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Důvodová zpráva 

 
k návrhu usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České 

republiky na rok 2020 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České 

republiky na léta 2021 a 2022  

 

Obecně: 

 Úkoly dané v návrhu usnesení k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na 

rok 2020 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 

a 2022 se vztahují k zajištění zpracování vládního návrhu zákona o státním rozpočtu, návrhu 

střednědobého výhledu státního rozpočtu a podkladů k nim, k jejich projednání v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu České republiky a k navazujícím pracím v průběhu rozpočtového roku. 

Tomu odpovídají i příslušná zmocnění.  

 

K bodu I/1: 

Navrhuje se, stejně jako v předcházejících letech, aby vláda rozpočtovou dokumentaci 

obsaženou v materiálu č. j. ………vzala pouze na vědomí a z číselné části schvalovala pouze 

údaje, u kterých je schválení vládou předpokladem jejich závaznosti.  

 

K bodu I/2: 

 Výjimka v této prioritní ose Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP 

VVV) umožní pokračovat ve financování tzv. šablon – forem zjednodušeného vykazování 

výdajů. Obdobná výjimka byla schválena již pro roky 2017, 2018 a 2019 a její prodloužení na 

rok 2020 a později i do dalších let bude nezbytné k zachování snížené administrativní zátěže 

na straně příjemce. Bez tohoto výrazného zjednodušení by zájem o čerpání evropských 

prostředků ze strany příjemců – a to zejména v případě mateřských, základních a středních 

škol – zůstal na velmi nízké úrovni a nebylo by možné zajistit dostatečnou absorpční 

kapacitu, která je z pohledu čerpání prostředků spolufinancovaných EU klíčová. Již 

v předchozím programovém období se jasně ukázalo, že zjednodušené formy vykazování 

spolu s vyjmutím z regulace zaměstnanosti vedou k několikanásobně většímu zapojení 

příjemců do výzev, než by tomu bylo bez tohoto usnadnění. Konkrétně pak v regionálním 

školství, na které je zaměřena prioritní osa 3 OP VVV, se tento efekt projevuje nejvýrazněji. 

V předchozím programovém období vedlo snížení administrativní zátěže k zapojení více než 

90 % potenciálních žadatelů oproti pouhým několika jednotkám procent v případě běžných 
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projektů. V současném programovém období předběžné odhady naznačují o něco nižší zájem 

(zapojit by se tentokrát mělo mezi 70 a 80 % možných příjemců), tím spíše je však důležité 

kompenzovat mírně klesající zájem sníženými administrativními nároky.  

 Projekty výzev v osvědčeném režimu zjednodušeného vykazování jsou již z velké 

části v realizaci a nutným předpokladem úspěšného čerpání zůstává i nadále jejich vyjmutí 

z limitů mzdové regulace. Celkový finanční objem těchto vyhlášených výzev odpovídá částce 

4,5 mld. Kč, přičemž se počítá s vyhlášením dalších podobných výzev 

i v následujících letech.  

 Kontinuita výjimky z limitů mzdové regulace bude žádoucí rovněž při poskytování 

prostředků příspěvkovým organizacím územních samosprávných celků v oblasti inkluzívního 

vzdělávání a budování kapacit pro rozvoj škol. Vyjmutí projektů regionálního školství 

z limitů mzdové regulace zásadně ulehčí příspěvkovým organizacím obcí a krajů 

administrativu, čímž výrazně urychlí a usnadní čerpání prostředků, přispěje ke zvýšení 

absorpční kapacity a sníží riziko chybovosti vedoucí k vratkám prostředků EU. 

 

K bodům II/2 a II/3: 

 V návaznosti na bod I se stejně jako pro rok 2019 v těchto bodech navrhuje, aby vláda 

schválila tabulky upravující návrh rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa 

a tzv. regulaci zaměstnanosti. 

 

K bodu II/4: 

 V tomto bodě vláda schvaluje počty zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání 

prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů pro rok 2020 v členění 

na jednotlivé kapitoly. Vzhledem k tomu, že lze z rozpočtu EU a finančních mechanismů 

hradit částečně nebo úplně výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci 

na zaměstnance zapojené do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu EU a finančních 

mechanismů, vzniká v rámci rozpočtového objemu prostředků na platy a platby 

za provedenou práci úspora výdajů státního rozpočtu. Vykazování celkových počtů funkčních 

míst včetně jednorázového navýšení, které se každoročně při návrhu státního rozpočtu 

aktualizuje, je v souladu s uváděnými objemy prostředků na platy a ostatní platby 

za provedenou práci za oblast programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu 

EU a finančních mechanismů ve zprávě ke státnímu rozpočtu. 
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K bodům II/5, III/1a) a V/1b): 

 Podle zákona o rozpočtových pravidlech vláda projednává návrh střednědobého 

výhledu současně s návrhem státního rozpočtu. Schválený střednědobý výhled předkládá 

vláda samostatně na vědomí Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky současně 

s návrhem zákona o státním rozpočtu. 

