
C. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

na léta 2022 a 2023“  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem místopředsedkyně vlády 
a ministryně financí dne 7. srpna 2020, s termínem dodání stanovisek do 21. srpna 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů 
JUDr. Petr Šulc,  
e-mail: pravni@cmkos.cz  

Zásadní připomínka 
ČMKOS očekává, že státní rozpočet na rok 
2021 plně zabezpečí potřeby školství, zejména 
pak realizaci vládního prohlášení o zvýšení 
průměrných platů pedagogů i nepedagogů. 
Návrh rozpočtu na rok 2021 by měl rovněž 
zohledňovat poznatky z nedávných krizových 
měsíců (například nedostatečné vybavení škol 
výpočetní technikou a prostředky moderní 
komunikace) a dále záměry obsažené 
v materiálu Strategie vzdělávání 2030+. 

Akceptováno. Vysvětleno.  
V reakci na poznatky z nedávných krizových měsíců 
(nedostatečné vybavení škol výpočetní technikou 
a prostředky moderní komunikace), byl rozpočet 
kapitoly MŠMT v rámci 3. úpravy schváleného 
státního rozpočtu na rok 2020 účelově navýšen 
o částku 300 mil. Kč. V pondělí 17. 8. 2020 schválila 
vláda svým usnesením č. 845 účelové navýšení 
rozpočtu kapitoly MŠMT na vrub kapitoly VPS –VRR 
o 984,5 mil. Kč. 
Pokud se týká záměrů obsažených ve Strategii 
vzdělávání 2030+ je třeba zdůraznit, že teprve 
probíhá finalizace materiálu na MŠMT. Následně 
bude materiál předložen do připomínkového řízení 
a poté na jednání vlády. 
Z dostupných podkladů lze dovodit, že finanční 
dopady Strategie vzdělávání 2030+ budou nad 
možnosti státního rozpočtu. Pracovní verze 
materiálu např. uvádí, že „nezbytnou podmínkou pro 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBTXP5JI8)

mailto:pravni@cmkos.cz


Stránka 2 (celkem 8) 

naplnění vytyčených strategických cílů je navýšení 
financování vzdělávacího systému, měřeného jako 
podíl celkových výdajů na vzdělávání k HDP, a to až 
na úroveň průměru zemí OECD.“ 

Doporučující připomínka 
ČMKOS nemá připomínky k formální úpravě 
návrhu zákona, tedy podkladu zatím bez 
číselných údajů. Upozorňujeme pouze na znění 
druhé věty v druhém odstavci průvodního 
dopisu, kde je uvedeno, že materiál neobsahuje 
ani návrh střednědobého výhledu státního 
rozpočtu na léta 2021 a 2022. Správně má být 
zřejmě uvedeno, že jde o léta 2022 a 2023. 

Akceptováno.  
Souhlasíme s připomínkou, omlouváme se za 
administrativní chybu v označení, součástí letos 
schvalovaného materiálu je samozřejmě návrh 
střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 
2022 a 2023.  

Sdružení místních 
samospráv  
Mgr. Jindra Tužilová,  
e-mail: 
tuzilova@smscr.cz  

Zásadní připomínka  
Sdružení místních samospráv České republiky 
k předloženému materiálu ve své podstatě 
nemůže uplatnit připomínky, neboť byl 
návrh zákona předložen do mezirezortního 
připomínkového řízení bez konkrétních 
číselných údajů a tedy je velmi obtížné se 
vyjádřit k možným dopadům na rozpočty 
samospráv, což z pohledu neznalosti obsahu 
rozpočtu kapitol rezortů, jež následně nejvíce 
ovlivňují rozpočty územně samosprávných 
celků, představuje nejistotu a komplikace pro 
územně samosprávné celky. Rádi bychom 
uvedli, že chybějící informace jsou pro územně 

