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C. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 „Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním 
rozpočtu České republiky na rok 2020 a k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022“ 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
dne 3. července 2019, s termínem dodání stanovisek do 18. července 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj  

Zásadní připomínka 
K příloze č. 8 zákona (soubor „12_příloha materiálu č.8“): 
 
Požadujeme doplnit návrh zákona o státním rozpočtu 
České republiky na rok 2020 v příloze č. 8 v části G 
(Financování úřadů územního plánování) o text části 1., 
který zpracovává Ministerstvo vnitra.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Podklad pro stanovení dalšího příspěvku na vydávání 
závazných stanovisek úřady územního plánování 
poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvu vnitra 
v příloze dopisu č.j. MMR- 19237/2019-81-1. Tento dopis 
byl Ministerstvu vnitra doručen 29.05.2019 v 11:00:28. 
Proto požadujeme, aby tento podklad byl zapracován do 
návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020. 
 

Akceptováno, vysvětleno.  
Ve výsledné verzi přílohy č. 8 je tento požadavek MMR 
zohledněn. 

Doporučující připomínka 
V souladu s čl. 3 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme uvést název zákona tučným písmem. 
 

Akceptováno.  
Materiál byl po formální stránce upraven ve smyslu připomínky.  
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Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
1. K návrhu usnesení vlády České republiky k návrhu 
zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 
a střednědobého výhledu státního rozpočtu České 
republiky na léta 2021 a 2022 
V části IV, bod 1, navrhujeme znění písmene e) takto: „e) 
uvolňovat z účelové rezervy kapitoly Všeobecná pokladní 
správa prostředky na finanční zabezpečení 
integrovaného záchranného systému podle § 31 odst. 2 
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona 
č. 320/2002 Sb., po posouzení jednotlivých žádostí v 
součinnosti s ministrem vnitra. Žádosti mohou zasílat 
ministerstva, ostatní ústřední správní úřady a za účelem 
pokrytí svých vlastních potřeb také kraje a hlavní město 
Praha, po vyčerpání finančních prostředků 
rozpočtovaných ve svých rozpočtech na integrovaný 
záchranný systém, a to až do výše 50 mil. Kč pro 
jednotlivé případy,“. 
Odůvodnění: Z dosavadní praxe vyplynula potřeba 
upřesnění textu za účelem dosažení jednotnosti ve 
výkladu tohoto ustanovení.  
 
2. K 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: V čl. 3 
navrhujeme znění bodu 3 takto:  „3. Rezerva na řešení 
krizových situací může být použita také na předcházení 
krizových situací ve vazbě na mimořádné události podle 
zákona o IZS.“.  
Odůvodnění: Odkaz na § 14 krizového zákona, který se 
týká orgánů kraje a ostatních orgánů s územní 
působností, může mít dopad na ústřední správní úřady, 

Akceptováno. 
1. Souhlasíme s novým a nový návrhem textu návrhu usnesení 
vlády  v části IV, bod 1 písm. e) takto: 
 
„e) uvolňovat z účelové rezervy kapitoly Všeobecná pokladní 
správa prostředky na finanční zabezpečení integrovaného 
záchranného systému podle § 31 odst. 2 zákona č. 239/2000 
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., po posouzení 
jednotlivých žádostí v součinnosti s ministrem vnitra. Žádosti 
mohou zasílat ministerstva, ostatní ústřední správní úřady a za 
účelem pokrytí svých vlastních potřeb také kraje a hlavní město 
Praha, po vyčerpání finančních prostředků rozpočtovaných ve 
svých rozpočtech na integrovaný záchranný systém, a to až do 
výše 50 mil. Kč pro jednotlivé případy,“. 
 
2.  Souhlasíme s návrhem v připomínce a nový návrh textu 
přílohy k usnesení vlády zní takto: 
 

- v čl. 3 bodu 3 zní nový text takto: 
„3. Rezerva na řešení krizových situací může být použita také 
na předcházení krizových situací ve vazbě na mimořádné 
události podle zákona o IZS.“. 
 

- v čl. 5 bodu 3 zní nový text takto: 
„3. Žádost o úhradu investičních výdajů, vynaložených na 
pokrytí prvotních nákladů ve vazbě na vyhlášený krizový stav 
podle čl. 3 odst. 1, musí obsahovat písemné zdůvodnění, že 
situaci nelze řešit z rozpočtu žadatele. Žádost kraje bude 
doložena rozhodnutím hejtmana o použití investičních 
prostředků v rámci připravenosti kraje na řešení krizových 
situací v souladu s § 14 odst. 1 - 4 krizového zákona a 
usnesením krizového štábu kraje s odůvodněním nezbytných 
opatření, na která budou tyto finanční prostředky využity. Dále 
bude doložen počáteční a aktuální stav výše rezervy kraje na 
krizové řízení na položce 5903 a paragrafu 5213 rozpočtové 
skladby. Žádost kraje pak bude zaslána k posouzení 
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proto se navrhuje odstavec zkrátit. Tuto připomínku 
považujeme za zásadní. V čl. 5 odst. 3 navrhujeme slova 
„bezpečnostní rady kraje“ nahradit slovy „krizového štábu 
kraje“. 
Odůvodnění: Při řešení krizových situací je pracovním 
orgánem hejtmana krizový štáb, proto se navrhuje odkaz 
na bezpečnostní radu kraje nahradit odkazem na krizový 
štáb kraje. 

