblasti 
krizového řízení.  
 
Odst. 2 navrhujeme ponechat v původním znění.  
Odst. 3 navrhujeme vypustit bez náhrady. 
 

Vysvětleno. 
Ministerstvo financí ve spolupráci s kraji a s Ministerstvem vnitra 
v rámci přípravy přílohy pro státní rozpočet na rok 2020 
projedná nové znění přílohy 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,“ a to s přihlédnutím k praktickému řešení 
mimořádných události v minulých letech.  
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Zdůvodnění:   
Zásady postupu se v nezměněné podobě opakují již 
několik let: Nereagují na některé řešené mimořádné 
události, na pokrok v oblasti vybavení složek IZS a na 
růst finanční náročnosti řešení krizových situací (výbuchy 
v muničním skladu Vlachovice 2014 - dosud, Africký mor 
prasat 2017 - dosud). Bohužel centrem těchto „krizových 
novinek“ je Zlínský kraj, který je pak přinucen s těmito 
zásadami pracovat. Na základě těchto zkušeností 
bychom chtěli učinit pokus o zjednodušení těchto zásad 
pro potřeby odpovědných orgánů krizového řízení. 
Při řešení těchto mimořádných události se ukázalo, že 
nelze taxativně vyjmenovat všechny oblasti, na které lze 
finanční prostředky použít a dokonce je rozdělit na 
investiční a neinvestiční. Rozlišování investičních  
a neinvestičních výdajů, kdy při řešení krizové situace 
nelze zpočátku přesně odhadnout výši výdajů, má ten 
dopad, že některé výdaje „nebyly uznány“.  
Ještě před rokem vůbec nikdo netušil, že jedním  
z krizových opatření bude výstavba elektrických 
ohradníků a instalace odchytových klecí. A právě 
taxativní vymezení použití finančních prostředků přispělo 
k tomu, že z této „krizové novinky“ byl učiněn 
neoprávněný výdaj a ani slovíčko „apod.“ nepomohlo.  
Navíc v případě odchytových klecí se jednalo právě  
o investice a veškeré snahy o změnu rozhodnutí nebyly 
na Ministerstvu financí akceptovány, přestože prostředky 
ještě nebyly na účtu Zlínského kraje a rozhodnutí ještě 
nebylo podepsáno.  
Při povodních nebyly uznány jako oprávněné výdaje 
např. nákupy elektrocentrál v ceně 70 000,- Kč, protože 
se jedná o investici. Přitom dle vyhlášky č. 247/2001 Sb., 
cisterny by měly mít tento druh ve výbavě. 
Elektrocentrály s krytím IP 44 jsou pro zásah zejména  
v nepříznivých klimatických podmínkách, pro ochranu 
obyvatelstva a zajištění činnosti obecních úřadů při 
mimořádných událostech. Nelze je nakoupit za nižší 
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cenu.  
Dle našeho názoru nelze při řešení krizové situace 
rozlišovat investice a neinvestice, zavírat před tímto 
problémem oči a obhajovat se kolonkami rozpočtu.  
Snaha o co nejpřesnější vymezení všech oblastí použití 
neodpovídá principům krizového řízení, protože mnohé 
mimořádné události a jejich následky dnes vůbec 
neznáme. Domníváme se, že nelze donekonečna 
přidávat do taxativního výčtu další a další položky (letos 
bychom museli přidat např. odchytové klece, elektrické 
ohradníky, pachové ohradníky, nákup dronu a letecký 
monitoring, fotopasti a proplácení tarifů mobilnímu 
operátorovi pro odesílání fotografií, odšroubovač pro 
delaboraci munice, speciální stroje pro práci  
v zaminovaném terénu, pořízení a výstavba trhací jámy 
atd.) podle toho, jaká nová, dnes zatím neznámá  
a nepropracovaná krizová situace nastane.  
Posunulo se rovněž vnímání pojmu „prvotní“ náklady.  
U mimořádné události Vlachovice se již čtvrtým rokem 
jedná o prvotní náklady, protože stále probíhá první fáze 
řešení mimořádné události – záchranné a likvidační 
práce. 
Rovněž u afrického moru prasat se již rok jedná o prvotní 
náklady, protože se dosud jedná o původně vydaná 
krizová opatření, která byla vydána v rozhodnutí  
o vyhlášení stavu nebezpečí a jejich realizace byla pouze 
legislativně přesunuta, ale prováděcí odpovědnost stále 
zůstala na úrovni kraje.  
Rovněž je navrhováno zahrnout i opatření podle zákona 
č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové 
stavy, kde se jedná zejména o náklady spojené  
s použitím některých regulačních opatření.  
Dále je navrhováno zdůraznit roli Ministerstva vnitra jako 
garanta výkonu státní správy v oblasti krizového řízení, 
které jako jediné může posuzovat oprávněnost použití 
finančních prostředků z této rezervy. 
Z hlediska řešení krizové situace nelze akceptovat stav, 
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kdy rozhodnutí odpovědného orgánu krizového řízení 
kraje řešícího krizovou situaci bude limitováno  
a následně vyhodnocováno jako neoprávněné názorem 
úředníka Ministerstva financí, který nemá žádnou 
odpovědnost a žádnou představu o řešené situaci  
a posuzuje použití finančních prostředků z hlediska 
účetního a z hlediska zařazení výdaje do správného 
„chlívku“ v rozpočtu. 
Dle našeho názoru nelze v rozhodovacím procesu 
orgánů krizového řízení neustále konzultovat, jestli 
navrhované krizové opatření je nebo není v taxativním 
výčtu, a jestli bude proplaceno.  
 
