
III. 

Návrh 

 

ZÁKON 

ze dne …….. 2020 

 

o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 

 

 

 

 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

 

 

 

§ 1 

 

     (1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2021 (dále jen „státní 

rozpočet“) se stanoví částkou …………………………. Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu 

se stanoví částkou …………………….. Kč. Schodek státního rozpočtu ve výši 

……………… Kč bude pokryt snížením stavu na účtech státních finančních aktiv 

o ……………. Kč a změnou stavu státního dluhu o ……………… Kč.. 

 

     (2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu. 

 

     (3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 

k tomuto zákonu. 

 

     (4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 

k tomuto zákonu. 

 

     (5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu. 

 

     (6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to 

očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši ………………. Kč a odvody 

do rozpočtu Evropské unie v celkové výši …………………… Kč. Tyto ukazatele jsou 

uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu. 
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§ 2 

 

     (1) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města 

Prahy, a to příspěvky v celkové výši …………………. Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 

k tomuto zákonu. 

 

     (2) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, 

v úhrnech po jednotlivých krajích, a to příspěvky v celkové výši …………………. Kč, jsou 

obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu. 

 

     (3) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek 

v celkové výši …………………….. Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu. 

 

     (4) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím 

a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu. 

 

§ 3 

 

     (1) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 

………………………… Kč.  

 

     (2) Seznam dotací poskytovaných v roce 2021 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. 

 

 

 

§ 4 

 

     (1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly 

poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím v letech 2013 a 2014 na úhradu nákladů 

spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi v roce 2013 a následnou 

obnovu a které nebyly v letech 2013 až 2020 vyčerpány, mohly být použity ke stejným 

účelům v roce 2021.  

 

     (2) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery 

veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa 

v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou 

a převáděnou za rok 2020 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových 

pravidel. O toto překročení se zvyšují i částky uvedené v § 1 odst. 1 s výjimkou schodku 

státního rozpočtu. 
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§ 5 

 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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Příloha č. 1 k zákonu č. …../2020 Sb.

Ukazatel v Kč

Příjmy státního rozpočtu celkem

Výdaje státního rozpočtu celkem

         z toho: finanční vztahy k rozpočtům 

                    - krajů 

                    - obcí v úhrnech po jednotlivých krajích
                    - finanční vztah k rozpočtu hlavního 

                      města Prahy

Schodek

Financování:

Změna stavu státního dluhu

Změna stavu na účtech státních finančních aktiv

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 

STÁTNÍHO ROZPOČTU 
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Příloha č. 2 k zákonu č. …../2020 Sb.

v Kč

z toho z toho

povinné pojistné 

na důchodové 

pojištění

z rozpočtu Evropské 

unie **)

301 Kancelář prezidenta republiky

302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

303 Senát Parlamentu

304 Úřad vlády České republiky

305 Bezpečnostní informační služba

306 Ministerstvo zahraničních věcí

307 Ministerstvo obrany

308 Národní bezpečnostní úřad

309 Kancelář veřejného ochránce práv

312 Ministerstvo financí

313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

314 Ministerstvo vnitra

315 Ministerstvo životního prostředí

317 Ministerstvo pro místní rozvoj

321 Grantová agentura České republiky

322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

327 Ministerstvo dopravy

328 Český telekomunikační úřad

329 Ministerstvo zemědělství

333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

334 Ministerstvo kultury

335 Ministerstvo zdravotnictví

336 Ministerstvo spravedlnosti

343 Úřad pro ochranu osobních údajů

344 Úřad průmyslového vlastnictví

345 Český statistický úřad

346 Český úřad zeměměřický a katastrální

348 Český báňský úřad

349 Energetický regulační úřad

353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

355 Ústav pro studium totalitních režimů

358 Ústavní soud

359 Úřad Národní rozpočtové rady

361 Akademie věd České republiky

362 Národní sportovní agentura

371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických 

stran a politických hnutí

372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

374 Správa státních hmotných rezerv

375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

377 Technologická agentura České republiky

378 Národní úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost

381 Nejvyšší kontrolní úřad

396 Státní dluh

397 Operace státních finančních aktiv

398 Všeobecná pokladní správa

C E L K E M

PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,       

                                    nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)       

