PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
VIII. volební období

287/2
Usnesení rozpočtového výboru č. 190 ze dne 28. listopadu 2018
k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok
2019

Předkladatel: Rozpočtový výbor
Doručeno poslancům: 29. listopadu 2018 v 12:24

Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna
2018
8. volební období

190
USNESENÍ
rozpočtového výboru
z 16. schůze
ze dne 28. listopadu 2018
k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019
(sněmovní tisk 287)
a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2019
2. čtení
Po úvodním slově ministryně financí A. Schillerové ze dne 10. října 2018, zpravodajské
zprávě posl. M. Vostré a po rozpravě rozpočtový výbor
I.

k o n s t a t u j e , že všechny výbory Poslanecké sněmovny projednaly kapitoly a okruhy
státního rozpočtu včetně dotací neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitol
podle usnesení č. 365 ze dne 24. října t. r. a přijaly k nim svá usnesení s výjimkou
-

II.

výboru petičního, který projednal kapitolu 304 – Úřad vlády a usnesení ke kapitole
nepřijal;
výboru kontrolního, který projednal kapitolu 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením
politických stran a politických hnutí a usnesení ke kapitole nepřijal;
výboru hospodářského, který projednal kapitolu 349 – Energetický regulační úřad
a usnesení ke kapitole nepřijal;
výboru pro bezpečnost, který přerušil projednávání dotací neziskovým a obdobným
organizacím v působnosti kapitol 314 – Ministerstvo vnitra a 336 – Ministerstvo
spravedlnosti;
výboru pro zdravotnictví, který dotace neziskovým a obdobným organizacím
v působnosti kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví neprojednal;

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby k vládnímu návrhu zákona o státním
rozpočtu na rok 2019 (sněmovní tisk 287) a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České
republiky na rok 2019 přijala následující usnesení:
„Poslanecká sněmovna
vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019
a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2019 podle sněmovního tisku
287 ve znění schválených pozměňovacích návrhů podle příloh 1 a 2 tohoto usnesení.“.
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II.

z m o c ň u j e předsedkyni výboru - zpravodajku, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu ČR.

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Miloslava VOSTRÁ v.r.
předsedkyně – zpravodajka

2

Příloha 1 usnesení PSP č….

1. Pozměňovací návrhy k textové části návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu
státního rozpočtu na rok 2019

1. A1
1. V příloze č. 2 se pod řádek kapitoly 361 Akademie věd České republiky vkládá řádek, na
kterém bude uvedena kapitola 362 Národní sportovní agentura. Veškeré číselné údaje této
kapitoly budou uvedeny ve výši „0“.
2. V příloze č. 3 se pod řádek kapitoly 361 Akademie věd České republiky vkládá řádek, na
kterém bude uvedena kapitola 362 Národní sportovní agentura. Výdaje celkem této kapitoly
budou uvedeny ve výši „0“.
3. V příloze č. 4 se za stranu 44 vkládá nová strana 45, která zní:
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Příloha č. 4 k zákonu č. …../2018 Sb.
strana 45

Ukazatele kapitoly 362 Národní sportovní agentura
v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem
Výdaje celkem

0
0

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0
0
0
0

Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury
Dotace do oblasti sportu
v tom: rozvoj a podpora sportu
sportovní reprezentace
podpora významných sportovních akcí

0
0
0
0
0

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
2)

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie
bez společné zemědělské politiky celkem
v tom: ze státního rozpočtu
podíl rozpočtu Evropské unie
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS
celkem
1)

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

2)

povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Dosavadní strany 45 až 56 se označují jako strany 46 až 57.
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1. A2
1. Příloha č. 6 k vládnímu návrhu zákona
„FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO
JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

(s výjimkou hlavního města Prahy)
v Kč
Příspěvek na výkon státní správy
celkem *)
1 388 200 400

Středočeský
Jihočeský

654 675 400

Plzeňský

619 809 000

Karlovarský

297 598 900

Ústecký

774 394 900

Liberecký

423 503 700

Královéhradecký

565 000 000

Pardubický

539 926 900

Kraj Vysočina

554 280 600

Jihomoravský

1 246 247 000

Olomoucký

608 176 600

Zlínský

586 379 100

Moravskoslezský

1 180 077 900

Úhrn

9 438 270 400

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy
jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze“
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se nahrazuje novou Přílohou 6:
„FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO
JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