Ministerstvu vnitra, které ji v případě souhlasu postoupí 
Ministerstvu financí. Uvedený postup se nepoužije u žádosti 
podle čl. 4 bodu 1.“. 
 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy  

Zásadní připomínky:   
1. K materiálu, § 3 odst. 2: V předmětném ustanovení 

se navrhuje stanovit seznam dotací z vyjmenovaných 
kapitol státního rozpočtu s označením jejich příjemců 
a uvedením jejich výše s tím, že nepodléhají režimu 
podle rozpočtových pravidel. Vzhledem k tomu, že 
důvodová zpráva tento odstavec nijak nekomentuje, 
není nám z navržené formulace jasné, jakému 
konkrétnímu „režimu“ rozpočtových pravidel tyto 
dotace nepodléhají. Pro právní jistotu poskytovatelů, 
ale i příjemců požadujeme proto v předmětném 
ustanovení uvést odkaz na konkrétní ustanovení 
zákona č. 218/2000 Sb., které se na tyto dotace 
neuplatní. Zároveň také upozorňujeme, že vyjmutí 
působnosti zákona č. 218/2000 Sb. na tyto dotace 
znamená, že z hlediska procesního se bude 
postupovat plně podle zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Z 
navržené formulace není rovněž zřejmé, zda se v 
případě uvedených dotací neprovádí finanční 
vypořádání nebo zda se neevidují v informačních 
systémech podle rozpočtových pravidel, nestanovuje 
se v rozhodnutí lhůta, nepodléhá tato dotace řízení o 
porušení rozpočtové kázně apod. 
Dále nám také není jasné, zda v případě, že jako 
příjemci budou stanoveny nestátní neziskové 
organizace, bude poskytovatel povinen postupovat 
podle vládních zásad pro poskytování dotací 
nestátním neziskovým organizacím či nikoliv. Pokud 

1. Akceptováno, vysvětleno.  
Nové znění ustanovení § 3 odst. 2 zákona o státním rozpočtu 
bude formulováno následovně:  
 
„Seznam dotací v roce 2020 poskytovaných z vyjmenovaných 
kapitol státního rozpočtu s označením jejich příjemců a 
uvedením jejich výše, které nepodléhají povinnosti vyhlásit 
výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace podle rozpočtových 
pravidel, je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu.“ 
 
Z výše uvedeného znění zákonného ustanovení vyplývá, že na 
dotčený okruh dotací se nevztahuje povinnost vyhlašovat výzvu 
k podávání žádostí podle rozpočtových pravidel.  
 
Připomínáme, že tyto dotace jsou poskytovány z kapitoly 
Všeobecná pokladní správa. Nepůjde o dotace poskytované 
z kapitoly MŠMT.  
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nikoliv, požadujeme o uvedenou skutečnost doplnit 
návrh usnesení vlády. 

2. K Důvodové zprávě k návrhu usnesení, k bodu I/2 
na str. 11: Požadujeme část textu výše uvedeného 
bodu Důvodové zprávy, která začíná první celou 
větou na předmětné straně, aktualizovat, tak, že se 
daná část nahradí textem: 
„V současném programovém období je sice zájem ze 
strany žadatelů o něco málo nižší (v první fázi, jejíž 
realizace se blíží ke svému konci, bylo rozděleno 
necelých 4,2 mld. Kč z celkové vyhlášené alokace 
5,5 mld. Kč, což odpovídá 76 %), tím spíše je však 
důležité kompenzovat mírně klesající zájem 
sníženými administrativními nároky.  
Na druhou fázi těchto projektů ve zjednodušeném 
režimu financování, u níž bude v průběhu roku 2019 
ukončen příjem žádostí, je vyčleněno 7 mld. Kč a 
předběžně je plánována ještě třetí fáze, jejíž alokace 
by však měla být ve srovnání s druhou přibližně 
poloviční. Nutným předpokladem jak úspěšného 
čerpání, tak i absorpční kapacity zůstává i nadále 
vyjmutí těchto projektů z regulace zaměstnanosti.  
Celkový finanční objem vyčleněný na tento typ 
projektů by tedy v programovém období 2014-2020 
mohl dosáhnout přibližně 14 mld. Kč.  
Kontinuita výjimky z regulace zaměstnanosti je 
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 regulace zaměstnanosti zásadně ulehčuje 
příspěvkovým organizacím obcí a krajů 
administrativu, čímž výrazně urychluje a usnadňuje 
čerpání prostředků, přispívá ke zvýšení absorpční 
kapacity a snižuje riziko chybovosti vedoucí 

 
 
 
 
 
 
 
2. Akceptováno.  
Důvodová zpráva byla aktualizována ve smyslu připomínky.  
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k vratkám prostředků EU. Tato výjimka je v souladu 
s Programovým prohlášením vlády snížit 
byrokratizaci regionálního školství.“. 

Doporučující připomínka 
K návrhu usnesení, bod VI.: V návaznosti na 
schválenou změnu zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu (zákonem č. 178/2019 Sb.) a zřízení Národní 
sportovní agentury k 1. 8. 2019 doporučujeme předmětný 
bod doplnit o pozici předsedy Národní sportovní 
agentury. 

Vysvětleno. 
Nově vzniklá Národní sportovní agentura bude ostatním 
ústředním orgánem státní správy ve smyslu kompetenčního 
zákona, proto není třeba ji na tomto místě usnesení vlády 
uvádět, jak požaduje vznesená připomínka.  

Úřad vlády ČR, 
odbor 
kompatibility  

Doporučující připomínka 
Dále, pokud jde o přepočtené rozpočtové saldo, 
doporučujeme přeformulovat komentář v důvodové 
zprávě na str. 74, ve vazbě na § 10/1 zákona č. 23/2017 
Sb. a požadavky Evropské komise. 
Důvodem přepočtení rozpočtového salda jsou údaje 
sdělené Evropské komisi Českou republikou, které byly 
takto vyhodnoceny, s odkazem nejen na nařízení EU č. 
1466/97, ale i na obecné požadavky primárního práva 
EU – zásada zdravých veřejných financí stanovená v čl. 
119 Smlouvy o fungování EU (SFEU) a koordinace 
hospodářských politik členských států EU požadovaná čl. 
121 SFEU, z důvodu sděleného odhadu postupného 
zhoršování schodku veřejných financí v ČR - viz 
Konvergenční program z roku 2019: 2019 – přebytek 
rozpočtu 0,3% HDP, 2020 – očekávaný schodek 0,2% 
HDP, prognóza do 2020 – postupné zhoršování až na 
0,5% HDP. 
Další postup v rozpočtové oblasti, po této úpravě 
závazku ČR vůči EU, je i nadále v souladu s cit. § 10/1 
zákona č. 23/2017 Sb., vedle toho přibyl závazek nový, 
zpřesňující, kterým je vláda povinna se řídit při další 
realizaci rozpočtových opatření. Větu v důvodové zprávě 
začínající slovy „Protože u nařízení EU platí zásada 
aplikační přednosti ..“ považujeme v daném kontextu za 
nevhodně použitou a doporučujeme její vypuštění nebo 