*)  bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;      

      v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních      

      odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím  Národního fondu

CELKOVÝ PŘEHLED  PŘÍJMŮ  STÁTNÍHO  ROZPOČTU PODLE  KAPITOL

Číslo 

kapitoly
Kapitola

daňové příjmy *)

 pojistné na sociální 

zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku 

zaměstnanosti

nedaňové příjmy, 

kapitálové příjmy a 

přijaté transfery 

celkem
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Příloha č. 3 k zákonu č. …../2020 Sb.

v Kč

Číslo 

kapitoly
K a p i t o l a

V ý d a je

c e l k e m

301 Kancelář prezidenta republiky

302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

303 Senát Parlamentu

304 Úřad vlády České republiky

305 Bezpečnostní informační služba

306 Ministerstvo zahraničních věcí

307 Ministerstvo obrany

308 Národní bezpečnostní úřad

309 Kancelář veřejného ochránce práv

312 Ministerstvo financí

313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

314 Ministerstvo vnitra

315 Ministerstvo životního prostředí

317 Ministerstvo pro místní rozvoj

321 Grantová agentura České republiky

322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

327 Ministerstvo dopravy

328 Český telekomunikační úřad

329 Ministerstvo zemědělství

333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

334 Ministerstvo kultury

335 Ministerstvo zdravotnictví

336 Ministerstvo spravedlnosti

343 Úřad pro ochranu osobních údajů

344 Úřad průmyslového vlastnictví

345 Český statistický úřad

346 Český úřad zeměměřický a katastrální

348 Český báňský úřad

349 Energetický regulační úřad

353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

355 Ústav pro studium totalitních režimů

358 Ústavní soud

359 Úřad Národní rozpočtové rady

361 Akademie věd České republiky

362 Národní sportovní agentura

371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran 

a politických hnutí

372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

374 Správa státních hmotných rezerv

375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

377 Technologická agentura České republiky

378 Národní úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost

381 Nejvyšší kontrolní úřad

396 Státní dluh

397 Operace státních finančních aktiv

398 Všeobecná pokladní správa

C E L K E M

CELKOVÝ PŘEHLED  VÝDAJŮ  STÁTNÍHO  ROZPOČTU 

PODLE  KAPITOL
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Příloha č. 5 k zákonu č. ….. /2020 Sb.

v  Kč

K R A J
Příspěvek na výkon státní  správy 

celkem

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

Pardubický

Kraj Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

Ú h r n

Postup pro stanovení výše příspěvku:

A

B

C

Celková částka příspěvku se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny. 

Výše příspěvku pro jednotlivé kraje je stanovena na základě adekvátního počtu

úředních úvazků zabývajících se přeneseným výkonem státní správy, a dále na

základě částky určené Ministerstvem vnitra na pokrytí jednoho modelového úvazku

(... Kč) tak, aby byla nastavena shodná míra krytí adekvátních nákladů u všech krajů, tj. ...

%. 

Východiskem pro objem příspěvku krajům na výkon státní správy pro rok 2021 je

výsledná částka příspěvku pro rok 2020 valorizována o ... %, a dále navýšena o částku

... Kč.

(s výjimkou hlavního města Prahy)

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ

Pro rok 2021 byl příspěvek na výkon státní správy celkově navýšen v průměru o ... %. 

Na základě konkrétních regresorů byly vypočítány koeficienty pro kvadratickou rovnici,

která určí adekvátní počet úředních úvazků zabývajících se výkonem přenesené

působnosti:   x = – A*obyv
2 

+ B*obyv + C

x je adekvátní počet úvazků a obyv je počet obyvatel daného kraje k 1. 1. 2020. Podle

těchto hodnot byly určeny počty adekvátních úvazků pro každý kraj.

Koeficienty
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Příloha č. 6 k zákonu č. ….. /2020 Sb.

v  Kč

K R A J
Příspěvek na výkon státní správy 

celkem*)

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

Pardubický

Kraj Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

Ú h r n

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU OBCÍ V ÚHRNECH 

PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

(s výjimkou hlavního města Prahy)

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy

jednotlivým obcím s výjimkou hlavního města Prahy
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Příloha č. 7 k zákonu č. ….. /2020 Sb. 