samosprávné celky, jež jsou vázány zákonem o 
pravidlech rozpočtové odpovědnosti zásadní a 
měly by je mít v dostatečném předstihu 
k dispozici. Z výše uvedených důvodů nejsme 
schopni se k dopadům předloženého materiálu 
na rozpočty obcí a měst vyjádřit.  
 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Předkládací zpráva k materiálu vysvětluje, že do 
mezirezortního připomínkového řízení byl předložen 
materiál bez číselných údajů, stejně jako 
každoročně. Předmětem materiálu je pouze 
legislativní část. V době, kdy se koná vnější 
připomínkové řízení, nejsou známy finální číselné 
údaje, proto v předkládaném materiálu nejsou 
obsaženy. Číselné údaje jsou předmětem dalších 
prací na návrhu státního rozpočtu. Stejně tak budou 
předmětem dalších prací objemy transferů pro 
územní rozpočty z jednotlivých kapitol státního 
rozpočtu. Objemy transferů významných kapitol jsou 
pak na základě dostupných informací popsány 
v rozpočtové dokumentaci, v části týkající se 
územních rozpočtů, která je zpracována v průběhu 
rozpočtových prací. 
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Doporučující připomínka 
V otázce zachování zmocnění v § 4 odst. 1 
zákona o státním rozpočtu souhlasíme 
s jeho ponecháním. Nejsme s ohledem na 
zkrácenou dobu vnějšího připomínkového 
řízení schopni prokázat opak, a proto 
podporujeme možnost využití prostředků 
určených na úhradu nákladů spojených s 
odstraňováním následků škod způsobených 
povodněmi v roce 2013 a následnou obnovu i v 
roce 2021. Doporučujeme, aby pro případné 
rozhodování o zachování tohoto zmocnění bylo 
v budoucnu zahájeno v dostatečném časovém 
předstihu šetření ve spolupráci s kraji a obcemi, 
s čímž jsme ochotni Ministerstvu financí 
pomoci.  

Neakceptováno.  
Podle vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj není 
již dále účelné uvedené zmocnění v textu zákona 
o státním rozpočtu ponechat, neboť dané finanční 
prostředky nemohou být již v roce 2021 čerpány, 
a to z důvodu účelovosti. Prostředky jsou vázané na 
program, kde aktuálně není výzva ani nebude 
vyhlášena výzva nová, a to s ohledem na platnost 
tohoto programu a zároveň přípravu programu 
nového. 

Ministerstvo vnitra 
Ing. Alena Čulíková 

e-mail: 
alena.culikova@mvcr.cz   

 
Mgr. Eliška Teplická  

Generální ředitelství 
Hasičského záchranného 
sboru ČR  

email: 
eliska.teplicka@grh.izscr.cz  

 

Doporučující připomínky: 
K důvodové zprávě k návrhu usnesení 
vlády, bod II/6: Doporučujeme nahradit 
původní text „zejména při řešení prvotních 
následků povodní v červnu 2013“ textem 
odkazujícím na epidemii COVID-19 v roce 2020 
(např. „při krizové situaci spojené s nákazou 
COVID-19“).  
Odůvodnění: Podle našeho názoru je odkaz na 
povodně v roce 2013 zastaralý. S ohledem na 
vyhlášení nouzového stavu na celém území ČR 
v roce 2020 kvůli nákaze COVID-19 je vhodné 
toto v důvodové zprávě reflektovat. 

Akceptováno.  
Text důvodové zprávy byl upraven tak, že byl použit 
pouze obecný výraz „krizové situace, tj. např. 
odstraňování následků přírodních katastrof nebo 
opatření proti šíření infekčních nemocí“ bez bližší 
konkretizace či rozdělení na např. povodně, epidemii 
onemocnění COVID-19 a další. 

K návrhu usnesení vlády: 
V bodě IV. písm. f) uvedeno: „až do výše 50 mil 
Kč pro jednotlivé případy“. Zatímco v Zásadách 
postupu při použití finančních prostředků z 
účelové rezervy na řešení krizových situací, 

Vysvětleno.  
Jedná se o odlišné případy. Ministr financí může 
z rezerv kapitoly VPS uvolňovat výše uvedenou 
maximální částku 50 mil. Kč pro jednotlivé případy 
(jako rozpočtové opatření), ale příloha k usnesení 
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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 
je v čl. 4, odst. 1 uvedena maximální výše 
dotace 10 mil Kč. Nejsme si jisti, zda se jedná o 
chybu, či aktuální záměr navýšení této částky. 

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 - řeší jednorázové uvolnění 10 mil. Kč 
v případě vyhlášení krizového stavu v rámci 
ustanovení bodu IV. odst. f) Zásad (maximální výše 
dotace).  Nejedná se tedy o navýšení částky ve výši 
50 mil. Kč, ani o chybu. Úprava je stejná jako 
v loňském rozpočtovém roce.  