(s výjimkou hlavního města Prahy)
v Kč
Příspěvek na výkon státní správy
celkem *)
1 394 352 100

Středočeský
Jihočeský

655 078 300

Plzeňský

618 842 100

Karlovarský

298 743 600

Ústecký

773 418 000

Liberecký

420 236 500

Královéhradecký

562 874 500

Pardubický

538 805 000

Kraj Vysočina

551 934 600

Jihomoravský

1 248 326 500

Olomoucký

610 304 500

Zlínský

588 074 500

Moravskoslezský

1 177 280 200

Úhrn

9 438 270 400

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy
jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze“
2. V příloze č. 8 k vládnímu návrhu zákona v části 1. Postup pro stanovení výše příspěvku
na výkon státní správy jednotlivým obcím A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou
působností) se text „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 2 do
výše uvedeného vzorce).“ nahrazuje textem „Hodnoty koeficientů "A" a "B" jsou stanoveny v
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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).“
3. V příloze č. 8 k vládnímu návrhu zákona v části 1. Postup pro stanovení výše příspěvku
na výkon státní správy jednotlivým obcím, A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou
působností) se nahrazuje text „U některých obcí se navíc přičte částka uvedené v části D), G).“
textem „U některých obcí se navíc přičte částka uvedené v části D).“
4. V příloze č. 8 k vládnímu návrhu zákona v části 1. Postup pro stanovení výše příspěvku
na výkon státní správy jednotlivým obcím, A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou
působností
- se nahrazuje tabulka:
„Rozsah působnosti

A

B

Základní působnost

28,73026554

6830500,486

Působnost stavebního úřadu

66,00656864

13651966,35

Působnost pověřeného obecního úřadu

211,5151669

27427070,52“

A

B

Základní působnost

30,78548175

6830500,486

Působnost matričního úřadu

142,9496688

15415649,93

Působnost stavebního úřadu

67,22584295

13651966,35

Působnost pověřeného obecního úřadu

263,4018458

27427070,52“

novou tabulkou:
„Rozsah působnosti

5. V příloze č. 8 k vládnímu návrhu zákona v části 1. Postup pro stanovení výše příspěvku
na výkon státní správy jednotlivým obcím, A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou
působností se doplňuje text na konci odkazu 5) o text „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.“
6. V příloze č. 8 k vládnímu návrhu zákona v části 1. Postup pro stanovení výše příspěvku
na výkon státní správy jednotlivým obcím, B) Obce s rozšířenou působností se nahrazuje
text „U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části C,) D), E), F), G) a H).“ textem
„U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části C,) D), E), F) a G).“
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7. V příloze č. 8 k vládnímu návrhu zákona v části 1. Postup pro stanovení výše příspěvku
na výkon státní správy jednotlivým obcím, B) Obce s rozšířenou působností
- se nahrazuje tabulka:
„Rozsah působnosti