 
 

 
FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

 

            v Kč 

 Praha jako obec Praha jako kraj Celkem 

Příspěvek na výkon státní správy    

Úhrn     

 
 

Postup pro stanovení výše příspěvku  
 
 
Výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Prahu zahrnuje částky určené postupem stanoveným v části 1. A), 1.B), 
1.C), 1.D), 1.E), 1.F), 1.G), 1.H) a 2. Takto zjištěná hodnota se zaokrouhluje na celé stokoruny podle matematických zásad.  
 

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze jako obci 
 
 
A) Výkon působnosti, která je svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem a orgánům obcí 
s rozšířenou působností v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha 
vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Pro rok 2021 
se stanovuje sazba … Kč. Meziroční změna příspěvku oproti roku 2020 je zejména důsledkem osamostatnění výkonových plateb 
ze sazby a také výsledkem nárůstu počtu obyvatel hlavního města Prahy dle údajů Českého statistického úřadu se stavem 
k 1. 1. 2020.  
 
B) Financování vydávání občanských průkazů  
 
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku … Kč k pokrytí financování vydávání občanských 
průkazů jednotlivými úřady městských částí.  
  
Úřad městské části, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu, (tzv. "místo nabrání") obdrží příspěvek ve výši 
násobku … Kč za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání 
občanského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů a do 24 hodin, žádost o vydání občanského průkazu s dobou 
platnosti šest, tři nebo 1 měsíc.  
 
Další příspěvek obdrží úřad městské části, který při vydání občanského průkazu provedl aktivaci jeho elektronického čipu 
a představil jeho funkce (tzv. "místo aktivace"). Za tento úkon obdrží příspěvek ve výši násobku ... Kč za každou provedenou 
aktivaci. 
 
Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání a počtu aktivovaných občanských průkazů, který je získaný 
na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva vnitra, je období od 1. 1. do 31. 12. 2019. 
 
C) Financování vydávání řidičských průkazů  
 
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku … Kč k pokrytí financování vydávání řidičských 
průkazů Magistrátem hlavního města Prahy.  

  
Magistrát hlavního města Prahy, kde byla podána žádost o vydání řidičského průkazu, (tzv. "místo nabrání") obdrží příspěvek ve 
výši násobku … Kč za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání řidičského 
průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů. Dále příspěvek nenáleží za přijaté žádosti o vydání nového řidičského průkazu, 
u kterých byl inkasován správní poplatek. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání řidičských 
průkazů, který je získaný na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva dopravy, je období od 1. 1. do 31. 12. 
2019. 
 
D) Financování matriční agendy  

 
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku ... Kč k pokrytí financování úkonů učiněných 
v rámci jednotlivých matričních úřadů.  

 
Celkový objem prostředků, určených na financování matričních úřadů tvoří výkonová složka, která bude rozdělena na základě 
počtu sledovaných úkonů. Úřad městské části, jejíž matriční úřad provedl v rozhodném období od 1. 1. do 31. 12. 2019 úkon, 
obdrží za jeho provedení příspěvek. Za každý provedený zápis v knize narození, obdrží úřad městské části příspěvek ve výši ... 
Kč. Za každý provedený zápis v knize manželství nebo partnerství obdrží úřad městské části nebo Magistrát hl. m. Prahy 
příspěvek ve výši ... Kč a za každý provedený zápis v knize úmrtí obdrží úřad městské části příspěvek ... Kč. Za každý úkon určení 
otcovství souhlasným prohlášením rodičů obdrží úřad městské části příspěvek ve výši ... Kč, a to za období od 1. 1. do 31. 12. 
2019.  

 
Počty zápisů vycházejí ze statistického zjišťování prováděného Českým statistickým úřadem. 
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E) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí  
 

Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku ... Kč k pokrytí financování veřejného opatrovnictví 
k zabezpečení ... opatrovanců.  

  
Předmětné financování se týká opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti (dle § 55 zákona 
č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - dále jen OZ - ve spojení s § 62), tak i těch, které omezeny 
nebyly (§ 469 OZ - špatný zdravotní stav působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv). V těchto případech je zde pravomocný 
rozsudek soudu, který jmenuje městskou část veřejným opatrovníkem nikoliv jen pro jedno konkrétní řízení, ale pro komplexní 
výkon práv a povinností spojených s dlouhodobou omezenou schopností opatrovance zajišťovat své potřeby vlastními silami.  

