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Vládní návrh

ZÁKON

ze dne ……2020,
kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se číslo „1 578 118 723 753“ nahrazuje číslem „1 488 318 723 753“, číslo
„1 618 118 723 753“ se nahrazuje číslem „1 688 318 723 753“, číslo „40 000 000 000“ se
nahrazuje číslem „200 000 000 000“, slovo „zvýšení“ se nahrazuje slovem „snížení“, číslo
„2 626 169 129“ se nahrazuje číslem „18 873 830 871“ a číslo „42 626 169 129 Kč“ se
nahrazuje číslem „181 126 169 129“.
2. V § 3 odst. 1 se číslo „188 000 000 000“ nahrazuje číslem „330 000 000 000“.
3. V příloze č. 1 se číslo „1 578 118 723 753“ nahrazuje číslem „1 488 318 723 753“, číslo
„1 618 118 723 753“ se nahrazuje číslem „1 688 318 723 753“, číslo „-40 000 000 000“ se
nahrazuje číslem „-200 000 000 000“, číslo „42 626 169 129 Kč“ se nahrazuje číslem
„181 126 169 129“ a číslo „-2 626 169 129“ se nahrazuje číslem „18 873 830 871“.
4. V příloze č. 2 se číslo „570 502 848 138“ nahrazuje číslem „545 502 848 138“, číslo
„510 353 985 554“ se nahrazuje číslem „487 952 297 659“, číslo „7 767 920 000“ se
nahrazuje číslem „767 920 000“, číslo „630 000 000“ se nahrazuje číslem „30 000 000“, číslo
„2 141 500 000“ se nahrazuje číslem „641 500 000“, číslo „813 000 150 000“ se nahrazuje
číslem „757 300 150 000“, číslo „818 611 866 609“ se nahrazuje číslem „762 911 866 609“,
číslo „586 443 911 565“ se nahrazuje číslem „561 443 911 565“, číslo „524 584 602 993“ se
nahrazuje číslem „502 182 915 098“, číslo „173 062 945 579“ se nahrazuje číslem
„163 962 945 579“ a číslo „1 578 118 723 753“ se nahrazuje číslem „1 488 318 723 753“.
5. V příloze č. 3 se číslo „75 500 365 700“ nahrazuje číslem „72 600 365 700“, číslo
„686 800 038 058“ se nahrazuje číslem „676 800 038 058“, číslo „67 972 681 089“ se
nahrazuje číslem „66 472 681 089“, číslo „15 249 131 176“ se nahrazuje číslem
„15 549 131 176“, číslo „43 810 880 286“ se nahrazuje číslem „48 810 880 286“, číslo
„400 000 000“ se nahrazuje číslem „20 400 000 000“, číslo „163 718 347 439“ se nahrazuje
číslem „223 018 347 439“ a číslo „1 618 118 723 753“ se nahrazuje číslem
„1 688 318 723 753“.
6. V příloze č. 4 v kapitole 307 Ministerstvo obrany se číslo „75 500 365 700“ nahrazuje
číslem „72 600 365 700“, číslo „50 159 314 720“ se nahrazuje číslem „47 432 772 658“, číslo
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„12 228 576 788“ se nahrazuje číslem „12 170 118 850“, číslo „12 226 435 948“ se nahrazuje
číslem „12 167 978 010“, číslo „3 948 771 132“ se nahrazuje číslem „3 848 771 132“, číslo
„514 996 969“ se nahrazuje číslem „499 996 969“, číslo „18 397 157 923“ se nahrazuje
číslem „17 917 157 923“, číslo „6 462 296 928“ se nahrazuje číslem „6 271 664 928“, číslo
„333 060 412“ se nahrazuje číslem „321 780 412“, číslo „12 883 704 738“ se nahrazuje
číslem „12 403 704 738“ a číslo „18 204 584 587“ se nahrazuje číslem „16 141 584 587“.
7. V příloze č. 4 v kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí se číslo
„577 589 411 659“ nahrazuje číslem „552 589 411 659“, číslo „686 800 038 058“ se
nahrazuje číslem „676 800 038 058“, číslo „570 502 848 138“ se nahrazuje číslem
„545 502 848 138“, číslo „510 353 985 554“ se nahrazuje číslem „487 952 297 659“, číslo
„60 148 862 584“ se nahrazuje číslem „57 550 550 479“, číslo „495 240 000 000“ se
nahrazuje číslem „475 240 000 000“ a číslo „40 300 000 000“ se nahrazuje číslem
„50 300 000 000“.
8. V příloze č. 4 v kapitole 327 Ministerstvo dopravy se číslo „67 972 681 089“ nahrazuje
číslem „66 472 681 089“ a číslo „8 973 113 598“ se nahrazuje číslem „7 473 113 598“.
9. V příloze č. 4 v kapitole 328 Český telekomunikační úřad se číslo „7 803 430 000“
nahrazuje číslem „803 430 000“ a číslo „7 767 920 000“ se nahrazuje číslem „767 920 000“.
10. V příloze č. 4 v kapitole 334 Ministerstvo kultury se číslo „15 249 131 176“ nahrazuje
číslem „15 549 131 176“, číslo „8 209 238 110“ se nahrazuje číslem „8 509 238 110“ a číslo
„5 171 013 582“ se nahrazuje číslem „5 471 013 582“.
11. V příloze č. 4 v kapitole 374 Správa státních hmotných rezerv se číslo „630 000 000“
nahrazuje číslem „30 000 000“.
12. V příloze č. 4 v kapitole 396 Státní dluh se číslo „43 810 880 286“ nahrazuje číslem
„48 810 880 286“, číslo „42 626 169 129“ se nahrazuje číslem „181 126 169 129“ a číslo
„-2 626 169 129“ se nahrazuje číslem „18 873 830 871“.
13. V příloze č. 4 v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv se číslo „3 691 500 000“
nahrazuje číslem „2 191 500 000“, číslo „400 000 000“ se nahrazuje číslem
„20 400 000 000“, číslo „2 141 500 000“ se nahrazuje číslem „641 500 000“, číslo
„185 000 000“ se nahrazuje číslem „20 185 000 000“ a číslo „0“ se nahrazuje číslem
„20 000 000 000“.
14. V příloze č. 4 v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa se číslo „832 600 470 800“
nahrazuje číslem „776 900 470 800“, číslo „163 718 347 439“ se nahrazuje číslem
„223 018 347 439“, číslo „813 000 150 000“ se nahrazuje číslem „757 300 150 000“ a číslo
„4 869 471 508“ se nahrazuje číslem „64 169 471 508“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

A. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
Při sestavování státního rozpočtu na rok 2020 se vycházelo z tehdy aktuálních dat
a prognóz, které nepředpokládaly vznik a rozšíření nemoci COVID-19, která s sebou
přinesla významný propad ekonomické aktivity, a tím omezení daňových příjmů
státního rozpočtu, a zároveň potřebu vynaložit ze státního rozpočtu zvýšené výdaje na
boj proti šíření epidemie a na podporu ekonomiky.
Státní rozpočet na rok 2020 byl schválen jako schodkový, který předpokládal příjmy ve
výši 1 578 118 723 753 Kč, výdaje ve výši 1 618 118 723 753 Kč a schodek ve výši
40 mld. Kč.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a vysvětlení
nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Makroekonomický kontext:
Situace, ve které se nyní nachází domácí a světová ekonomika, je zcela bezprecedentní.
Pandemie způsobená rozšířením koronaviru představuje závažná rizika. Tvrdá opatření
uskutečňovaná po celém světě mají jeden společný cíl – zajistit zdraví populace. Přináší
však s sebou vysoké společenské a ekonomické oběti.
Od začátku roku 2020 způsobuje nový typ koronaviru nezanedbatelné hospodářské
škody v Číně. Průmyslová výroba se v lednu a únoru meziročně snížila o 13,5 %,
maloobchodní tržby ve stejném období poklesly o 20,5 %, vývozy se snížily o 17,2 %,
dovozy o 4 % a prodeje automobilů v únoru 2020 dokonce meziročně propadly
o 81,7 %. Ve vývoji průmyslu se negativně podepsala skutečnost, že město Wu-chan,
původní epicentrum viru, je významným dopravním uzlem, ekonomickým a finančním
centrem s řadou průmyslových zón (zpracovatelský sektor, farmaceutický průmysl,
biologické inženýrství, polovodiče či automobilový sektor).
Obecně při téměř 12% podílu Číny na celosvětovém zahraničním obchodu narušilo
omezení výroby v čínských závodech mezinárodní dodavatelské řetězce. Pro představu,
Evropská unie loni z Číny dovezla zboží v objemu 2,6 % HDP a vyvezla 1,4 % HDP.
Při ročním obratu 7,6 % HDP je Čína významným obchodním partnerem i pro Českou
republiku. Dovozy z Číny do České ekonomiky připadají z cca 35 % na
telekomunikační zařízení, necelých 17 % na zařízení ke zpracování dat a přes 4 % na
díly ke kancelářským strojům. Řada dovozů z Číny totiž vstupuje do produkce českých
firem.
Dle počtu nově nakažených dosáhla nákaza v Číně zřejmě již svého vrcholu a výroba se
vrací k předkrizovému stavu. Na konci února obnovilo výrobu cca 80 % podniků, z toho
přes 86 % velké a střední podniky. Epicentrum nákazy a hospodářské restrikce se však
přesunuly do Evropy.
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Situace v Evropě
V zemích Evropské unie koronavirus nastoupil za Čínou se zpožděním přibližně
jednoho měsíce a podle vývoje počtu nakažených nákaza zdaleka nedosáhla svého
vrcholu (viz graf 1 a 2). Nákaza zde propukla nejintenzivněji v zemích orientující se na
cestovní ruch (Itálie, Španělsko), odkud se rozšířila do zbytku Unie.
Graf 1: Počet nakažených koronavirem
tisíce osob
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Zdroj: European Centre for Disease Prevention and Control.