Ze všech těchto důvodů je navrhováno vymezit 
použití finančních prostředků obecně v souladu se 
záměrem zákonodárce při schvalování zákona  
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zákona č.241/2000 
Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy  
a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a doplnit roli Ministerstva 
vnitra.   

Sdružení 
místních 
samospráv 

Zásadní připomínka 
K příloze č. 4 návrhu zákona 
Sdružení místních samospráv ČR požaduje ve finálním 
návrhu zákona oproti Státnímu rozpočtu na r. 2018 
výrazné navýšení finančních prostředků v následujících 
specifických výdajových ukazatelích:  
- Kapitola 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj, 
specifický ukazatel Podpora regionálního rozvoje  
a cestovního ruchu. 
- Kapitola 327 – Ministerstvo dopravy, specifický 
ukazatel Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury, 
za účelem využití těchto prostředků především na 
údržbu, renovaci, případně výstavbu místních 
komunikací a těles mostů na místních komunikacích  
v regionech. 
- Kapitola 333 – Ministerstvo školství, mládeže  

 
K požadavku na kapitolu MŠMT 
Výdaje na podporu činnosti v oblasti sportu kapitoly 333 – 
MŠMT jsou pro rok 2019 navrženy o 1,6 mld. Kč vyšší, než je 
schválený SR 2018. Rozhodnout o konkrétní náplni a reálném 
obsahu zadaných rozpočtových výdajů a posuzovat efektivnost 
jednotlivých programů a rozpočtových položek je v pravomoci 
ministra školství. (Pozn.: oproti SDV 2019 byla podpora sportu 
navýšena o 1 mld. Kč). 
 
 
K požadavku na kapitolu MV – NEAKCEPTOVÁNO. 
VYSVĚTLENO. 
Způsob financování matričních agend není v gesci Ministerstva 
financí. Příspěvek na výkon státní správy pro obce je 
poskytován z kapitoly Všeobecná pokladní správa, ale je 
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a tělovýchovy, specifický ukazatel Podpora činnosti  
v oblasti sportu, položka Všeobecná sportovní činnost, 
za účelem využití těchto prostředků především na 
údržbu a renovace sportovišť v regionech, případně 
výstavbu sportovišť nových. 
- Kapitola 334 – Ministerstvo kultury, specifický 
ukazatel Záchrana a obnova kulturních památek, 
veřejné služby muzeí, položka Programy na záchranu a 
obnovu kulturních památek a specifický ukazatel 
Kulturní služby, podpora živého umění, položka Veřejné 
informační služby knihoven. 
Dále SMS ČR požaduje ve finálním návrhu státního 
rozpočtu, v kapitole 314 – Ministerstvo vnitra, zohlednit 
svůj požadavek na zachování stávajícího počtu 
matričních úřadů a s tím související nutnost 
dostatečného financování matričních agend dle 
stávajícího modelu. 

stanoven Ministerstvem vnitra.  
 