   
Toto financování se ale netýká procesního opatrovnictví osob, u kterých není známo, kde pobývají, nebo osob neznámých, které 
se účastní určitého právního jednání. Netýká se taktéž ustanovení obce jako osoby určené pro provedení určitých jednotlivých 
právních jednání, nebo jíž je svěřena správa majetku osoby již během řízení o svéprávnosti dle § 58 OZ. Netýká se ani procesního 
opatrovnictví pro řízení o svéprávnosti, opatrovnictví či některých podpůrných opatření (dle § 37 zákona č. 292/2013 Sb., 
o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) či jiného procesního opatrovnictví. Financování se netýkají 
i případy opatrovnictví, kdy se městská část 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).  
  
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.  
  
Městské části jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu 
k rozhodnému dni. Tímto rozhodným dnem pro příspěvek na rok 2021 je 31. březen 2020. K tomuto rozhodnému dni bylo 
prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy realizováno ve všech městských částech zjišťování skutečného stavu výkonu 
veřejného opatrovnictví. Následně byla takto Magistrátem hlavního města Prahy učiněná zjištění zveřejněna na internetových 
stránkách Ministerstva vnitra s cílem umožnit městským částem zjištěné skutečnosti verifikovat.  

  
Výše zmíněná paušální platba byla pro rok 2021 stanovena ve výši ... Kč na opatrovance za rok. Na změny v počtu opatrovanců 
v průběhu roku není brán zřetel. Jedná se pouze o živé osoby pod opatrovnictvím městských částí. Zároveň nehraje roli faktická 
přítomnost osoby v městské části, tedy zda osoba v rozhodném datu pobývá na jiném místě (například zdravotnické zařízení, 
zařízení sociálních služeb apod.), či zda jde o osobu migrující v dalších obcích.  

  
Úřadům městských částí, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, bude výše příspěvku na výkon státní správy zvýšena 
o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců. 

 
F) Financování jednotných kontaktních míst  

 
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku ... Kč k zabezpečení činnosti jednotných 
kontaktních míst Úřadu městské části Praha 1 a Úřadu městské části Praha 7. Pro Prahu 1 příspěvek činí ...  Kč za ... 
zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů a pro Prahu 7 je příspěvek ve výši ... Kč za ... zaevidovaných a následně 
řešených dotazů klientů.  

 
Obecní živnostenské úřady podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších 
předpisů plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009, o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších 
předpisů.  

  
Výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa je stanovena na základě statistik vedených v informačním systému 
"SINPRO", tj. zaevidovaných a následně řešených dotazů klienta bez duplicit takovéhoto dotazu za období od 1. 1. 
do 31. 12. 2019 Konkrétní počet zaevidovaných a následně řešených dotazů v rámci jednotného kontaktního místa je přiřazen 
jednomu ze škály stanovených intervalů (rozpětí "od - do"), ke kterému jsou navázány finanční prostředky. Stanovené rozpětí bylo 
valorizováno o ... % se zaokrouhlením částek na tisíce. Se zvyšujícím se počtem řešených dotazů se zvyšují navázané finanční 
prostředky v rámci škály stanovených intervalů podle níže uvedeného: 
 
 

Rozpětí zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů Výše příspěvku v Kč 

0 - 25 ... 

26 - 50 ... 

51 - 75 ... 

76 - 100 ... 

101 - 125 ... 

126 - 150 ... 

151 - 175 ... 

176 - 200 ... 
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201 - 225 ... 

226 - 250 ... 

251 - 275 ... 

276 - 300 ... 

301 - 325 ... 

326 - 350 ... 

351 - 375 ... 

376 - 400 ... 

401 - 425 ... 

426 - 450 ... 

451 - 475 ... 

476 - 500 ... 

501 - 525 ... 

526 - 550 ... 

551 - 575 ... 

576 - 600 ... 

601 - 625 ... 

626 - 650 ... 

651 - 675 ... 

676 - 700 ... 

701 - 725 ... 

726 - 750 ... 

751 - 775 ... 

776 - 800 ... 

801 - 825 ... 