Graf 2: Počet nakažených na 1 milion obyvatel
počet osob
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Pozn.: *) Vybrané země EU: AT, CZ, FR, DE, IT, ES, UK. Údaje o počtu nakažených za Evropu jsou
vzhledem k porovnání posunuty o jeden měsíc. Odráží to tak zpoždění, s jakým se koronavirus začal šířit
v Evropě.
Zdroj: European Centre for Disease Prevention and Control.

Napříč kontinentem dochází k uzavírání obchodů a továren, aktivit cestovní ruchu,
v zemích se ustavují karantény. Podobně jako v případě s Čínou byly v první řadě
nejvíce zasaženy oblasti související s cestovním ruchem a navazující služby,
následovalo omezování výroby. V oblasti automobilového průmyslu ji již zastavil např.
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Fiat v Itálii a Srbsku, uzavřen byl závod Seatu ve Španělsku, Volkswagen uzavřel své
evropské továrny včetně Škody Auto minimálně na tři týdny, omezení hlásí i Hyundai
a TPCA. Dopady jsou již patrné na akciových trzích, např. italská burza se propadla na
nejnižší hodnotu od dluhové krize eurozóny v roce 2012. Tento vývoj může
představovat problém pro investiční banky v podobě nedostatku likvidity.
Česká ekonomika
Česká ekonomika je od konce 1. čtvrtletí 2020 silně zasažena dopady světové pandemie
COVID-19. Negativní efekty jsou naprosto bezprecedentní, mezi sebou se dále zesilují,
a dají se tak jen velmi těžko odhadovat. Standardně používané predikční nástroje jsou za
těchto okolností ve značné míře omezené.
Vzhledem k informacím dostupným k 18. březnu 2020 představuje tato predikce scénář
možného vývoje ekonomiky. V závislosti na průběhu epidemie koronaviru a na
opatřeních, jež jednotlivé státy přijímají k zabránění šíření nákazy a na podporu
ekonomiky, se ale skutečný vývoj může od tohoto scénáře výrazně odchýlit.
Opatřeními vlády České republiky zaváděnými k zastavení šíření nákazy bude
v 1. polovině letošního roku ovlivněna významná část ekonomiky, zejména se jedná
o odvětví cestovního ruchu, kultury a sportu, obchodu a dopravy. Zde se bude jednat
patrně o negativní nabídkový šok, který se prostřednictvím omezené spotřeby
domácností a investičních výdajů firem dále promítne také do ostatních odvětví
ekonomiky. Současnou situací však bude zasažen také zpracovatelský průmysl.
V obdobné situaci se nalézá většina evropských zemí a zpomalení očekává
i hospodářství Číny a USA. Česká ekonomika proto bude výrazně negativně zasažena
také přes propad zahraniční poptávky.
Za předpokladu, že se epidemii koronaviru podaří v průběhu 2. čtvrtletí zvládnout, by
česká ekonomika měla v 1. a obzvláště pak ve 2. čtvrtletí 2020 vykázat mezičtvrtletní
propad. Ve 2. polovině roku 2020 by se mohlo dostavit oživení ekonomické aktivity,
které však bude tlumeno vývojem v nejvíce zasažených evropských ekonomikách
(Itálie, Španělsko), v nichž se zřejmě projeví finanční problémy domácností a podniků.
V tomto scénáři však není zahrnut pravděpodobný vliv narušení dodavatelskoodběratelských vztahů ať už domácích, nebo (a to i ve větší míře) přeshraničních. Pro
rok 2020 tak v současné době odhadujeme pokles reálného HDP o 5,1 %. Na růst
cenové hladiny protichůdně působí poptávkové i nabídkové šoky, které se vzájemně
přibližně kompenzují. Při očekávaném růstu deflátoru HDP přibližně o 3 % by se tak
nominální HDP měl snížit o 1,8 %.
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Graf 3: Hrubý domácí produkt
růst v %, stálé ceny 2010
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Zdroj: ČSÚ. Rozpočtová dokumentace návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2020. Predikce MF ČR.