 

Doporučující připomínka:  
Sdružení místních samospráv ČR upozorňuje na 
skutečnost, že návrh zákona neobsahuje ani základní 
parametry vlastního návrhu státního rozpočtu; tj. příjmy, 
výdaje, z nich vyplývající saldo, výdaje jednotlivých 
kapitol a další související parametry, jako jsou např. 
finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí. V 
přechozích letech přitom alespoň základní parametry 
součástí návrhu zákona byly (viz materiál č. j. MF- 
15823/2017/11). 
Za situace, kdy předloženému návrhu právního předpisu 
naprosto chybí jeho klíčová část, je pro připomínková 
místa přinejmenším obtížné materiál jakkoliv 
připomínkovat. 

NEAKCEPTOVÁNO. VYSVĚTLENO. 
V době, kdy se koná vnější připomínkové řízení, nejsou 
informace o finančních vztazích v požadované podrobnosti k 
dispozici. Děje se tak každoročně s tím, že jsou doplněny v 
průběhu dalších prací na návrhu státního rozpočtu. 

Technologická 
agentura ČR 

Zásadní připomínka  
V návrhu rozpočtu na rok 2019 je TA ČR plánováno 
odebrat 5,13 FM a s tím souvisejících 3 603 753 Kč 
prostředků na platy, s čímž zásadně nesouhlasíme  
a žádáme o zrušení tohoto návrhu. Důvodem je 
technická chyba na straně personálního systému TA 

Akceptováno. 
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ČR, který nevykazuje správně data u dělených úvazků 
(kmenoví vs. projektoví /EU projekty/ zaměstnanci). 
Správná data byla na MF již odeslána a rovněž osobně 
vysvětlena na jednáních se zástupci MF.   

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Zásadní připomínka 
1. Obecně k návrhu: 
 
Vzhledem k ekonomickým výsledkům České republiky 
požadujeme pro rok 2019 zrušit přílohu č. 1 NV 
341/2017 Sb., a dále zvýšit platové tarify zaměstnanců 
veřejných služeb o 10 % a to úpravou nařízení vlády. 
Náklady na zvýšení platových tarifů požadujeme 
zapracovat do návrhu státního rozpočtu podle 
jednotlivých kapitol. Navýšení platů se druhotně 
částečně do veřejných rozpočtů vrátí a navíc podpoří 
další rozvoj ekonomiky České republiky. 
 
 
2. Ke kapitole 335 Ministerstvo zdravotnictví 
 
Na rok 2019 se má rozpočet ministerstva zdravotnictví 
snížit oproti letošnímu roku o 17,4 %. Resort bude 
hospodařit s 6,6 mld. Kč, rozpočet tedy byl snížen  
o 1,39 mld. Kč. Důvody tohoto enormního snížení nám 
nejsou známy. V návrhu rozpočtu kapitoly 335 
Ministerstvo zdravotnictví požadujeme zvýšit objem 
financí pro hygienickou službu a zdravotní ústavy tak, 
aby byla posílena jejich preventivní úloha a napravena 
situace, kdy tato zařízení neobdržela finanční prostředky 
na zvýšení platů. Pro příští rok požadujeme tuto kapitolu 
MZ posílit o další finanční prostředky, které budou 
odpovídat dohodám o navýšení platů od 1. 1. 2019. 
Připomínáme, že požadavek odborů je navýšit stávající 
platové tarify o 10 %.    
 
S odkazem na personální krizi ve zdravotnictví, kdy  
v nemocnicích chybí zaměstnanci všech profesí, 

Ad1) V otázce platů stejně jako v otázce dalších číselných údajů 
budou jednání teprve probíhat. 
 
ROZPOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 2) Tento výrazný pokles je pouze optický, protože číslo pro 
rok 2019 nezahrnuje prostředky z EU a FM, zatímco pro rok 
2018 ano. Prostředky EU/FM se budou rozpočtovat až v 
podrobném návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019, 
který bude předložen do PSP ČR do konce září. Při zohlednění 
tohoto vlivu se meziroční pokles sníží z uváděných 1,39 mld. Kč 
na pouze 0,11 mld. Kč. 
Ministerstvo financí nestanovuje podrobnou strukturu výdajů 
kapitoly MZdr., je na prioritách tohoto resortu, které organizační 
složky či závazný ukazatel upřednostní.  
 
Ministerstvo financí se zásadně staví proti dalšímu zvyšování 
transferu ze státního rozpočtu do systému veřejného 
zdravotního pojištění, nad rámec současně platného zákona pro 
rok 2019. Navrhované zvýšení měsíční platby na jednu osobu 
by znamenalo navýšení výdajů i deficitu státního rozpočtu cca o 
10,7 mld. Kč, což je v příkrém rozporu s rozpočtovými cíli vlády. 
 
ROZPOR 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB46EKHYN)



Stránka 17 (celkem 18) 

požadujeme, úpravou zákona, zvýšit vyměřovací základ 
pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osoby, za 
které je plátcem stát. Pro rok 2019 požadujeme zvýšení 
o 200 Kč oproti stávajícímu stavu, tzn. ze současných 
969 Kč na 1 169 Kč. Zvýšení platby za státní pojištěnce 
umožní další navýšení úhrad za poskytovanou zdravotní 
péči ze zdravotního pojištění nemocnicím a druhotně 
zajistí personální stabilizaci zaměstnanců nemocnic. 
Navýšení vyměřovacího základu bude mj. posunem  
v postupném vyrovnávání plateb s osobami bez 
 zdanitelných příjmů a také prvním krokem k naplnění 
deklarovaného záměru vlády přiblížit objem financi  
ve zdravotnictví k evropskému průměru výdajů na úrovni 
9 % HDP.  
 
Jsme si vědomi zákonné překážky, kdy je v zákoně  
o veřejném zdravotním pojištění vyměřovací základ pro 
rok 2019 již stanoven. Nicméně v případě politické vůle 
lze iniciovat novelu zákona, kterou v tomto smyslu 
podporujeme. 
 
 
3. Ke kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 
Vítáme, že MPSV zahrnulo do rozpočtu navýšení výdajů 
na transfery podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách, ve výši 14,9 mld.  
 
Nicméně vzhledem k nedostatku personálu v zařízeních 
sociálních služeb, který se stává kritickým, požadujeme 
posílit kapitolu 313 – Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ve specifickém ukazateli „Neinvestiční nedávkové 
transfery“ o další 3 mld. 
 
Navrhované zvýšení umožní další rozvoj sociálních 
služeb a realizaci navýšení platů a mezd pro 
zaměstnance v sociálních službách, které je 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 3) Platí obecné konstatování, že o číselných údajích se bude 
teprve vyjednávat. 
ROZPOR. 
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zakomponováno v programovém prohlášení vlády  
a které vychází z volebního programu Hnutí ANO. 
Sdělujeme, že pokud se mají zaměstnanci v sociálních 
službách v odměňování přiblížit ke zdravotnictví, tak  
za situace, kdy je rozdíl mezi průměrnou mzdou v ČR  
a průměrnou mzdou v resortu sociálních služeb okolo 
minus 5 600 Kč měsíčně, tak je nutné zvýšit platové 
tarify zaměstnancům v sociálních službách nejméně  
o 10 % a to úpravou nařízení vlády. Dalším 
stabilizačním prvkem by mohlo být také navýšení limitů 
příplatků za směnnost a jejich srovnání se 
zdravotnictvím (pracovníci v přímé péči = zdravotničtí 
pracovníci – navrhovaných 2 000 Kč). Na zvýšení 
zvláštního příplatku předpokládáme výši finančních 
prostředků okolo 1 mld. (je zahrnuto do navýšení o 3 
mld.) Navrhované navýšení platů a mezd pro 
zaměstnance v sociálních službách bude významným 
stabilizačním a  prozaměstnaneckým prvkem a sníží 
potřebu přijímání zahraničních pracovníků.   
 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.   

 

 

 

V Praze 20. září 2018 

Vypracovala: Sandra Brožová Podpis: 
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