 

K bodu II/6: 

Příloha k návrhu usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu 

– Zásady postupu při použití finančních prostředků z účelové rezervy na řešení krizových 

situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků, vytvořené v kapitole Všeobecná 

pokladní správa podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla upravena na základě zkušeností získaných 

při řešení předchozích krizových situací a zejména při řešení prvotních následků povodní 

v červnu 2013.  

 

K bodu III: 

Kapitoly státního rozpočtu připravují rozpočet v Integrovaném informačním systému 

státní pokladny v detailu jednotlivých organizačních složek státu a v členění dle vyhlášky 

č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Změny v rozpočtech 

kapitol včetně změn podle bodu III/2b) tohoto usnesení jsou neprodleně promítány do IISSP. 

Změny v rozpočtech kapitol podle bodu III/2b) tohoto usnesení musí být promítnuty v IISSP 

nejpozději do termínu, který umožní přenesení schváleného rozpočtu z modulu přípravy 

rozpočtu do modulu realizace rozpočtu tak, aby bylo zajištěno financování organizačních 

složek státu od 1. ledna následujícího roku.   

V bodě III/1c) se ukládá místopředsedkyni vlády a ministryni financí upravit celý 

předkládaný materiál tak, aby byla zajištěna vnitřní konzistence, vazby a metodická správnost 

rozpočtů kapitol (oprava technických chyb). 

V bodě III/2d) je uloženo členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních 

úřadů předložit místopředsedkyni vlády a ministryni financí v souladu s platnou vyhláškou 

v předepsané formě přehled o rozpočtu nákladů a výnosů jednotlivých příspěvkových 

organizací a přehled o rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací za kapitolu 

celkem.  
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K bodu IV/1/a: 

 Tabulka obsahuje rozpočet výdajů státního rozpočtu v podrobnějším členění, než 

stanoví zákon o státním rozpočtu závaznými ukazateli. Možnost změn závazných ukazatelů je 

dána zákonem o rozpočtových pravidlech. Z praxe vyplývá při zajišťování potřeb nutnost 

měnit v odůvodněných případech i strukturu rozpočtu „uvnitř“ závazných ukazatelů, kterou 

vláda schvaluje usnesením, tj. např. přesuny mezi položkami i zařazení nových položek 

v rámci závazného ukazatele. 

 

K bodu IV/1/b: 

 Místopředsedkyně vlády a ministryně financí se zmocňuje upravovat limity regulace 

zaměstnanosti uvedené v přílohových tabulkách k usnesení vlády, kromě změn, které podle 

příslušných zákonů přísluší pouze vládě a neumožňují tuto pravomoc přenést na ministra 

financí. Jedná se například o zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého schvaluje systemizaci 

bezpečnostních sborů vláda. Tyto limity jsou z hlediska vlády, jejích záměrů k posílení 

racionální funkce a celkové ekonomičnosti státní správy významným rozpočtovým 

regulačním nástrojem. Obecně je v zákoně o státním rozpočtu ošetřen v rámci jednotlivých 

rozpočtových kapitol objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem, 

z toho objem prostředků na platy zaměstnanců pouze za organizační složky státu. Úplně 

mimo tento zákonný nástroj rozpočtového ovlivňování platové oblasti stojí nutné členění 

těchto výdajů v podrobnější organizační a funkční struktuře a zejména celá oblast počtu 

zaměstnanců. O závažnosti těchto údajů svědčí i skutečnost, že problematice regulace 

zaměstnanosti, to znamená objemu prostředků na platy, průměrným platům a počtům 

zaměstnanců, je věnována rozsáhlá samostatná pasáž jak ve zprávě ke státnímu rozpočtu na 

daný rok, tak ve státním závěrečném účtu za předchozí rok. Bez existence stanovených limitů 

regulace zaměstnanosti a z nich vyplývajících informací o stavu a pohybu (změn) počtů 

zaměstnanců a prostředků na platy nelze vládě (ale ani Poslanecké sněmovně Parlamentu 

České republiky, případně sociálním partnerům) požadované informace poskytnout. 

Vzhledem k tomu, že tyto limity jsou usnesením vlády schváleny, jsou členové vlády a 

vedoucí ostatních ústředních správních úřadů povinni se jimi řídit. 
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K bodu IV/1/g: 

 V návaznosti na ustanovení § 21 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech se navrhuje 

zmocnit místopředsedkyni vlády a ministryni financí ke stanovování účelovosti prostředků 

vládní rozpočtové rezervy, které budou přesunuty do jednotlivých kapitol státního rozpočtu. 
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Důvodová zpráva 
k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 

 

Obecná část 

Návrh zákona o státním rozpočtu legislativně zabezpečuje základní dokument finanční 

a rozpočtové politiky vlády České republiky. Finanční a rozpočtová politika vlády České 

republiky na rok 2020 je podrobně popsána ve „Zprávě k návrhu zákona o státním rozpočtu 

České republiky na rok 2020“, která je součástí doprovodného materiálu, číselně je pak 

doložena i dalšími podkladovými materiály.    