   
Akceptováno. 
Text důvodové zprávy byl upraven ve smyslu připomínky.  
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úpravu dikce. Rovněž větu následující začínající slovy 
„Nicméně ČR je povinna …“ doporučujeme upravit 
v jejím závěru, např. vypustit konstatování uvedené 
v jejím závěru, tedy slova „jinak hrozí ze strany EK krok 
vedoucí k zahájení řízení pro porušení Smlouvy o 
fungování EU, resp. o EU“. V daném případě by nešlo o 
porušení závazné legislativy EU, tedy případná sankční 
procedura by neměla zde uvedenou formu. 

Doporučujeme upravit vztah k požadavkům Rady a 
Evropské komise vyjádřený v obecné části důvodové 
zprávy k návrhu zákona o státním rozpočtu, viz 
připomínka uvedená shora - srov. též čl. 10 nařízení 
Rady (ES) č. 1466/97 ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1175/2011.  
 

Sdružení 
místních 
samospráv  

Zásadní připomínka 
Sdružení místních samospráv ČR požaduje ve finálním 
návrhu zákona oproti Státnímu rozpočtu na r. 2019 
výrazné navýšení finančních prostředků v následujících 
specifických výdajových ukazatelích:  
- Kapitola 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj, 
specifický ukazatel Podpora regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu. Z důvodu nastartování pozitivního 
multiplikačního efektu, což přinese další finanční 
prostředky do regionů. 
- Kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
specifický ukazatel Podpora podnikání, za účelem 
budování a rozšiřování sítě pro vysokorychlostní internet.  
- 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 a 
tělovýchovy, specifický ukazatel Podpora činnosti v 

Vysvětleno.  
K vzneseným připomínkám, které obsahují požadavky na 
výrazné navýšení finančních prostředků v určitých 
vyjmenovaných specifických výdajových ukazatelích, pouze 
uvádíme, že číselné údaje ani příloha 4 nebyly předmětem 
materiálu, který byl předložen do mezirezortního 
připomínkového řízení, budou projednávány až v následujících 
fázích schvalovacího procesu, stejně jako v minulých letech. 
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oblasti sportu, položka Všeobecná sportovní činnost, za 
účelem využití těchto prostředků především na údržbu a 
renovace sportovišť v regionech, případně výstavbu 
sportovišť nových. Dále také specifický ukazatel Rgš 
včetně PŘO celkem, z důvodu zvyšování kvality škol a 
školek. 
- 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. Za účelem zachování kulturního 
dědictví v regionech. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Zásadní připomínky: 
1. V oblasti kultury vláda nedodržuje svůj závazek 
poskytovat na kulturu 1 % ze státního rozpočtu a jedná  
v rozporu s aproximační strategií MK  předloženou 
kulturní tripartitě. 
 Výdaje na rezort MK na rok 2020 jsou plánovány ve výši 
14 359 554 829 Kč, tj. pouze 97,1 % rozpočtu roku 2019 
a snížení představuje 423 848 529 Kč, rozdíl rozpočtu 
bez započítání prostředků EU a FM na rok 2020 je 
v celkové výši 14 280 217 092 Kč, tj. 99,7 % oproti roku 
2019 (vyjádřeno absolutním číslem 38 087 804 Kč). 
V rezortu se škrtá celkem 227 pracovních míst, tzn. 
mínus 49 029 130 Kč z objemu platů (včetně odvodů je 
to dokonce – 66 581 559) a z toho MF plánuje 3% škrty 
pracovních míst ve státních příspěvkových 
organizacích (SPO), u ústředních orgánů ministerstev 
10 % a u organizačních složek státu 5 %; celkově má 
tedy MK v rozpočtu 2020 plánováno 6 626 tabulkových 
míst s celkovým objemem platů včetně odvodů ve výši 
2 985 968 255 Kč a 120 757 344 Kč na OON. Výhled na 
další roky pak snižuje zaměstnance v kultuře na 6 616, 
ačkoliv právě v oblasti kulturních služeb by se měla 
vytvářet nová pracovní místa, která budou absorbovat 
část zaměstnanců propouštěných v rámci průmyslové 