Lze očekávat, že negativní dopady hlubokého propadu ekonomiky na trh práce budou
některými aspekty tlumeny. Významná část firem při zastavení výroby zaměstnance
zřejmě nepropustí, ale ponechá je mimo výkon práce při snížené mzdě. Vzhledem
k tomu, že by propad ekonomiky měl být pouze dočasný, nebylo by pro firmy vzhledem
k výpovědní lhůtě a vyplácení odstupného výhodné zaměstnance ihned propouštět. Lze
nicméně počítat s tím, že se mezi dočasně nezaměstnanými ocitne řada osob v pozici
osob samostatně výdělečně činných. Zaměstnanost v metodice Výběrového šetření
pracovních sil by tak letos mohla klesnout o 1,2 %, zatímco míra nezaměstnanosti by
z 2,0 % v roce 2019 mohla v roce 2020 vzrůst na průměrných 3,3 %.
V predikci růstu objemu mezd a platů se negativně promítá pokles zaměstnanosti. Lze
se také domnívat, že zejména malé a střední podniky budou mít velmi omezené
možnosti pro vyplácení odměn. S výraznějšími dopady do mzdového vývoje lze počítat
spíše až v roce 2021.
Tabulka 1: Srovnání vybraných agregátů mezi aktuální predikcí a rámcem státního
rozpočtu pro rok 2020
2020
2020

Hrubý domácí produkt
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SR 2020

-5,1
-1,8

2,2
4,5

změna v %, běžné ceny

-1,5
1,5

2,4
4,9

změna v %, běžné ceny

3,5

5,9

změna v %, stálé ceny
změna v %, běžné ceny

Spotřeba domácností
Objem mezd a platů

změna v %, stálé ceny

Zdroj: Rozpočtová dokumentace návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2020. Predikce MF ČR.