Návrh státního rozpočtu na rok 2020 je předkládán jako schodkový v objemu příjmů 

………. Kč a v objemu výdajů ………… Kč.  

Příjmy státního rozpočtu jsou tvořeny zejména z daní, pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nedaňovými příjmy včetně 

kapitálových. Za nedaňové příjmy se považuje také podíl z výnosu cel, který podle práva 

Evropské unie zůstává ponechán členským státům na úhradu nákladů spojených s jejich 

výběrem. Součástí příjmů státního rozpočtu jsou dále peněžní prostředky poskytnuté 

z rozpočtu Evropské unie na realizaci politik Evropské unie, tj. zejména prostředky 

poskytnuté z Evropských strukturálních a investičních fondů (Evropský fond pro regionální 

rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj 

venkova a Evropský námořní a rybářský fond) a z Evropského zemědělského a záručního 

fondu. Dále jsou příjmem státního rozpočtu prostředky z finančních mechanismů EHP/Norsko 

svěřené České republice na základě mezinárodních smluv. 

  Výdaji státního rozpočtu jsou zejména výdaje organizačních složek státu včetně 

příspěvků příspěvkovým organizacím, které zabezpečují funkce státu, dotace a příspěvky 

krajům a obcím, státním fondům, dotace podnikatelským subjektům, nestátním neziskovým 

organizacím a výdaje související s dluhovou službou. Součástí výdajů státního rozpočtu jsou 

i odvody peněžních prostředků vlastních zdrojů Evropské unie, prostředky na zajištění 

předfinancování u výdajů, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie nebo 

finančních mechanismů EHP/Norsko, popř. z programu švýcarsko-české spolupráce, a podíly 

státního rozpočtu na financování těchto výdajů.  
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Návrh zákona je v souladu s vyhlášenými mezinárodními smlouvami podle čl. 10 

Ústavy České republiky a je rovněž v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

Návrh zákona o státním rozpočtu je slučitelný s právem Evropské unie. Tvorba 

rozpočtů členských států EU není právem EU přímo upravena. Primární právo EU však 

v návaznosti na existenci vnitřního trhu EU a Hospodářské a měnové unie a s ohledem na cíle, 

které EU sleduje (čl. 3 Smlouvy o EU), obsahuje závazky, které do oblasti tvorby státního 

a veřejných rozpočtů obecně zasahují. Jde především o povinnost vyvarovat se nadměrných 

schodků veřejných financí (čl. 126 SFEU, Protokol /č. 12/ o postupu při nadměrném schodku) 

nebo obecněji povinnost provádět národní hospodářskou politiku se záměrem přispívat 

k dosažení cílů Unie (čl. 120 a násl. SFEU). Závazky z primárního práva EU jsou dále 

konkretizovány v přímo použitelných nařízeních Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad 

stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských 

politik, v platném znění1, a č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném 

schodku, v platném znění2. 

V oblasti sekundárního práva EU jsou tyto závazky, vedle dvou výše zmíněných 

nařízení, souhrnně označovaných jako Pakt o stabilitě a růstu, dále rozpracovány ve směrnici 

Rady 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států3, která mj. požaduje 

zavést tzv. numerická fiskální pravidla, jež mají přispět k souladu fiskální politiky členského 

státu s jeho závazky vyplývajícími z práva EU (výše cit. SFEU)4. Česká republika podléhá 

preventivní složce Paktu o stabilitě a růstu, která po členských státech požaduje zhruba 

vyrovnané či přebytkové veřejné finance po odhlédnutí od vlivu hospodářského cyklu a 

jednorázových a jiných dočasných opatření. Příslušné rozpočtové saldo se označuje jako 

střednědobý rozpočtový cíl. Česká republika svůj střednědobý rozpočtový cíl dodržuje. 

Státní rozpočet na rok 2020 je sestaven s ohledem na aktuální střednědobý rozpočtový 

cíl České republiky, který je stanovován Evropskou komisí s ohledem na dlouhodobou 

udržitelnost veřejných financí členských států.  