  
K vzneseným připomínkám, které obsahují požadavky na 
číselné hodnoty konkrétních výdajových položek, pouze 
uvádíme, že číselné údaje nebyly předmětem materiálu, 
který byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení, 
budou projednávány až v následujících fázích schvalovacího 
procesu, stejně jako v minulých letech. V průběhu září 2019 
bude návrh projednáván i v tripartitě.  
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revoluce 4.0. 
Snižují se náklady na dotační tituly MK pro aktivity 
spadající do samostatné působnosti ÚSC ve výši 0,2 
mld. Kč, což znamená, že ke slibovanému navýšení 
dotačních titulů pro muzea a galerie nedojde, naopak se 
bude v těchto dotacích škrtat. 
Jediný nárůst v rezortu kultury je plánován na vědu 
a výzkum, kde je rozpočtováno 579 854 000 Kč, což je 
119 % rozpočtu roku 2019, ale celkem mínus 18 253 223 
Kč oproti rozpočtu 2018; podstatná část financí 
nesměřuje kulturním organizacím, ale v rámci NAKI II ji 
budou odčerpávat vysoké školy a další vědecké 
organizace, které si smějí podat grantové žádosti na MK. 
Na roky 2021 a 2022, je pak ve výhledu MK pokles i 
v této kapitole, a to o dalších cca 50 milionů Kč. 
2. Oblast zdravotnictví 
Požadujeme do střednědobého výhledu státního 
rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022 
zakomponovat finanční dopady zvýšení plateb za státní 
pojištěnce. Připomínáme, že současný systém zdravotní 
péče, její rozsah a nárok pacienta je za stávajících 
finančních objemů neudržitelný. Zvýšení prostředků proto 
požadujeme do všech segmentů zdravotnictví: do 
nemocnic, ambulantní péče, domácí péče, zdravotnické 
záchranné služby, zdravotních ústavů, hygienické služby 
a lázeňství. 
Opakovaně konstatujeme, že klesá celkový podíl výdajů 
na zdravotnictví na HDP, což je pro odbory nepřijatelné. 
V době ekonomické prosperity se podíl výdajů na 
zdravotnictví na HDP za posledních 5 let propadl skoro o 
jedno procento. České zdravotnictví je v porovnání se 
zeměmi OECD více než 2 % pod jejich průměrem. 
Požadujeme do konce volebního období současné vlády 
zvýšit objem financí do zdravotnictví na průměr OECD, 
tedy na 9 % HDP. A proto odbory, stejně jako pracovní 
skupina OECD, konstatují, že jedním ze základních 
stabilizačních prvků financování českého zdravotnictví 
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jsou platby státu za jeho pojištěnce. Opakovaně 
požadujeme, aby platba státu za jeho pojištěnce měla 
shodné parametry, jako platba pojistného osob bez 
zdanitelných příjmů tzn., aby se odvíjela od minimální 
mzdy. Vzhledem k časovému limitu nechápeme postoj 
Ministerstva financí (dále MF), které je stále v neshodě 
s Ministerstvem zdravotnictví (dále MZ). Dále 
požadujeme, aby se vláda zabývala i dalšími požadavky 
odborů a OECD ve vztahu k navýšení příjmů veřejného 
zdravotního pojištění.  
K pokrytí veřejných výdajů systému zdravotní péče je 
vhodné rozšířit příjmy z všeobecného zdanění použité na 
zdravotnictví. Jedním ze způsobů je stanovení sazby 
pojistného pro všechny druhy příjmů (např. příjmy z 
kapitálu a majetku), nikoli pouze pro mzdy, a tím zajistit, 
aby veškeré příjmy přispívaly na zdravotní péči. Dále 
požadujeme zvýšit daně, které potenciálně ovlivňují 
chování způsobem snižujícím potřebu výdajů na 
zdravotní péči a zvyšujícím celkové příjmy, např. cena 
cigaret je v mezinárodním srovnání i nadále nízká. 
Požadujeme tedy ještě vyšší daně z tabáku, piva a 
alkoholu. V rámci připravovaného „daňového balíčku“ 
požadujeme část předpokládaných výnosů (10 %) 
z tabáku, piva, a alkoholu alokovat jako příjem do 
systému veřejného zdravotního pojištění.  
V rozpočtu MZ navrhujeme upravit příspěvek pro 
hygienickou službu a zdravotní ústavy tak, aby tyto 
instituce mohly plnit zákonem svěřené činnosti. 
Upozorňujeme, že letos v souvislosti se zvýšením platů 
chybí v rozpočtu výše uvedených organizací zhruba 330 
mil. Kč – kvantifikováno podklady z jednotlivých zařízení, 
MZ nerozporováno. MZ odborům v této souvislosti 
sdělilo, že nemá finance a odkázalo je na MF, které tento 
problém vrátilo zpět na zdravotnictví. Důrazně varujeme: 
v případě dalších úspor v oblasti hygienické služby je 
ohrožena ochrana veřejného zdraví, což může mít velmi 
negativní dopad na hygienicko-epidemiologickou situaci 
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obyvatelstva. Šíření zavlečených nemocí (ptačí chřipka, 
prasečí chřipka, ebola), návrat vymýcených nemocí 
(spalničky, TBC) nedostatečná kontrola hygienicko-
epidemiologických režimů a řešení pouze důsledků bude 
pro státní rozpočet v tomto případě nepochybně dražší 
než řádné profinancování služby. Připomínáme, že oblast 
hygienické služby již v minulosti prošla mnoha 
restrukturalizacemi a pokud bychom porovnali počty 
zaměstnanců (odborníků) v řádu 15 let, tak zjistíme, že 
snížení počtu zaměstnanců je téměř padesátiprocentní, 
což mělo významné dopady do celkové koncepce 
hygienické služby, kdy část její kompetence přebraly jiné 
úřady, nebo soukromé firmy. Důrazně upozorňujeme, že 
na jednotlivých hygienických stanicích jsou odborní 
zaměstnanci na některé činnosti např. na epidemiologii 
v počtu jeden!!! Budeme jim snižovat úvazky? V těchto 
případech by stát svým postupem docílil zrušení činnosti, 
a to považujeme za hazard s veřejným zdravím. Zásadně 
nesouhlasíme ani s krácením dalších položek v rozpočtu 
MZ a snižováním počtu zaměstnanců. Místo rušení 
neobsazených míst požadujeme, aby se MZ intenzivně 
věnovalo náboru nových zaměstnanců a bylo schopné 
plnit své úkoly v oblasti činností, které má svěřené 
zákonem. Konkrétně upozorňujeme na personální 
podhodnocení úseku, který vykonává kontrolu přímo 
řízených organizací (zdravotnických zařízení). Je 
nezbytně nutné, aby MZ mělo informace o stavu svých 
nemocnic a dokázalo je řídit. 
3. Oblast sociálních služeb 
Jako každoročně připomínáme, že Pododdíl 435 (služby 
sociální péče) je zásadně podfinancovaný. Situace 
v sociálních službách se bohužel z naprosto 
nepochopitelných důvodů téměř každoročně opakuje. 
Částky na dotace pro poskytovatele sociálních služeb 
jsou podfinancované a v průběhu roku je nutné 
přistupovat ke zvýšení uvedeného ukazatele. V letošním 
roce již vláda opět dofinancování sociálních služeb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výše prostředků na sociální služby je plně v kompetenci věcně 
příslušného resortu, v tomto případě MPSV, v případě 
požadavku nad limit stanovených výdajů bude případné 
navýšení dotací na sociální služby projednáváno v rámci 
přípravy rozpočtu v srpnu a září t.r. 
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schválila (2 mld.) a pro příští rok požadujeme další 
navýšení.  
Požadujeme do kapitoly 313 – Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ve specifickém ukazateli „Neinvestiční 
nedávkové transfery“ zakomponovat vyšší částku, než je 
v letošním roce, a to minimálně ve zvýšení o 5 mld. Kč. 
Sdělujeme, že pokud nedojde k navýšení finančních 
prostředků, tak bude znovu v roce 2020 ohroženo 
poskytování sociálních služeb.  
Navrhované zvýšení kapitoly umožní další rozvoj 
sociálních služeb a realizaci navýšení platů a mezd pro 
zaměstnance v sociálních službách, které je 
zakomponováno v programovém prohlášení vlády a které 
vychází z volebního programu hnutí ANO. Připomínáme, 
že pokud se mají zaměstnanci v sociálních službách 
v odměňování přiblížit ke zdravotnictví, tak je 
bezpodmínečně nutné řešit jejich platové a mzdové 
ohodnocení. V roce 2018 byla průměrná mzda 
v sociálních službách 27 391 Kč, v národním 
hospodářství 31 516 Kč. Rozdíl v odměňování mezi 
zaměstnanci v sociálních službách a v národním 
hospodářství je mínus 4125 Kč. Tato průměrná mzda se 
od průměrné mzdy ve zdravotnictví vzdaluje.  
V oblasti sociálních služeb zásadně nesouhlasíme 
s plošným snižováním pracovních míst v příspěvkových 
organizacích, které zřizuje MPSV. Je absurdní, že se 
mají snížit počty zaměstnanců např. v domovech pro 
seniory, a dalších sociálních zařízeních, jejichž 
zřizovatelem je MPSV.  
 