Obecně o navrhované právní úpravě
Jak je uvedeno v části věnované makroekonomickému kontextu, oproti stavu, za
kterého byl státní rozpočet na rok 2020 schválen, se v současné době situace razantně
změnila. Důvodem je boj s nákazou způsobenou novým koronavirem, který má
negativní dopady na ekonomiku a tím i na výnosy nejen daní, ale také např. pojistného
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na sociální zabezpečení.
Vzhledem k pandemickému rozšíření nemoci COVID-19 a vzhledem k tomu, že vliv
způsobený nákazou bude dlouhodobý, nebude možné naplnit očekávané příjmy státního
rozpočtu, naopak bude třeba navýšit některé jeho výdaje tak, aby státní rozpočet lépe
reflektoval současnou situaci a co nejvěrohodněji odrážel očekávané skutečnosti
a potřeby.
Z výše uvedených důvodů je proto nutné přistoupit k novele zákona o státním rozpočtu
České republiky na rok 2020.
Celkové příjmy se navrhují ve výši 1 488 318 723 753 Kč, celkové výdaje se navrhují
ve výši 1 688 318 723 753 Kč a schodek státního rozpočtu se navrhuje ve výši 200 mld.
Kč. Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) se navrhuje
stanovit ve výši 330 mld. Kč. Komentář k jednotlivým kapitolám státního rozpočtu a k
EGAP je uveden níže.
Návrh zákona je v souladu s vyhlášenými mezinárodními smlouvami podle čl. 10
Ústavy České republiky a je rovněž v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Návrh zákona o státním rozpočtu je slučitelný s právem Evropské unie. Tvorba rozpočtů
členských států EU není právem EU přímo upravena.
Dopady na státní rozpočet se neuvádějí, což vyplývá z charakteru zákona.
Při aplikaci Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) podléhá tento zákon
zvláštnímu režimu podle výjimky uvedené v čl. I. 3. 8. písm. b) těchto zásad.
Navrhovaná úprava nemá vliv na ochranu soukromí ani ochranu osobních údajů.
Z navrhované úpravy nevyplývají žádná korupční rizika.
Návrh zákona nijak neporušuje zákaz diskriminace a nemá vliv na rovnost žen a mužů.
Konkrétní úpravy navrhované novelou včetně komentáře:
Kapitola 307 – Ministerstvo obrany (MO)
V kapitole MO se navrhuje snížit pro rok 2020 výdaje ve výši 2,9 mld. Kč. Úspora
vznikne především odložením některých nákupů vojenské techniky, které vzhledem
k současné situaci nejsou naprosto zásadní pro obranyschopnost České republiky.
Kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
V důsledku vyhlášení nouzového stavu v České republice a v souvislosti
s mimořádnými opatřeními k zamezení šíření epidemického onemocnění COVID-19
dochází k výraznému oslabení trhu. Nouzový stav s sebou nese útlum ekonomiky, kvůli
němuž dojde k výraznému snížení tempa růstu objemu mezd a platů, které mají
zásadní podíl na příjmech z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti. Projeví se také prominutí placení povinných záloh na
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u OSVČ. Lze proto
očekávat podstatný propad těchto příjmů, a to v celkové výši 25 mld. Kč, především
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z důvodu zvýšení míry nezaměstnanosti a zvýšení počtu zaměstnanců, kteří budou
pracovat na zkrácený pracovní úvazek. Ke snížení příjmů dojde dále z důvodu zvýšení
počtu zaměstnanců, kteří budou pobírat dávky nemocenského pojištění, např.
nemocenskou nebo ošetřovné, z kterých není odváděno pojistné.
V souvislosti s vyhlášením mimořádných opatření k zamezení šíření epidemického
onemocnění COVID-19, jako je uzavření základních škol, mateřských školek
a obdobných zařízení je potřeba po dobu uzavření těchto zařízení zabezpečit péči o děti
mladší 10 let. Ošetřovné je podle platné právní úpravy vypláceno po dobu
9 kalendářních dní, event. 16 dní, při péči o děti mladší 10 let. Na základě přijatých
opatření bude ošetřovné poskytováno po celou dobu trvání těchto mimořádných
opatření. Dále se zvyšuje počet osob, kterým je vyplácena nemocenská. Z těchto
důvodů je nutné posílit výdaje na dávky nemocenského pojištění o částku 10 mld. Kč.
V kapitole MPSV dojde dále k přesunu rozpočtovaných výdajů na důchody v částce
20 mld. Kč do kapitoly OSFA, čímž bude zabezpečeno financování důchodů ze zůstatku
účtu ve státních finančních aktivech. Prostředky na tomto účtu vznikly v minulých
letech, kdy byl systém důchodového pojištění v přebytku. Částka 20 mld. Kč odpovídá
očekávané výši deficitu systému důchodového pojištění. Celkový objem prostředků na
důchody se nezmění.
Kapitola 327 – Ministerstvo dopravy (MD)
V kapitole MD se krátí výdaje související se slevou na jízdné ve výši 1,5 mld. Kč. Tyto
výdaje nebudou za současné situace, kdy je cestování výrazně omezeno, na tento účel
potřeba. Tímto nedochází ke zrušení slevy jako takové, jde pouze o využití prostředků,
které by stejně na této položce nebyly plně využity.
Kapitola 328 – Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
U kapitoly ČTÚ je navrženo snížení plánovaných příjmů z poskytování služeb
a výrobků o částku 7 mld. Kč. Tyto příjmy měly být realizovány především z výnosů
aukce na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítě elektronických
komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400-3600 MHz. Vzhledem
k přijímaným opatřením v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 je realizace
tohoto výnosu v původně předpokládaném termínu ohrožena.
Kapitola 334 – Ministerstvo kultury (MK)
Vlivem výpadku výnosů po uzavření provozu státních příspěvkových organizací
Ministerstva kultury od 10. března 2020 dochází k významným ztrátám v hospodaření
těchto organizací. Ministerstvo kultury je zřizovatelem 29 příspěvkových organizací.
U těchto organizací je z tržeb z prodeje služeb a zboží hrazeno odhadem 30 %
celkových provozních nákladů. Značný vliv na tyto výnosy má i sezónnost, která se
negativně projevila zejména u památkových objektů. Předpokládaná redukce nákladů