A

B

C

Základní působnost

32,90424545

1495203,631

0

Působnost stavebního úřadu

41,98318638

4782091,854

9503,536255

Působnost pověřeného obecního úřadu

51,44972377

8663660,480

10815,67996

Působnost obce s rozšířenou působností

1,907335691

3950471,562

34503,20351“

A

B

C

Základní působnost

33,609889589

1495203,631

0

Působnost matričního úřadu

169,031640224

6129265,023

5139,847748

Působnost stavebního úřadu

42,8809797

4782091,854

9503,536255

Působnost pověřeného obecního úřadu

52,498429686

8663660,48

10815,67996

Působnost obce s rozšířenou působností

1,889534799

3950471,562

34503,20351“

novou tabulkou:
„Rozsah působnosti

8. V příloze č. 8 k vládnímu návrhu zákona v části 1. Postup pro stanovení výše příspěvku
na výkon státní správy jednotlivým obcím C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním
postavením se číslo výše příspěvku „2 565 059“ nahrazuje číslem „2 565 959“ u Brandýsa-nad
Labem-Stará Boleslav.
9. V Příloze č. 8 k vládnímu návrhu zákona v části 1. Postup pro stanovení výše příspěvku
na výkon státní správy jednotlivým obcím C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním
postavením se na konci odkazu 10) číslo „5 068 935“ nahrazuje číslem „5 068 035“.
10. V příloze č. 8 k vládnímu návrhu zákona v části 1. Postup pro stanovení výše příspěvku
na výkon státní správy jednotlivým obcím se vypouští celé písmeno „G)“ včetně textu a
poznámek 14), 15), 16), 17).
11. V příloze č. 8 k vládnímu návrhu zákona v části 1. Postup pro stanovení výše příspěvku
na výkon státní správy jednotlivým obcím se přečíslovává současné písmeno „H)“ na
písmeno „G)“.
12. V příloze č. 8 k vládnímu návrhu zákona v části 2. Postup pro stanovení výše příspěvku
na výkon státní správy hlavnímu městu Praze se přečíslovává odkaz „18)“ na „14 )“.
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13. V příloze č. 8 k vládnímu návrhu zákona v části 2. Postup pro stanovení výše příspěvku
na výkon státní správy hlavnímu městu Praze se vypouští písmeno „B2)“ včetně textu bez
náhrady.
14. V příloze č. 8 k vládnímu návrhu zákona v části 2. Postup pro stanovení výše příspěvku
na výkon státní správy hlavnímu městu Praze se u písmene E) nahrazuje věta „Financování
úřadu územního plánování včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v části 1.H)
této přílohy.“ novou větou „Financování úřadu územního plánování včetně souvislostí se řídí
podle ustanovení obsažených v části 1.G) této přílohy.“
15. V příloze č. 8 k vládnímu návrhu zákona v části 2. Postup pro stanovení výše příspěvku
na výkon státní správy hlavnímu městu Praze se u písmene E) nahrazuje věta „Výše
příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Prahu zahrnuje částky určené postupem
stanoveným v části 2.A), 2.B) [včetně B1) a B2)], 2.C), 2.D) a 2.E).“ novou větou „Výše
příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Prahu zahrnuje částky určené postupem
stanoveným v části 2.A), 2.B) [včetně B1)], 2.C), 2.D) a 2.E).“
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příloha 2 k usnesení PSP č. ….

2. Pozměňovací návrhy číselných položek k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2019
I. PŘÍJMY (v Kč)
Poř. č.

čís. kap.

kapitola

Titul a ukazatel státního rozpočtu

Zvýšení SR 2019
VPS

kapitoly

CELKEM

0

Celkem
0
0
0
0
0
0
0

0

Snížení SR 2019
VPS

kapitoly

0

Poznámka
Celkem
0
0
0
0
0
0
0

0

II. VÝDAJE (v Kč)
Poř. č.

č. kap.

kapitola

Titul a ukazatel státního rozpočtu
kapitoly

1

301
302

303
309

358
359

381
398

2

313

Zvýšení nebo snížení celkových
výdajů v níže uvedených
kapitolách. Podrobnější
specifikace změn podle
specifických a průřezových
ukazatelů a podle titulů změn je
uvedena v příloze k tomuto
pozměňovacímu návrhu
Kancelář
kap. 301 Kancelář prezidenta
prezidenta republky - zvýšení výdajů celkem
Poslanecká kap. 302 Poslanecká sněmovna
sněmovna Parlamentu - snížení výdajů
Parlamentu celkem
Senát
kap. 303 Senát Parlamentu Parlamentu zvýšení výdajů celkem
Kancelář
kap. 309 Kancelář veřejného
veřejného ochránce práv - zvýšení výdajů
ochránce práv celkem
Ústavní soud kap. 358 Ústavní soud - zvýšení
výdajů celkem
Úřad Národní kap. 359 Úřad Národní rozpočtové
rozpočtové rady - zvýšení výdajů celkem
rady
Nejvyšší
kap. 381 - Nejvyšší kontrolní úřad kontrolní úřad zvýšení výdajů celkem
VPS
kapitola 398 Všeobecná pokladní
správa - snížení výdajů v ukazateli
Vládní rozpočtová rezerva
Min. práce a kap. 313 Min. práce a soc. věcí soc. věcí
snížit rozpočet specifického
ukazatele „Dávky státní sociální
podpory a pěstounské péče“ o
částku 327 mil. Kč.