Za nutné považujeme 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 další zvýšení zvláštního příplatku předpokládáme výši 
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finančních prostředků okolo 1 mld. Kč (je zahrnuto do 
navýšení o 3 mld. Kč). Skokové navýšení platů a mezd 
pro zaměstnance v sociálních službách by bylo bez 
pochyby významným stabilizačním a pro-
zaměstnaneckým prvkem a snížilo by potřebu přijímání 
zahraničních pracovníků.   
V rámci plánování investic navrhujeme alokovat na rozvoj 
pobytových zařízení sociálních služeb a vybudování 
nových kapacit (demografická situace, stárnutí populace) 
2 mld. Kč. 
Ke snižování zaměstnanců v oblasti zdravotnictví a 
BOZP 
Nesouhlasíme ani se snížením jednotlivých kapitol 
ministerstev, které má vést k plošným snižováním počtu 
zaměstnanců ve státní správě.  
Stát si stanovil rozsah činností a ty nelze vykonávat bez 
lidí. Konstatujeme, že plošné snížení počtu zaměstnanců 
potenciálně ohrožuje výkon státní správy.  
Ke snížení počtu zaměstnanců a jejich potenciálním 
dopadům např. konkrétně ke Státnímu úřadu inspekce 
práce (dále SUIP): V tomto případě se nedá 
předpokládat rušení míst např. právníků, či provozních 
zaměstnanců (ta byla redukována v předcházejících 
letech), takže největší dopad by zřejmě byl do pracovních 
míst inspektorů. 
Snížení celkového počtu o 3 % znamená zrušení 24 
pracovních míst inspektorů, počet inspektorů by se snížil 
o 4,4 %. 
Snížení celkového počtu míst o 5 % znamená zrušení 40 
pracovních míst inspektorů, počet inspektorů by se snížil 
o 7,3 %. 
Snížení celkového počtu míst o 10 % znamená zrušení 
80 pracovních míst inspektorů, počet inspektorů by se 
snížil o 14,6 %. 
Snížení pracovních míst v oblasti SUIP zcela jistě 
přinese problémy v oblasti BOZP – např. šetření 
pracovních úrazů a jejich prevence, problémy v oblasti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jde o problém související s číselnými údaji (viz vypořádání 
výše).  
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postihování nelegálního zaměstnávání. Snížení počtu 
kontrol se samozřejmě také odrazí v příjmech státního 
rozpočtu. 
I v tomto případě varujeme před negativními dopady a se 
snižováním počtu zaměstnanců v této oblasti zásadně 
nesouhlasíme.  
Závěrem jako memento připomínáme restrukturalizaci 
úřadů práce. Politicky se rozhodlo a v reálu na nesprávné 
závěry doplatili jak zaměstnanci, tak klienti. Léta trvalo 
vybudování nových týmů a dodnes se úřady práce 
potýkají s problémy při zajištění státem vyžadovaných 
činností.      
 

Olomoucký kraj  Zásadní připomínky: 
1. K příloze č. 8, bodu 1, části D návrhu zákona: 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. 

2. K příloze č. 8, bodu 1, části D návrhu zákona: 
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 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 

1. Vysvětleno. 
Prostředky v souvislosti s výkonem veřejného opatrovnictví 
krajů, konkrétně na metodickou a kontrolní činnost (1,316 mil. 
Kč mil. Kč pro každý kraj), jsou od roku 2017 součástí příspěvku 
na výkon státní správy pro kraje – viz dokumentace k návrhu 
státního rozpočtu na rok 2017, která obsahuje pasáž „Dále je 
pro každý kraj zahrnuto zvýšení příspěvku na výkon státní 
správy o částku 1,316 mil. Kč k zabezpečení role krajských 
úřadů vůči obcím vykonávajícím agendu veřejného 
opatrovnictví“. I pro rok 2020 jsou tedy tyto prostředky nedílnou 
součástí tohoto příspěvku a jsou obsaženy nikoliv v příloze č. 8, 
která je určena pro obce a hl. m. Prahu, ale v příloze č. 5 k 
zákonu o státním rozpočtu na daný rok. Na tuto skutečnost byl 
Olomoucký kraj upozorňován i v roce 2018 při přípravě rozpočtu 
na rok 2019. 
2. 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. 
Ministerstvo vnitra zde vychází z § 149b odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích a podpůrně z ustanovení § 471 odst. 3 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (potažmo celý § 471 
tohoto zákona), na který se zákon o obcích odkazuje v 
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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). 
 