nevyrovná v plné výši ztráty způsobené výpadkem výnosů z tržeb. Je navrženo posílit
příspěvek na provoz příspěvkových organizací o 300 mil. Kč.
Kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv (SSHR)
U kapitoly SSHR je navrženo snížení plánovaných příjmů z prodeje zboží
o 0,6 mld. Kč. Tyto příjmy státního rozpočtu měly být realizovány z prodeje hmotných
rezerv kovů podle usnesení vlády ze dne 16. prosince 2019 č. 940. Tržby budou využity
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k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv a v souladu s § 6 zákona
č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších
předpisů, a § 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších předpisů, budou příjmem zvláštních mimorozpočtových účtů Správy státních
hmotných rezerv.
Kapitola 396 – Státní dluh
Výdaje kapitoly Státní dluh se zvýší o 5 mld. Kč, což souvisí s vyšší výpůjční potřebou
státu. Schodek státního rozpočtu se navyšuje o 160 mld. Kč, z čehož změna stavu
státního dluhu (zvýšení) představuje 138,5 mld. Kč a změna stavu na účtech státních
finančních aktiv (snížení) o 18,9 mld. Kč.
Kapitola 397 – Operace státních finančních aktiv (OSFA)
O částku 1,5 mld. Kč budou sníženy příjmy kapitoly OSFA, a to z důvodu výpadku
příjmů z dividend od Letiště Praha, a.s.
Výdaje kapitoly OSFA byly navýšeny v ukazateli „transfery pro výdaje státu na sociální
politiku“ o 20 mld. Kč, které budou pokryty použitím prostředků ze zůstatku účtu
rezervy důchodového pojištění ve státních finančních aktivech. Prostředky na tomto
účtu vznikly v minulých letech, kdy byl systém důchodového pojištění v přebytku.
Celková změna stavu na účtech státních finančních aktiv v důsledku uvedených změn
v příjmech a výdajích bude představovat snížení v částce 21,5 mld. Kč.
Kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa (VPS)
Na příjmové stránce dochází ke snížení daňových příjmů v úhrnu ve výši 55,7 mld. Kč,
což je způsobeno útlumem ekonomické aktivity nejen v České republice, ale také
v ostatních zemích světa, které s Českou republikou obchodují. Nejvíce se krize projeví
na dani z příjmů právnických osob (-29,3 mld. Kč) a dále na výnosu daně z příjmů
fyzických osob placené plátci (-6,7 mld. Kč), daně z příjmů fyzických osob placené
poplatníky (-1,6 mld. Kč), daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou
(-1,6 mld. Kč), daně z přidané hodnoty (-8,5 mld. Kč) a spotřebních daní
(-7,5 mld. Kč), z toho spotřební daň z minerálních olejů -4,1 mld. Kč. Dále se
předpokládá změna výnosu z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
(-0,2 mld. Kč), daně z nabytí nemovitých věcí (+0,3 mld. Kč) a z digitální daně
(-0,6 mld. Kč).
Ve výdajích kapitoly VPS dochází k navýšení vládní rozpočtové rezervy
o 59,3 mld. Kč. Tyto prostředky budou operativně používány na zamezení šíření
a řešení dopadů epidemie COVID-19. Vzhledem k tomu, že kritická situace
v souvislosti s nákazou bude dlouhodobějšího charakteru, nelze nyní s jistotou určit,
kolik finančních zdrojů bude která složka záchranného a bezpečnostního systému státu
vyžadovat či jaké další požadavky na výdaje státu způsobené touto krizí vzniknou.
Způsob poskytování nezbytných zdrojů z vládní rozpočtové rezervy prostřednictvím
projednání a rozhodnutí vlády zajišťuje potřebnou flexibilitu a jednotnost při
strategickém řízení.
Zvýšení pojistné kapacity Exportní garanční a pojišťovací společnosti
EGAP je nástrojem vlády ČR za účelem podpory domácích exportérů a všech institucí
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navázaných na exportní odvětví. EGAP má nástroje, kterými může nejen podpořit české
exportéry a investory přímo, ale i nepřímo prostřednictvím zvýšení úvěrových linek od
bank. To se může týkat i pracovního kapitálu v souvislosti s přípravou a financováním
výroby pro export.
Maximální míra rizik, která smí EGAP přijmout (resp. pojistit), je limitována pojistnou
kapacitou stanovenou v zákoně o státním rozpočtu pro každý jednotlivý rok. Pro rok
2020 je pojistná kapacita stanovena na úrovni 188 mld. Kč. Pojistná kapacita je tedy
celkovým rámcem podpory, který má také vliv na další limity v rámci podpořených
obchodních případů.
V současnosti EGAP zaznamenává zvýšenou poptávku po svých službách v souvislosti
s kroky, které již zavedl (zrychlené zpracování žádostí exportérů postižených dopady
pandemie, snížení poplatků a snížení čekací doby pro vyřízení pojistných událostí).
Zároveň se na evropské úrovni začíná diskutovat otevření trhu krátkodobého
financování v EU také pro instituce jako EGAP (Export Credit Agency). Navýšení
pojistné kapacity EGAP v letošním roce ze 188 na 330 mld. Kč okamžitě navýší
možnosti EGAP na pojišťování obchodních případů. Dané by nemělo mít dopad na
státní rozpočet.
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B. Zvláštní část
K článku I.
Při sestavování státního rozpočtu na rok 2020 se vycházelo z tehdy aktuálních dat
a prognóz. V současné době se však situace razantně změnila. Důvodem je boj
s nákazou způsobenou novým koronavirem, který má negativní dopady na ekonomiku
a tím i na výnosy nejen daní, ale také např. pojistného na sociální zabezpečení. Naopak
bude třeba navýšit některé jeho výdaje tak, aby státní rozpočet lépe reflektoval
současnou situaci a co nejvěrohodněji odrážel očekávané skutečnosti a potřeby. Změny
se nejvíce dotknou kapitol 307 – Ministerstvo obrany, 313 – Ministerstvo práce
a sociálních věcí, 328 – Český telekomunikační úřad, 397 – Operace státních finančních
aktiv a 398 – Všeobecná pokladní správa. Dále bude mít novela významný vliv na výši
schodku státního rozpočtu a na pojistnou kapacitu Exportní garanční a pojišťovací
společnosti.
K článku II.
Účinnost zákona se navrhuje dnem jeho vyhlášení, neboť provádění příslušných
opatření nesnese odkladu.