Zvýšení SR 2019
VPS

15 993 128

Celkem

kapitoly

Snížení SR 2019
VPS

Poznámka
Celkem

0

0

15 993 128

0

0

7 552 787

7 552 787

141 692

141 692

0

6 887 960

6 887 960

0

8 918 404

8 918 404

0

1 174 779

1 174 779

0

25 694 512

25 694 512

0

0

0
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51 257 688

327 000 000

51 257 688

327 000 000

Poř. č.

č. kap.

kapitola

Titul a ukazatel státního rozpočtu
kapitoly

313

Zvýšení SR 2019
VPS

398

VPS

317

Snížení SR 2019
VPS

Poznámka
Celkem

327 000 000

0

600 000 000

0

kap. 398 Všeobecná pokladní
správa zvýšit výdaje kapitoly ve
specifickém ukazateli „Výdaje
vedené v informačním systému
programového financování
EDS/SMVS celkem“ na položce
„Akce financované z rozhodnutí
Poslanecké sněmovny Parlamentu
a vlády ČR (dotační titul 298D22)“
o 600 000 000 Kč
Prostředky jsou určeny obcím na
financování odstranění havarijních
stavů, oprav, rekonstrukcí, výstavby
nových kapacit budov základních a
mateřských škol včetně zázemí,
které jsou v majetku obcí, a to v
programu 298D22 - Akce
financované z rozhodnutí
Poslanecké sněmovny Parlamentu
a vlády ČR. Dále jsou prostředky
určeny pro obce jednak na opravy,
rekonstrukce objektů, které jsou v
majetku obce a slouží nebo budou
sloužit k nájemnímu bydlení
občanů, či na pořízení nájemních
bytů (formou investiční výstavby či
budoucího nákupu vhodné
nemovitosti) do majetku obce.
600 000 000

317

kapitoly

Min. práce a kap. 313 Min. práce a soc. věcí soc. věcí
zvýšit rozpočet průřezového
ukazatele kapitoly 313 – MPSV
„Výdaje vedené v ISPROFIN
EDS/SMVS celkem“ o částku 327
mil. Kč. Toto navýšení bude využito
na financování programu Rozvoj a
obnova materiálně technické
základny sociálních služeb (dnešní
program 013 310). Tato úprava se
promítne i do příslušných
specifických ukazatelů.
327 000 000

3

Celkem

Min. pro
kap. 317 Ministerstvo pro místní
místní rozvoj rozvoj snížit výdaje kapitoly ve
specifickém ukazateli „Podpora
regionálního rozvoje a cestovního
ruchu“ v tom: „ostatní výdaje na
regionální rozvoj a cestovní ruch“ o
200 000 000 Kč
Min. pro
kap. 317 Ministerstvo pro místní
místní rozvoj rozvoj snížit výdaje kapitoly ve
specifickém ukazateli „Podpora
bydlení“ o 100 000 000 Kč.
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0

200 000 000

200 000 000

0

100 000 000

100 000 000

Poř. č.

č. kap.

kapitola

Titul a ukazatel státního rozpočtu
kapitoly

315

4

304

313

Zvýšení SR 2019
VPS

Celkem

Min. životního kap. 315 Ministerstvo životního
prostředí
prostředí snížit výdaje kapitoly
specifickém ukazateli „Ochrana
klimatu a ovzduší“ o 300 000 000
Kč
Úřad vlády ČR kap. 304 Úřad vlády - snížit
výdaje kapitoly o částku 5 000 000
Kč, a dále výdaje ve specifickém
ukazateli „Výdaje na zabezpečení
úkolů Úřadu vlády ČR“ v řádku „v
tom: výdaje spojené s činností
poradních orgánů vlády“ snížit o
částku 5 000 000 Kč
Min. práce a kap. 313 Ministerstvo práce a
soc. věcí
sociálních věcí - zvýšit výdaje
kapitoly ve specifickém ukazateli
„Příspěvek na podporu
zaměstnávání osob se zdravotním
postižením“ o částku 5 000 000 Kč
5 000 000

CELKEM

390 810 475

600 000 000

Snížení SR 2019
VPS

kapitoly

0

300 000 000

300 000 000

0

5 000 000

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

0

0
0
0
990 810 475

0
0
0
990 810 475

939 552 787

51 257 688

990 810 475

Kontrolní součty

Poznámka
Celkem

990 810 475

Kontrolní součty (rozdíl zvýšeníxsnížení)

0

Celková rekapitulace změn SR 2019
kapitoly
CELKEM PŘÍJMY
CELKEM VÝDAJE
SALDO ZMĚN

0
-548 742 312
548 742 312

VPS
0
548 742 312
-548 742 312

celkem
0
0
0
0

0
0
0
nevybilancované návrhy nebo varantní návrhy

Poznámka: Dopady schválených změn se promítnou odpovídajícím způsobem do ukazatelů příloh č. 3 a 4 zákona

PN = pozměňovací návrh
VPS = kapitola Všeobecná pokladní správa
VRR = vládní rozpočtová rezerva
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Příloha k položce p.č. 1 přílohy 2

I.