 
G) Financování úřadů územního plánování  

 
Vedle části příspěvku pro hlavní město Prahu podle části 1.A), který zahrnuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí výkonu 
agendy úřadů územního plánování, v souladu s platnou právní úpravou, tj. zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících 
zákonů, obdrží Magistrát hlavního města Prahy další část příspěvku. 
 
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku ... Kč k pokrytí financování agendy úřadu 
územního plánování.  
 
Magistrát hlavního města Prahy obdrží příspěvek za každé závazné stanovisko vydané v období od 1. 1. do 31. 12. 2019 podle 
§ 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., kterým 
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 
souvisejících zákonů. Částka pro rok ... za jeden úkon činí ... Kč.  
 
Počty závazných stanovisek, které nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, vycházejí ze statistického zjišťování 
prováděného Ministerstvem pro místní rozvoj.  
  
H) Financování živnostenských úřadů  

 
Vedle části příspěvku pro hlavní město Prahu podle části 1.A), který zahrnuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí výkonu 
agendy živnostenských úřadů v souladu s platnou právní úpravou, tj. zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších 
předpisů, obdrží úřad městské části další část příspěvku. 
 
Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku ... Kč k pokrytí financování agendy živnostenských 
úřadů.  
 
Úřad městské části obdrží příspěvek za každé avízo, tj. změnu a doplnění údajů ze základních registrů a určených informačních 
systémů, zpracované v období od 1. 1. do 31. 12. 2019 podle § 49, §56 a §60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Částka pro rok 2021 za jeden zpracované avízo činí … Kč.  
Počty zpracovaných avíz vycházejí z živnostenského rejstříku spravovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu 
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2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze jako kraji 

 
Výkon působnosti, která je svěřena orgánům krajů v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2021 je výsledná částka příspěvku pro rok 2020 navýšená o ... 
%, což odpovídá průměrné míře valorizace u krajů pro rok 2021. 
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Příloha č. 8 k zákonu č. ….. /2020 Sb. 

                      Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy 

jednotlivým obcím s výjimkou hlavního města Prahy 

 

 

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy1)  

 

A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)  
  

Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočítaných podle rozsahu působnosti na základě níže 

uvedeného vzorce. 2)3) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části 1.D) a 1.H). 

 

Vzorec: 

 

                  B 

P = ------------------------   x SO 

       A + odmocnina (SO) 

 

 

 

Výše příspěvku4) je závislá:  

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,  

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel.  

  

Hodnoty koeficientů "A" a "B" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní 

správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obce, která je 

stavebním úřadem, se sčítají dvě částky vypočítané na základě dosazení koeficientů "A" a "B" uvedených 

v tabulce v řádcích 1 a 3 do výše uvedeného vzorce). 

 

Rozsah působnosti A B 

Základní působnost   

Působnost matričního úřadu   

Působnost stavebního úřadu   

Působnost pověřeného obecního úřadu   

 
1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  
2) Do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících. U základní působnosti, kde 

správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 

300 obyvatel.  
3) Příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají.  
4) Pro rok 2021 byl celkový objem příspěvku valorizován o … % dle jednotlivých působností, vyjma matriční 

působnosti. Zohledněna byla i  meziroční změna počtu obyvatel.   
5) Velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky 

k 1. 1. 2020 vydané Českým statistickým úřadem, podle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů 

obcí  s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších 

předpisů,  a vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé 

stokoruny.  
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B) Obce s rozšířenou působností  
  
Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2.3)6) Navíc se přičte částka 

uvedená v části 1.F), 1.G), 1.H), 1.I) a 1.J) za výkonové složky příspěvku a u některých obcí se přičte i částka 

uvedená  v části 1.C), 1.D) a 1.E). 

Vzorec 1:   

B 

P1 = ------------------------- x SO                                  

A + odmocnina(SO) 

  

        Vzorec 2: 

 

 

                              SC 

     P2 = C x  (1 -  -----)  x SO 

                            SO

Výše příspěvku7) je závislá:  

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,  

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel,  

- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)5) je 

vyjádřená počtem obyvatel obce.  

  

Hodnoty koeficientů „A“, „B“ a „C“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu 

státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:  

 

Rozsah působnosti A B C 

Základní působnost    

Působnost matričního úřadu    

Působnost stavebního úřadu    

Působnost pověřeného obecního úřadu    

Působnost obce s rozšířenou působností    

 

6) Do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících. 

V případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely výpočtu 

příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel. 
7) Pro rok 2021 byl celkový objem příspěvku valorizován o … % dle jednotlivých působností, vyjma matriční 

působnosti. Zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel. 
       

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé 

stokoruny.  
 

C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením  
 

Obec Výše příspěvku v Kč 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav8)  

Černošice8)  

Nýřany8)  

Šlapanice8)  

Brno9)10)11)12)  

   z toho zvláštní matrika10)11)  

Ostrava9)13)  

Plzeň9)14)  
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8) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 

s rozšířenou působností. Výše příspěvku je nově založena na skutečném počtu zaměstnanců na detašovaném 

pracovišti (vyjma zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, kteří jsou financováni z dotací Ministerstva 

práce a sociálních věcí) a velikosti správního obvodu obcí s rozšířenou působností. 
9) Obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., 

o okresních úřadech, ve znění zákona č. 320/2001 Sb. (Poznámka: zákon č. 147/2000 Sb. byl zrušen ke dni 

1.  1.  2003).  
10) § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

11) § 31 až 37 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon 

o státním občanství České republiky, ve znění zákona č. 204/2019 Sb.). 
12) V částce zahrnuto navýšení o … ve prospěch matričních úřadů statutárního města Brno. Částka je odvozena 

od počtu sledovaných úkonů dle části 1.H). 
13) V částce zahrnuto navýšení o … Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Ostrava. Částka je 

odvozena od počtu sledovaných úkonů dle části 1.H). 
14) V částce zahrnuto navýšení o Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Plzeň. Částka je odvozena 

od počtu sledovaných úkonů dle části 1.H). 

   

D) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí 
  

Předmětné financování se týká opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti 

(dle § 55 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) ve spojení s § 62), tak i těch, které omezeny 

nebyly (§ 469 OZ - špatný zdravotní stav působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv). V těchto případech je 

zde pravomocný rozsudek soudu, který jmenuje obec veřejným opatrovníkem nikoliv jen pro jedno konkrétní 

řízení, ale pro komplexní výkon práv a povinností spojených s dlouhodobou omezenou schopností opatrovance 

zajišťovat své potřeby vlastními silami.  

   

Toto financování se ale netýká procesního opatrovnictví osob, u kterých není známo, kde pobývají, nebo osob 

neznámých, které se účastní určitého právního jednání. Netýká se taktéž ustanovení obce jako osoby určené pro 

provedení určitých jednotlivých právních jednání, nebo jíž je svěřena správa majetku osoby již během řízení 

o svéprávnosti dle § 58 OZ. Netýká se ani procesního opatrovnictví pro řízení o svéprávnosti, opatrovnictví či 

některých podpůrných opatření (dle § 37 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění 

pozdějších předpisů) či jiného procesního opatrovnictví. 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).  

  

V případě rozhodnutí z období přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 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.  

  

Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického 

počtu k rozhodnému dni. Tímto rozhodným dnem pro příspěvek na rok 2021 je 31. březen 2020. K tomuto 

rozhodnému dni bylo prostřednictvím krajských úřadů realizováno ve všech obcích zjišťování skutečného stavu 

výkonu veřejného opatrovnictví. Následně byla takto kraji učiněná zjištění zveřejněna na internetových 

stránkách Ministerstva vnitra s cílem umožnit obcím zjištěné skutečnosti verifikovat.  

  

Výše zmíněná paušální platba byla pro rok 2021 stanovena ve výši … Kč na opatrovance za rok. Na změny v 

počtu opatrovanců v průběhu roku není brán zřetel. Jedná se pouze o živé osoby pod opatrovnictvím obcí. 

Zároveň nehraje roli faktická přítomnost osoby v obci, tedy zda osoba v rozhodném datu pobývá na jiném místě 

(například zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb apod.), či zda jde o osobu migrující v dalších obcích.  

  

Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, bude výše příspěvku na výkon státní správy zvýšena 

o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců. 