V Praze dne 23. března 2020
Předseda vlády:
Andrej Babiš v. r.
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
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Platné znění části zákona č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok
2020, s vyznačením navrhovaných změn

ZÁKON

ze dne 4. prosince 2019
o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2020 (dále jen „státní
rozpočet“) se stanoví částkou 1 578 118 723 753 1 488 318 723 753 Kč. Celkové výdaje
státního rozpočtu se stanoví částkou 1 618 118 723 753 1 688 318 723 753 Kč. Schodek
státního rozpočtu ve výši 40 000 000 000 200 000 000 000 Kč a zvýšení snížení stavu na
účtech státních finančních aktiv o 2 626 169 129 18 873 830 871 Kč budou pokryty změnou
stavu státního dluhu o 42 626 169 129 181 126 169 129 Kč.

§3
(1) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 188
000 000 000 330 000 000 000 Kč.

2

Příloha č. 1

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatel

v Kč

nová hodnota v Kč

změna

Příjmy státního rozpočtu celkem

1 578 118 723 753

1 488 318 723 753

-89 800 000 000

Výdaje státního rozpočtu celkem

1 618 118 723 753

1 688 318 723 753

70 200 000 000

1 140 915 000
- 40 000 000 000

-200 000 000 000

-160 000 000 000

Financování:
Změna stavu státního dluhu

42 626 169 129

181 126 169 129

138 500 000 000

Změna stavu na účtech státních finančních aktiv

-2 626 169 129

18 873 830 871

21 500 000 000

z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích
- finanční vztah k rozpočtu hlavního
města Prahy
Schodek

1 488 199 500
9 828 964 200

- 200 000 000 000
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Příloha č. 2

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
v Kč

Číslo
kapitoly

301
302
303
304
305
306
307
308
309
312
313
314
315
317
321
322
327
328
329
333
334
335
336
343
344
345
346
348
349
353
355
358
359
361
362
371
372
373
374
375
376
377
378
381
396
397
398

Kapitola

Kancelář prezidenta republiky
Poslanecká sněmovna Parlamentu
Senát Parlamentu
Úřad vlády České republiky
Bezpečnostní informační služba
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo obrany
Národní bezpečnostní úřad
Kancelář veřejného ochránce práv
Ministerstvo financí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Grantová agentura České republiky
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo dopravy
Český telekomunikační úřad
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo kultury
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo spravedlnosti
Úřad pro ochranu osobních údajů
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Energetický regulační úřad
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Ústav pro studium totalitních režimů
Ústavní soud
Úřad Národní rozpočtové rady
Akademie věd České republiky
Národní sportovní agentura
Úřad pro dohled nad hospodařením politických
stran a politických hnutí
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
Správa státních hmotných rezerv
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Generální inspekce bezpečnostních sborů
Technologická agentura České republiky
Národní úřad pro kybernetickou a informační
bezpečnost
Nejvyšší kontrolní úřad
Státní dluh
Operace státních finančních aktiv
Všeobecná pokladní správa
CELKEM

daňové příjmy *)

z toho
pojistné na sociální
nedaňové příjmy,
zabezpečení a
kapitálové příjmy a
příspěvek na státní povinné pojistné na
přijaté transfery
politiku
důchodové pojištění
celkem
zaměstnanosti

z rozpočtu Evropské
unie **)

0
0
0
0
0
900 000 000
100 000
250 000
0
27 400 000
610 000 000
6 000 000
86 000 000
1 500 000
0
188 978 519
170 000 000
35 510 000
9 000 000
700 000
40 000
25 000 000
0
0
80 000 000
0
1 120 000 000
330 162 090
292 726 000
3 800 000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
5 019 424 095
0
0
789 164 990
570 502 848 138
8 817 502 913
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 242 795 431
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
4 490 219 638
0
0
701 624 313
510 353 985 554
7 869 909 995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 104 707 050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60 000
16 000 000
2 900 000
30 479 761
190 000 000
46 750 032
373 660 950
550 000
490 210
4 620 037 936
6 476 563 521
1 861 755 864
26 929 820 000
21 557 640 095
0
15 446 624 000
13 677 510 808
7 767 920 000
34 237 075 316
12 282 024 856
451 152 639
1 921 800 000
1 993 740 487
0
161 602 500
15 656 441
206 646 939
6 158 503
30 000 000
1 700 000
1 977 930
0
0
1 347 450
0
0

0
0
0
25 409 761
0
26 750 032
51 851 950
0
240 210
187 339 060
5 856 563 521
1 358 425 702
9 590 150 000
21 484 573 895
0
12 039 834 000
13 500 510 808
0
31 014 775 316
12 126 207 286
276 777 528
1 898 043 709
79 501 324
0
5 602 500
13 956 441
6 646 939
3 942 503
0
0
1 977 930
0
0
1 347 450
0
0