Doporučující připomínka: 
K příloze č. 8, bodu 1, části D návrhu zákona: 
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 
obsoletní ustanovení (pokud tedy nedojde k novému 
prodloužení přechodného období novelou zákona, která 
se však v současnosti neprojednává). 

poznámce pod čarou č. 47. Ministerstvo vnitra postupuje v 
duchu tohoto ustanovení „soud rozhodne o jmenování 
veřejného opatrovníka“, tj. požaduje pravomocný rozsudek o 
jmenování obce veřejným opatrovníkem. Při doslovném výkladu 
zákona o obcích včetně ustanovení § 471 občanského zákoníku 
lze dovodit, že toto „užší“ financování přenesené působnosti je 
nastaveno správně, jelikož doslovně, v souladu se zákonem o 
obcích (resp. v souladu s uváděnou poznámkou pod čarou v 
zákoně o obcích), Ministerstvo vnitra vyžaduje rozhodnutí soudu 
(rozsudek – pravomocný), že obec byla jmenována 
(hmotněprávním) veřejným opatrovníkem.  
 
Doporučující připomínka 
Neakceptováno, vysvětleno.  
Některé soudy jsou v prodlení a zatím nerozhodly, z tohoto 
důvodu je zatím nutné tuto příslušnou pasáž v příloze č. 8 
ponechat. 

Moravskoslezský 
kraj  

Zásadní připomínky 
1. Problematika sociálních služeb 
Podle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, bude i v roce 
2020 krajům poskytována dotace ze státního rozpočtu 
z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na 
financování běžných výdajů souvisejících s 
poskytováním sociálních služeb.  
 
Na základě výše uvedeného žádáme, aby pro rok 2020 
byla ve státním rozpočtu zahrnuta dotace podle § 101a 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, která bude navýšena o 2 mld. Kč 
oproti schválenému státnímu rozpočtu pro rok 2019, a 
dále, aby bylo zohledněno avizované navýšení platů a 
mezd v této oblasti. Zároveň žádáme, aby financování 
této dotace byla rovněž řešeno v návrhu střednědobého 

1. Neakceptováno 
Výše prostředků na sociální služby je plně v kompetenci věcně 
příslušného resortu, v tomto případě MPSV, v případě 
požadavku nad limit stanovených výdajů bude případné 
navýšení dotací na sociální služby projednáváno v rámci 
přípravy rozpočtu v srpnu a září t.r. 
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výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 
a 2022. 
 
2. Problematika oprav silnic II. a III. tříd 
Moravskoslezský kraj upozorňuje na problematiku 
zajištění dostatečného financování oprav silnic II. a III. 
tříd.  Opakovaně navrhujeme, aby tato problematika byla 
řešena systémově. Požadujeme, aby byly alokovány 
prostředky pro kraje v pravidelném ročním přídělu 4 mld. 
Kč v souladu s Programovým prohlášením vlády České 
republiky z června 2018, kde je v kapitole Doprava 
uvedeno: „Přijmeme pravidla pro dofinancování krajské 
dopravní infrastruktury (silnice II. a III. tříd) 
prostřednictvím rozpočtu SFDI s cílem zajistit pro ně 
finanční prostředky ve výši 4 mld. Kč ročně“. Při přípravě 
akcí na opravách silniční infrastruktury nelze spoléhat 
na případné úspory v rozpočtu.  V neposlední řadě je 
nutno upozornit na regiony postižené kůrovcovou 
kalamitou a tedy na potřebu zajistit střednědobě 
financování obnovy regionálních silnic, které přenášejí 
dopravní zátěž kalamity dominantně z hospodaření 
státního podniku Lesy ČR, s.p.  
 
Na základě výše uvedeného žádáme, aby pro rok 2020 
byla ve státním rozpočtu zahrnuta dotace ve výši 4 mld. 
Kč pro kraje na financování oprav silnic II. a III. tříd a 
dále byly zařazeny prostředky na opravy komunikací 
poškozené zvýšenou těžbou dřeva z důvodu 
kůrovcové kalamity.  
 
Doporučující připomínka 
V průvodním dopise ministryně financí, kterým byl 
předmětný návrh zaslán do připomínkového řízení, je 
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 

 
 
 
2. Neakceptováno. 
Doplňkové financování silnic II. a III. třídy je zahrnuto 
v Programovém prohlášení vlády, předložení návrhu na 
zajištění systémového financování silnic II. a III. třídy bylo 
současně uloženo usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 30. 
dubna 2018 a o předložení analýzy uvažovaných alternativ s 
termínem do konce roku 2019 požádal též Kontrolní výbor svým 
usnesením č. 106 ze dne 12. června 2019. 
Příslušný materiál, jehož vypracování je v kompetenci 
Ministerstva dopravy, nicméně zatím předložen nebyl, tedy 
ani nebylo rozhodnuto o finálním systémovém řešení. Proto 
v rámci přípravy státního rozpočtu na příští rok není dotace ve 
výši 4 mld. Kč pro kraje na financování silnic II. a III. třídy 
zahrnuta. 
Účast státu v této záležitosti byla původně mimořádná 
a doplňková. Agenda silnic II. a III. třídy je od roku 2005 v plné 
působnosti krajů a jako taková by proto měla být financována 
primárně z jejich daňových příjmů a nikoliv dotačně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doporučující připomínka 
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 
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střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2021 a 
2022.  
 