K příloze k návrhu usnesení vlády:  
V Zásadách 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, navrhujeme v čl. 4, 
odst. 5 - u všech písmen doplnit postup 
v případě nesouhlasného stanoviska 
posuzujícího orgánu: "...v případě nesouhlasu 
sdělí Ministerstvo vnitra s odůvodněním své 
stanovisko žadateli a v kopii na vědomí 
Ministerstvu financí“, v  čl. 4, odst. 5 písm. b) 
specifikovat roli MV-GŘ HZS ČR. Z textu 
"žádost obce pro JSDHO posoudí příslušný 
krajský úřad, v případě jeho souhlasu bude 
žádost předložena MV – GŘ HZS ČR a 
následně postoupena Ministerstvu financí." 
nevyplývá, co by mělo MV-GŘ HZS ČR s 
žádostí přesně dělat. Doporučujeme doplnit za 
MV-GŘ HZS ČR "...k posouzení .." . 

Akceptováno.  
Text přílohy byl upraven ve smyslu připomínky, tedy 
v čl. 4 odst. 5 všechna písmena a dále v č. 4 odst. 5 
písm. b). Toto doplnění má vazbu na ustanovení 
čl. 4 odst. 2.  
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Moravskoslezský kraj  
Mgr. Silvie Janečková,  
e-mail: 
silvie.janeckova@msk.cz  

Doporučující připomínka 
Návrh zákona o státním rozpočtu České 
republiky na rok 2021, předložený 
do připomínkového řízení, neobsahuje 
konkrétní číselné údaje, proto je velmi obtížné 
se v tomto připomínkovém řízení kvalifikovaně 
vyjadřovat, neboť zejména bez číselných údajů 
jednotlivých kapitol státního rozpočtu 
a konkretizace závazných finančních ukazatelů 
pro rozpočty územních samosprávných celků 
nelze odhadnout dopady do rozpočtů územních 
samosprávných celků, což vede k nejistotě pro 
kraje i obce co se týče struktury a objemu 
finančních vztahů státního rozpočtu vůči jejich 
rozpočtům. 
Očekávali jsme změnu s ohledem na to, že 
vláda schvaluje v zpravidla 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 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,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(zvlášť když je financování zajištěno z převážné 
míry dotacemi z kapitoly příslušných 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Předkládací zpráva k materiálu vysvětluje, že do 
mezirezortního připomínkového řízení byl předložen 
materiál bez číselných údajů, stejně jako 
každoročně. Předmětem materiálu je pouze 
legislativní část. V době, kdy se koná vnější 
připomínkové řízení, nejsou známy finální číselné 
údaje, proto v předkládaném materiálu nejsou 
obsaženy. Číselné údaje jsou předmětem dalších 
prací na návrhu státního rozpočtu. Stejně tak budou 
předmětem dalších prací objemy transferů pro 
územní rozpočty z jednotlivých kapitol státního 
rozpočtu. Objemy transferů významných kapitol jsou 
pak na základě dostupných informací popsány 
v rozpočtové dokumentaci, v části týkající se 
územních rozpočtů, která je zpracována v průběhu 
rozpočtových prací. 
O výši finančních vztahů státního rozpočtu 
k rozpočtům obcí, krajů a hl. m. Prahy (příspěvku na 
výkon státní správy) Ministerstvo financí informuje 
v návaznosti na proběhlé 1. čtení návrhu zákona 
v PSP. 
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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, případně o 
zaslání těchto informací na příslušná 
připomínková místa alespoň v říjnu 2020 tak, 
abychom mohli připravit návrh rozpočtu na rok 
2021 v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.    
 