Na základě rizika zvyšujících se nákladů sektoru vládních institucí na stárnutí 

populace v ČR v dlouhodobém horizontu zpřísnila v únoru 2019 Evropská komise minimální 

hodnotu střednědobého rozpočtového cíle pro ČR z -1,5 % na roky 2017-2019 na -0,75 % na 

                                                 
1 Nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad 
hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik, v platném znění. 
2 Nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném 
schodku, v platném znění. 
3 Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. 
4 srov. čl. 1 cit. směrnice 
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roky 2020-2022 (vyjádřeno jako poměr strukturálního salda na HDP, přičemž revize se 

provádí každé tři roky nebo v případě, že je prováděna strukturální reforma s výrazným 

dopadem na udržitelnost veřejných financí). Ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 23/2017 Sb., 

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, sice připouští hospodaření českého sektoru vládních 

institucí na úrovni dosavadního, méně přísného střednědobého rozpočtového cíle, nicméně 

zde uvedený strukturální schodek ve výši 1 % HDP je uveden jako dolní hranice, nikoliv 

striktní výše, která se musí dodržet; tedy ani nově stanovený střednědobý rozpočtový cíl není 

s tímto ustanovením v rozporu. Na úrovni EU se střednědobý rozpočtový cíl pro jednotlivé 

členské země stanovuje v návazné metodice s charakterem soft law, která je podřazena 

nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů 

a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik, ve znění 

nařízení EP a Rady (EU) č. 1175/2011 ze dne 16. listopadu 2011, kterým se mění nařízení 

Rady (ES) č. 1466/97. Protože u nařízení EU platí zásada aplikační přednosti, není v tomto 

ohledu nutné novelizovat zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti; kromě toho 

novelizovat tento zákon cca každé tři roky vždy jen kvůli změně parametru by i s ohledem na 

složitou cestu, kterou v rámci legislativního procesu tento právní předpis urazil, nebylo příliš 

efektivní či hospodárné. Nicméně ČR je povinna zpřísnit svůj střednědobý rozpočtový cíl 

a zajistit, aby český právní řád podporoval jeho dosahování, jinak hrozí ze strany EK krok 

vedoucí k zahájení řízení pro porušení Smlouvy o fungování EU, resp. o EU.  

Dopady na státní rozpočet se neuvádějí, což vyplývá z charakteru zákona. Při aplikaci 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) podléhá tento zákon zvláštnímu 

režimu podle výjimky uvedené v čl. I. 3. 8. písm. b) těchto zásad.   

 

Zvláštní část 

K § 1: 
Státní rozpočet se navrhuje se schodkem ve výši ……….. Kč. V navrhovaném 

ustanovení jsou obsaženy základní údaje o příjmech a výdajích státního rozpočtu a jeho 

finančních vztazích k rozpočtu Evropské unie a k rozpočtům územních samosprávných celků.  

Součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Evropské unie jsou jím 

přijímané peněžní prostředky z rozpočtu Evropské unie a odvody peněžních prostředků 

vlastních zdrojů Evropské unie.  
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Výdaje na programové financování jsou i v roce 2020 stanoveny jako průřezový 

ukazatel v příloze č. 4, a to jedním číslem pro kapitolu.  

K § 2: 

Součástí návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2020 jsou finanční vztahy státního 

rozpočtu k rozpočtům krajů, obcí a hl. m. Prahy.  

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

a k rozpočtu hlavního města Prahy jsou příspěvky na výkon státní správy.  

K § 3: 

Na základě ustanovení § 4 odst. 5 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování 

vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním 

úřadu, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., je pro Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. 

stanovena výše pojistné kapacity. 

K § 4: 
 
K odstavci 1: 

 Použití prostředků poskytnutých v roce 2012 na odstranění následků povodní a záplav 

v roce 2010 v dalších letech odsouhlasila vláda České republiky usnesením č. 525 ze dne 

3. 7. 2013. K zajištění možnosti realizovat nápravu kontinuálně i v delším časovém horizontu 

než v roce, kdy vznikly škody, se navrhuje i možnost použití prostředků poskytnutých 

ze státního rozpočtu v letech 2013 až 2014 na odstranění škod způsobených povodněmi v roce 

2013. Vzhledem k tomu, že předpokládáme, že prostředky poskytnuté před rokem 2013 by již 

měly být využity, ponechává se možnost používat nadále prostředky poskytnuté v letech 2013 

a 2014.  

 

K odstavci 2:  

Tento převod je uložen v § 36 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech. Vyčíslené 

prostředky, resp. výše kladného salda důchodového pojištění, budou jako výdaj kapitoly 

Všeobecná pokladní správa rozpočtově zařazené na položku rozpočtové skladby 5318 - 

Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv a bankovním převodem 

po projednání státního závěrečného účtu za předchozí rok Poslaneckou sněmovnou 

Parlamentu České republiky poukázány ve prospěch účtu státních finančních aktiv „Rezervy 
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důchodového pojištění“, rozpočtově zařazené na podseskupení položek rozpočtové skladby 

411- Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně.  

 

V Praze dne …….. 2019 
 
 
 

Předseda vlády: 

Ing. Andrej Babiš v. r. 

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí: 

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. v. r. 
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