V návaznosti na informace obsažené v úvodu 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 již tři roky 
vláda schvaluje v dubnu Rozpočtovou strategii sektoru 
veřejných institucí České republiky, přičemž tato strategie 
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 Vás 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 
2020, ale i u návrhu střednědobého výhledu na léta 2021 
a 2022.  
 

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 
zpracována v průběhu rozpočtových prací. 
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Liberecký kraj  Zásadní připomínky 
K příloze usnesení vlády „Zásady postupu“ byly 
uplatněny připomínky z důvodu nesouladu čl. 2 a bodu 5 
čl. 4  
1. Původní znění textu čl. 2: 
„O finanční prostředky mohou žádat ústřední správní 
úřady, kraje a v případě předcházení krizových situací 
také Hasičský záchranný sbor ČR prostřednictvím 
Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky (dále jen „MV - GŘ 
HZS ČR“) a obce pro své jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obcí (dále jen „JSDHO“) prostřednictvím 
příslušného krajského úřadu.“ 
 
Návrh upraveného znění textu čl. 2: 
„O finanční prostředky mohou žádat ústřední správní 
úřady, kraje a v případě předcházení krizových situací 
také Hasičský záchranný sbor kraje prostřednictvím 
Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky (dále jen „MV - GŘ 
HZS ČR“) a obce pro své jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obcí (dále jen „JSDHO“)prostřednictvím 
příslušného krajského úřadu.“ 
 
Zdůvodnění: 
Text „Hasičský záchranný sbor ČR“ je nahrazen textem 
„Hasičský záchranný sbor kraje“. Hasičský záchranný 
sbor kraje je ekonomickým subjektem podřízeným MV - 
GŘ HZS ČR. V případě řešení mimořádné události podle 
zákona č. 239/2000 Sb. je vedoucí složkou IZS v kraji a 
koordinuje řešení mimořádné události, tedy řídí i opatření 
k předcházení krizovým situacím.  
 
2. Původní znění textu bodu 5 čl. 4: 
„5. V případě použití rezervy na řešení krizových situací 
podle čl. 3 odst. 3 na předcházení krizových situací bude 
žádost posouzena takto: 

1. Neakceptováno. 
Pokud by čl. 2 obsahoval text "Hasičský záchranný sbor kraje", 
tak by o finanční prostředky pro předcházení krizových situací 
nemohlo žádat samotné GŘ HZS, záchranný útvar a SOŠ, ale 
pouze kraje. To by bylo v rozporu s účelem dikce tohoto 
ustanovení. Účelem je, aby HZS ČR byl zapojen nejen do 
"akutního" a bezprostředně hrozícího nebezpečí, ale byla 
umožněna příprava sboru na širší rizika a saturace území tak, 
aby v případě mimořádné události byl chopen ihned reagovat a 
neřešit v těchto vypjatých situacích pořizování techniky. Ze 
stejného důvodu je toto umožněno také JSDHO. 
 
2. Akceptováno částečně. 
U druhé zásadní připomínky je možné souhlasit s doplněním 
obce k žádosti pro JSDHO, ale nemůžeme souhlasit s obecným 
doplněním vazby na vyhlášení krizového stavu pro všechny 
kategorie žádostí. Důvodem je, že ani obce a ani ústřední 
správní úřady a HZS ČR nemohou sami o sobě ovlivnit 
vyhlášení krizového stavu, který vyhlašuje vláda (nouzový stav) 
na rozdíl od kraje, kde hejtman stav nebezpečí vyhlásit může.  
 
Rovněž není možné souhlasit s argumentací "diskriminace". 
Zákon č. 240/2000 Sb. v § 25 stanoví, že použití finančních 
prostředků z této rezervy na předcházení krizových situací je 
možné pouze ve vazbě na mimořádné události podle zákona o 
integrovaném záchranném systému. Proto by kraj měl mít 
možnost poskytnutí těchto finančních prostředků pouze za 
účelem provedení takových nezbytných opatření při krizové 
situaci před vyhlášením krizového stavu, která by vedla ke 
snížení následných finančních dopadů.  
 
Návrh se naopak snaží nalézt určitou vyrovnanost mezi ústřední 
úrovní (pro obecně hrozící rizika) a krajskou úrovní (pro 
bezprostředně hrozící rizika). Kraje mají při vyhlášení krizového 
stavu širší možnosti žádat o prostředky z VPS než ÚSÚ (např. 
rychlá účelová dotace ve výši do 10 mil Kč).  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBFJC8UY6)



Stránka 97 (celkem 21) 

a) žádost ústředního správního úřadu posoudí 
Ministerstvo vnitra, které ji v případě souhlasu 
předloží Ministerstvu financí, 

b) žádost JSDHO posoudí příslušný krajský 
úřad, v případě jeho souhlasu bude žádost 
předložena MV – GŘ HZS ČR a následně 
postoupena Ministerstvu financí, 

c) žádost kraje posoudí Ministerstvo vnitra, které 
ji v případě souhlasu předloží Ministerstvu 
financí. Nebude-li po poskytnutí této dotace 
kraji vyhlášen hejtmanem příslušného kraje 
v přiměřené lhůtě krizový stav, budou 
poskytnuté finanční prostředky vráceny do 
státního rozpočtu.“ 

 
Návrh upraveného znění textu čl. 4, bod 5: 
„5. V případě použití rezervy na řešení krizových situací 
podle čl. 3 odst. 3 na předcházení krizových situací bude 
žádost posouzena takto: 

a) žádost ústředního správního úřadu posoudí 
Ministerstvo vnitra, které ji v případě souhlasu 
předloží Ministerstvu financí, 

b) žádost obce pro JSDHO posoudí příslušný 
krajský úřad, v případě jeho souhlasu bude 
žádost předložena MV – GŘ HZS ČR a 
následně postoupena Ministerstvu financí, 

c) žádost kraje posoudí Ministerstvo vnitra, které 
ji v případě souhlasu předloží Ministerstvu 
financí, 

d) žádost HZS kraje posoudí MV – GŘ HZS 
ČR a následně bude žádost postoupena 
Ministerstvu financí. 