Úřad vlády ČR – Odbor 
kompatibility  
JUDr. Zora Mališová,  
e-mail: 
malisova.zora@vlada.cz  

Doporučující připomínky  
K obecné části důvodové zprávy k návrhu 
zákona o státním rozpočtu:  
Vztah k právu EU uvedený v obecné části 
důvodové zprávy k návrhu zákona o SR není 
úplný, chybí v něm uvedení opatření, která byla 
přijata na úrovni EU v r. 2020, zejména v reakci 
na pandemii COVID-19. 
Nad rámec uvedeného v prvním odstavci lze 
dodat, že v únoru 2020 publikovala Evropská 
komise Zprávu o České republice 2020 – 
jakožto dokument vydaný v rámci Evropského 
semestru 2020: Posouzení pokroku ve 
strukturálních reformách a v předcházení a 
nápravě makroekonomické ne-rovnováhy a 
výsledky hloubkových přezkumů strukturálních 
reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011  - 
tato zpráva konstatuje mj., že v oblasti 
dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí 

Neakceptováno.  
Zmíněný dokument Evropské komise vyšel v květnu 
2020 a hodnotil dokumenty vypracované Českou 
republikou v dubnu 2020. Bylo zřejmé, že 
dokumenty budou velmi rychle zastarávat 
a hodnocení tak samo o sobě velice rychle ztratí 
relevanci. Absolutně nebyly známé jakékoliv 
informace o vývoje v nejvíce postiženém druhém 
čtvrtletí roku 2020, což bude pro další postup v EU 
a jejím prosazování fiskálních pravidel určující. 
V současné době je z vyjádření čelných 
představitelů Evropské komise velmi 
pravděpodobné, že aktivace všeobecné únikové 
doložky bude prodloužena i na rok 2021 (a tedy že 
vynucování pravidel se bude týkat až rozpočtů 
jednotlivých členských států na rok 2022) 
a o případném spuštění procedur při nadměrném 
schodku se bude rozhodovat na podzim 2020 na 
základě notifikace vládního deficitu a dluhu. 
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nedochází v ČR k žádnému pokroku. Na tuto 
zprávu by tedy měl rozpočet ČR 2021 také 
reagovat. 
Dále, s ohledem na vývoj plánovaného schodku 
ČR na rok 2020 byla v květnu t.r. vydána 
zpráva Evropské komise v souladu s čl. 126 
odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie , ve 
které se konstatuje, že podle konvergenčního 
programu z r. 2020 (zahrnujícího vliv pandemie 
COVID-19) plánuje ČR schodek veřejných 
financí, který značně překračuje referenční 
hodnotu 3% HDP sta-novenou ve Smlouvě; 
navíc plánované překročení není dočasné, 
protože podle prognózy Evropské komise z jara 
2020 (rovněž včetně ohledu na pandemii 
COVID-19) zůstane schodek veřejných financí 
v ČR nad úrovní 3% HDP i v roce 2021. 
Evropská komise současně připravila 
doporučení k národnímu programu reforem 
Česka na rok 2020 a ke konvergenčnímu 
programu ČR z r. 2020, které bude ČR 
adresováno po projednání v Evropské radě a v 
Radě EU – tento dokument bude obsahovat 
doporučení pro ČR v oblasti zdravých 
a udržitelných veřejných financí na období 2020 
a 2021. 
Doporučujeme doplnit do obecné části 
důvodové zprávy dokumenty Evropské unie 
vydané v r. 2020, které reagují na aktuální 
hospodářské problémy, a doplnit také, nakolik 
návrh státního rozpočtu ČR na rok 2021 z 
uvedených doporučení vychází (zejména s 
ohledem na výše cit. Zprávu Komise 
vypracovanou podle čl. 123 odst. 3 SFEU). 

Nevidíme proto důvod se v textu opírat o dnes již 
zcela zastaralé dokumenty, které již nyní mají 
v podstatě jen malou relevanci. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBTXP5JI8)



Stránka 8 (celkem 8) 

Svaz měst a obcí  
Mgr. Jakub Hornek, e-mail: 
hornek@smocr.cz  

Doporučující připomínka  
Pokud se týká zmocnění obsaženého v § 4 
odst. 1 návrhu zákona o státním rozpočtu, 
dovolujeme si požádat o jeho zachování.   

Neakceptováno.  
Podle vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj není 
již dále účelné uvedené zmocnění v textu zákona 
o státním rozpočtu ponechat, neboť dané finanční 
prostředky nemohou být již v roce 2021 čerpány, 
a to z důvodu účelovosti. Prostředky jsou vázané na 
program, kde aktuálně není výzva ani nebude 
vyhlášena výzva nová, a to s ohledem na platnost 
tohoto programu a zároveň přípravu programu 
nového. 

 

V Praze 28. září 2020 

Vypracovala: Ing. Sandra Brožová      Podpis: 
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