Zvýšení / snížení celkových výdajů a příslušných ukazatelů kapitol v příloze č. 4 takto (údaje v Kč):
nárůst prostředků
na platy zaměstnanců
o 6 % a navýšení platu
o 500 Kč na zaměstnance 1)

úprava prostředků
na platy
představitelů
a náhrady výdajů

změny
celkem

301 - Kancelář prezidenta republiky
Zvýšení / snížení výdajů celkem

16 331 528

-338 400

15 993 128

Specifické ukazatele:
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány

5 993 688
10 337 840

-338 400
0

5 655 288
10 337 840

4 407 124
1 498 422
88 142
4 407 124

-175 200
0
0
0

4 231 924
1 498 422
88 142
4 407 124

Zvýšení / snížení výdajů celkem

18 996 191

-26 548 978

-7 552 787

Specifický ukazatel:
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

18 996 191

-26 548 978

-7 552 787

Průřezové ukazatele:
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

13 967 787
4 749 048
279 356
13 967 787

-13 321 700
-4 529 378
0
0

646 087
219 670
279 356
13 967 787

Zvýšení / snížení výdajů celkem

10 550 388

-10 408 696

141 692

Specifický ukazatel:
Výdaje Senátu Parlamentu ČR

10 550 388

-10 408 696

141 692

7 757 638
2 637 597
155 153
7 757 638

-4 927 200
-1 675 248
0
0

2 830 438
962 349
155 153
7 757 638

Zvýšení / snížení výdajů celkem

7 219 040

-331 080

6 887 960

Specifický ukazatel:
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv

7 219 040

-331 080

6 887 960

Průřezové ukazatele:
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

5 308 118
1 804 760
106 162
5 308 118

-222 000
-75 480
0
0

5 086 118
1 729 280
106 162
5 308 118

6 632 260

2 286 144

8 918 404

6 632 260

2 286 144

8 918 404

0
6 632 260

1 520 400
765 744

1 520 400
7 398 004

4 876 662
1 658 065
97 533
4 876 662

1 520 400
516 936
30 408
0

6 397 062
2 175 001
127 941
4 876 662

Zvýšení výdajů celkem

661 223

513 556

1 174 779

Specifický ukazatel:
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady

661 223

513 556

1 174 779

Průřezové ukazatele:
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

486 193
165 306
9 724
486 193

338 400
115 056
0
0

824 593
280 362
9 724
486 193

Průřezové ukazatele:
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
302 - Poslanecké sněmovna Parlamentu

303 - Senát Parlamentu

Průřezové ukazatele:
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
309 - Kancelář veřejného ochránce práv

358 - Ústavní soud
Zvýšení výdajů celkem
Specifické ukazatele:
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu
v tom:
platy soudců
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu
Průřezové ukazatele:
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
359 - Úřad Národní rozpočtové rady

nárůst prostředků
na platy zaměstnanců
o 6 % a navýšení platu
o 500 Kč na zaměstnance 1)

úprava prostředků
na platy
představitelů
a náhrady výdajů

změny
celkem

381 - Nejvyšší kontrolní úřad
Zvýšení / snížení výdajů celkem

27 275 632

-1 581 120

25 694 512

Specifický ukazatel:
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu

27 275 632

-1 581 120

25 694 512

Průřezové ukazatele:
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

20 055 612
6 818 908
401 112
20 055 612

-948 000
-322 320
0
0

19 107 612
6 496 588
401 112
20 055 612

II. Snížení výdajů kapitoly
398 - Všeobecná pokladní správa
Specifický ukazatel: Vládní rozpočtová rezerva
o částku
1) nejméně 5 %-ní zvýšení promítnou správci kapitol do tarfiních platů

-51 257 688