Nebude-li po poskytnutí dotace podle čl. 3 odst. 3 
vyhlášen v přiměřené lhůtě krizový stav, budou 
poskytnuté finanční prostředky vráceny do státního 
rozpočtu.“ 
 

V textu čl. 4 bodu 5 písm. c) je nezbytné rovněž ponechat HZS 
2ČR a nikoli HZS kraje, protože by došlo k vyloučení možnosti 
uplatňování žádostí záchranným útvarem HZS ČR, které jsou 
posuzovány v rámci působnosti GŘ HZS ČR. 
 
 
Text ustanovení čl. 4 bodu 5 nově zní: 
 
„5. V případě použití rezervy na řešení krizových situací 
podle čl. 3 odst. 3 na předcházení krizových situací bude 
žádost posouzena takto: 

a) žádost ústředního správního úřadu posoudí 
Ministerstvo vnitra, které ji v případě souhlasu 
předloží Ministerstvu financí, 

b) žádost obce pro JSDHO posoudí příslušný 
krajský úřad, v případě jeho souhlasu bude 
žádost předložena MV – GŘ HZS ČR a následně 
postoupena Ministerstvu financí, 

c) žádost Hasičského záchranného sboru ČR 
posoudí MV – GŘ HZS ČR  
a následně bude žádost postoupena 
Ministerstvem vnitra  Ministerstvu financí, 

d) žádost kraje, spojená s nadcházející mimořádnou 
událostí, posoudí Ministerstvo vnitra, které ji 
v případě souhlasu předloží Ministerstvu financí. 
Nebude-li po poskytnutí této dotace kraji 
vyhlášen hejtmanem příslušného kraje 
v přiměřené lhůtě krizový stav, budou poskytnuté 
finanční prostředky vráceny do státního 
rozpočtu.“ 
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Zdůvodnění: 
Úprava textu v čl. 4,  bod 5, písmeno b) „žádost 
JSDHO…“ na text „žádost obce pro JSDHO…“ je 
z důvodu toho, že JSDHO nemají samostatnou právní 
subjektivitu, tudíž nemohou sami žádat  
a jejich zřizovatelem je obec, která je naopak oprávněná 
žádat o dotaci (viz. čl. 2 „Zásady postupu…“).  
Text čl. 4, bod 5, písmeno c) je upraven z důvodu projevu 
diskriminace části žadatelů  
a vytváří tak nerovné postavení příjemců dotací tím, že 
pouze kraji ukládá povinnost vrácení finančních 
prostředků a jiné části žadatelů tato povinnost uložena 
není. 
Proto je navrženo rozšíření povinnosti případného 
vrácení poskytnutých finančních prostředků  
při nevyhlášení krizového stavu i všem ostatním 
žadatelům.  
Text čl. 4, bod 5, navrhujeme vložit nové písmeno d) aby 
byl stanoven i postup, kdy je žadatelem HZS kraje (viz čl. 
2 „Zásady postupu …“) 
Z textu naopak navrhujeme vypustit formulaci vyhlášení 
krizového stavu pouze hejtmanem příslušného kraje, 
protože pokud by byl vyhlášen krizový stav vládou, pak 
by již hejtman krizový stav nevyhlašoval a povinnost 
vrátit dotaci by se na tento případ nevztahovala. 
Současně v původní formulaci by se nevztahovala 
povinnost také na obce a ústřední správní úřady, což 
považujeme vůči krajům za diskriminační. 
 

Jihomoravský 
kraj  

Doporučující připomínka 
Se změnami Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
došlo pro rok 2019 k výraznému navýšení platů 
pracovníků v sociálních službách. 
  
V oblasti sociálních služeb je zapotřebí zdůraznit, že 
navýšení se netýká pouze zaměstnanců ve veřejném 

Neakceptováno 
Výše prostředků na sociální služby je plně v kompetenci věcně 
příslušného resortu, v tomto případě MPSV, v případě 
požadavku nad limit stanovených výdajů bude případné 
navýšení dotací na sociální služby projednáváno v rámci 
přípravy rozpočtu v srpnu a září t.r. 
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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.  
 
Opakované navýšení platů a mezd v sociálních službách 
v letech 2016 až 2019 nebylo kraji v plné výši pokryto 
dotací, kterou obdržel na zajištění sociálních služeb z 
MPSV. Ani dotace na rok 2019 nepokryla navýšení 
osobních nákladů v oblasti sociálních služeb. 
 
Jihomoravský kraj např. pro rok 2019 vyčlenil na 
financování základních činností sociálních služeb 
zařazených do základní sítě o 40 mil. Kč více než 
v předchozím roce, obce v Jihomoravském kraji rovněž 
spolufinancují sociální služby v návaznosti na rostoucí 
náklady vyššími finančními podporami jejich 
poskytovatelům. Kraj dále využil možnosti navýšení 
alokace u individuálního projektu a spolufinancuje další 
sociální služby z prostředků EU a požádal o dalších 70 
mil Kč.  
 
Navýšení spoluúčasti kraje a obcí nicméně nemůže 
sanovat nedostatek prostředků ze státního rozpočtu, 
které by měly svou výší odpovídat požadavku na krytí 
vládou schváleného navýšení platů a mezd. 
Poskytovatelé mnohdy nemohou zvýšit své příjmy 
z úhrad od klientů, jelikož ty jsou již na horních hranicích 
pro úhradu stanovenou vyhláškou č. 505/2006 Sb.  
 
Na základě výše uvedených důvodů Jihomoravský kraj 
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Stránka 100 (celkem 21) 

požaduje vyčlenit ve státním rozpočtu finanční 
prostředky odpovídající potřebě na pokrytí vládou 
opakovaně schváleného navýšení osobních nákladů 
v oblasti sociálních služeb.  
 
 

V Praze 22. září 2019 

Vypracoval: Ing. Sandra Brožová  Podpis: 
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