 

E) Financování jednotných kontaktních míst 
 

Obecní živnostenské úřady podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve 

znění pozdějších předpisů, plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném 

pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů.  
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Seznam jednotných kontaktních míst je stanoven přílohou vyhlášky č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam 

jednotných kontaktních míst.  

  

Výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa je stanovena na základě statistik vedených 

v informačním systému "SINPRO", tj. zaevidovaných a následně řešených dotazů klienta bez duplicit 

takovéhoto dotazu za období od 1. 1. do 31. 12. 2019. Konkrétní počet zaevidovaných a následně řešených 

dotazů v rámci jednotného kontaktního místa je přiřazen jednomu ze škály stanovených intervalů (rozpětí "od - 

do"), ke kterému jsou navázány finanční prostředky. Stanovené rozpětí bylo valorizováno o … % se 

zaokrouhlením částek na tisíce. Se zvyšujícím se počtem řešených dotazů se zvyšují navázané finanční 

prostředky v rámci škály stanovených intervalů podle níže uvedeného: 

 

 

Rozpětí zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů Výše příspěvku v Kč 

0 - 25  

26 - 50  

51 - 75  

76 - 100  

101 - 125  

126 - 150  

151 - 175  

176 - 200  

201 - 225  

226 - 250  

251 - 275  

276 - 300  

301 - 325  

326 - 350  

351 - 375  

376 - 400  

401 - 425  

426 - 450  

451 - 475  

476 - 500  

501 - 525  

526 - 550  

551 - 575  

576 - 600  

601 – 625  

 

 

Konkrétní výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa v rámci obcí ČR je následující: 

 

Jednotné kontaktní 

místo v rámci obcí ČR 

Počet zaevidovaných a následně 

řešených dotazů klientů v období od 

1. 1. do 31. 12. 2019 

Výše příspěvku v Kč 

Ostrava   

České Budějovice   
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Liberec   

Hradec Králové   

Jihlava   

Zlín   

Černošice   

Olomouc   

Karlovy Vary   

Brno   

Plzeň   

Pardubice   

Ústí nad Labem   

 

F) Financování vydávání občanských průkazů 

 
Obec, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu (tzv. "místo nabrání"), obdrží příspěvek ve výši 

násobku … Kč za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost, 

u které byl inkasován správní poplatek - tj. žádost o vydání občanského průkazu s dobou vydání do pěti 

pracovních dnů a do 24 hodin, žádost o vydání občanského průkazu s dobou platnosti šest, tři nebo 1 měsíc.  

 

Další příspěvek obdrží obec, která při vydání občanského průkazu provedla aktivaci jeho elektronického čipu 

a představila jeho funkce (tzv. "místo aktivace"). Za tento úkon obdrží příspěvek ve výši násobku ... Kč za 

každou provedenou aktivaci. 

 

Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání a počtu aktivovaných občanských průkazů, 

které jsou získány na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva vnitra, je období od 1. 1. do 

31. 12. 2019. 

 

G) Financování vydávání řidičských průkazů  
 

Obec, kde byla podána žádost o vydání řidičského průkazu (tzv. "místo nabrání"), obdrží příspěvek ve výši 

násobku … Kč za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání 

řidičského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů a žádosti o vydání nového řidičského průkazu, 

u kterých byl inkasován správní poplatek. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání 

řidičských průkazů, který je získaný na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva dopravy, 

je období od 1. 1. do 31. 12. 2019. 

 

H) Financování matričních úřadů 
 

Celkový objem prostředků, určených na financování matričních úřadů, byl rozdělen přibližně na dvě shodné 

části. První část byla obcím alokována na základě vzorců a koeficientů zahrnující počet obyvatel ve správním 

obvodu viz část 1.A) a 1.B). Druhá část byla rozdělena na základě počtu sledovaných úkonů. Obec, jejíž matriční 

úřad provedl v rozhodném období od 1. 1. do 31. 12. 2019 úkon, obdrží za jeho provedení příspěvek. Za každý 

provedený zápis v knize narození obdrží obec příspěvek ve výši … Kč. Za každý provedený zápis v knize 

manželství nebo partnerství obdrží obec příspěvek ve výši … Kč a za každý provedený zápis v knize úmrtí 

obdrží obec příspěvek … Kč. Za každý úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů obdrží obec 

příspěvek ve výši ... Kč, a to za období od 1. 1. do 31. 12. 2019.  

 

V případě obce s rozšířenou působnosti se zvláštním postavením, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost 

okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, ve znění zákona č. 320/2001 Sb. 

(zákon č. 147/2000 Sb. byl zrušen ke dni 1. 1. 2003), bude financována jen výkonová složka, a to z důvodu 

vznikající úspory z rozsahu. Částky za provedené zápisy a úkon určení otcovství odpovídají výše uvedenému. 

Výše příspěvku bude přičtena k celkovému příspěvku na zvláštní postavení, viz část 1.C). 

 

Počty zápisů vycházejí ze statistického zjišťování prováděného Českým statistickým úřadem.   
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I) Financování úřadů územního plánování 

 
Vedle části příspěvku pro obce s rozšířenou působností podle části 1.B), který obsahuje i poměrnou část 

příspěvku na pokrytí výkonu agendy úřadů územního plánování, v souladu s platnou právní úpravou, tj. zákonem  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdrží 

obce s rozšířenou působností další část příspěvku. Agenda uvedená ve větě první byla do zákona č. 183/2006 Sb. 

doplněna zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

 

Obec s rozšířenou působností obdrží příspěvek za každé závazné stanovisko vydané v období od 1. 1. do 31. 12. 

2019 podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

zákona č. 225/2017 Sb. Částka pro rok 2021 za jeden úkon činí … Kč. Celkový objem finančních prostředků … 

Kč je meziročně zachován. 

 

Počty závazných stanovisek, které nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, vycházejí z resortního 

zjišťování prováděného Ministerstvem pro místní rozvoj.  

 

J) Financování živnostenských úřadů 

 
Vedle části příspěvku pro obce s rozšířenou působností podle části 1.B), který obsahuje i poměrnou část 

příspěvku na pokrytí výkonu agendy živnostenských úřadů, v souladu s platnou právní úpravou, tj. zákonem č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 

570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, obdrží obce s rozšířenou působností další 

část příspěvku.  

 

Obec s rozšířenou působností obdrží příspěvek za každé avízo, tj. změnu a doplnění údajů ze základních registrů 

a určených informačních systémů, zpracované v období od 1. 1. do 31. 12. 2019 podle § 49, §56 a §60 zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Částka pro rok 

2021 za jeden zpracované avízo činí … Kč.  

 

Počty zpracovaných avíz vycházejí z živnostenského rejstříku spravovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu.  

 

2. Postup pro přerozdělení výše příspěvku na výkon státní správy v průběhu 

kalendářního roku  
 

Pokud krajský úřad zcela výjimečně rozhodne o převodu výkonu přenesené působnosti v průběhu kalendářního 

roku, náleží příslušná část příspěvku na výkon státní správy dosavadního vykonavatele obci, která povinnost 

výkonu přenesené působnosti přebírá, a to vždy v poměrné části příspěvku od začátku čtvrtletí následujícího po 

rozhodnutí krajského úřadu. Krajský úřad o svém rozhodnutí a s tím souvisejícími změnami správních obvodů 

výkonu přenesené působnosti jednotlivých obcí neprodleně informuje Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí. 

 

V případě jmenování správce obce Ministerstvem vnitra rozhodne krajský úřad o převedení poměrné části 

příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti náležejícího dotčené obci na obec, kterou nově svým 

rozhodnutím pověřil k dočasnému výkonu přenesené působnosti. Převedená část příspěvku odpovídá poměru 

počtu dnů, po které správce obce svou činnost vykonává, a celkového počtu 365 dnů v kalendářním roce. 

Krajský úřad vydá v kalendářním roce takovéto rozhodnutí vždy s účinností maximálně do 31. 12. téhož roku. 

Pokud činnost správce obce bude pokračovat i po tomto datu, vydá krajský úřad vždy nové rozhodnutí, ve 

kterém zohlední novou skladbu příspěvku na výkon přenesené působnosti v novém kalendářním roce. 
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Příloha č. 9 k zákonu č. …../2020 Sb.

v Kč

číslo 

kapitoly
kapitola příjemce dotace účel dotace částka

SEZNAM DOTACÍ  V ROCE 2021 PODLE § 3 ODST. 2 ZÁKONA Č. ……../2020 SB.
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