4 550 000
0
0
170 000 000
0
0
0

0
0
0
0
72 175 998
0
0

0
0
0
0
64 156 443
0
0

1 500 000
0
630 000 000
400 000
0
378 660 401
400 000

0
0
0
0
0
36 608 790
0

0
0
1 550 000 000
813 000 150 000

0
0
0
0

0
0
0
0

518 140
0
2 141 500 000
19 600 320 800

0
0
0
0

818 611 866 609

586 443 911 565

524 584 602 993

173 062 945 579

109 587 036 655

PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)

1 578 118 723 753

*) 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
nová hodnota v Kč
změny
kontrola změny
kontrola celek

z toho

762 911 866 609
-55 700 000 000

561 443 911 565
-25 000 000 000

502 182 915 098
-22 401 687 895

163 962 945 579
-9 100 000 000
-89 800 000 000
1 488 318 723 753

nová hodnota v Kč nová hodnota v Kč

545 502 848 138

767 920 000

30 000 000

641 500 000
757 300 150 000

1 488 318 723 753

487 952 297 659

změna

-22 401 687 895
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Příloha č. 3

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
PODLE KAPITOL
v Kč
Číslo
kapitoly
301
302
303
304
305
306
307
308
309
312
313
314
315
317
321
322
327
328
329
333
334
335
336
343
344
345
346
348
349
353
355
358
359
361
362
371
372
373
374
375
376
377
378
381
396
397
398

Kapitola
Kancelář prezidenta republiky
Poslanecká sněmovna Parlamentu
Senát Parlamentu
Úřad vlády České republiky
Bezpečnostní informační služba
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo obrany
Národní bezpečnostní úřad
Kancelář veřejného ochránce práv
Ministerstvo financí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Grantová agentura České republiky
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo dopravy
Český telekomunikační úřad
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo kultury
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo spravedlnosti
Úřad pro ochranu osobních údajů
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Energetický regulační úřad
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Ústav pro studium totalitních režimů
Ústavní soud
Úřad Národní rozpočtové rady
Akademie věd České republiky
Národní sportovní agentura
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran
a politických hnutí
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
Správa státních hmotných rezerv
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Generální inspekce bezpečnostních sborů
Technologická agentura České republiky
Národní úřad pro kybernetickou a informační
bezpečnost
Nejvyšší kontrolní úřad
Státní dluh
Operace státních finančních aktiv
Všeobecná pokladní správa
CELKEM

V ý d a je
celkem
419 324 007
1 393 659 786
645 607 330
1 091 826 213
2 147 315 000
8 171 302 949
75 500 365 700
295 080 427
152 615 216
23 889 153 719
686 800 038 058
81 519 358 975
15 899 438 896
26 631 530 110
4 360 546 000
49 104 100 259
67 972 681 089
2 585 053 062
56 544 982 069
226 467 000 210
15 249 131 176
9 250 443 374
31 891 409 426
171 776 819
213 014 292
1 493 382 719
3 633 798 122
185 128 512
302 164 728
258 656 875
259 348 252
239 788 895
24 925 531
6 563 390 450
85 923 875
34 444 691

nová hodnota

změna

72 600 365 700

-2 900 000 000

676 800 038 058

-10 000 000 000

66 472 681 089

-1 500 000 000

15 549 131 176

300 000 000

644 751 491
43 810 880 286
400 000 000
163 718 347 439

48 810 880 286
20 400 000 000
223 018 347 439

5 000 000 000
20 000 000 000
59 300 000 000

1 618 118 723 753

1 688 318 723 753

70 200 000 000

67 310 087
22 311 260
2 581 804 229
445 248 327
452 581 266
4 102 464 850
425 317 706
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Příloha č. 4

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany
v Kč

nová hodnota

změna

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem
Výdaje celkem

5 393 185 045
75 500 365 700

72 600 365 700

-2 900 000 000

47 432 772 658
12 170 118 850
12 167 978 010

-2 726 542 062
-58 457 938
-58 457 938

3 848 771 132

-100 000 000

499 996 969

-15 000 000

17 917 157 923

-480 000 000

6 271 664 928
321 780 412

-190 632 000
-11 280 000

12 403 704 738

-480 000 000

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
v tom: pojistné na důchodové pojištění
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem
příjmy z prostředků finančních mechanismů
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

100 000
5 019 424 095
4 490 219 638
529 204 457
373 660 950
51 851 950
0
321 809 000

Specifické ukazatele - výdaje
Zajištění obrany ČR silami Armády ČR
Vytváření a rozvoj systému obrany státu
v tom: výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie
Zajištění strategického zpravodajství
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele
ozbrojených sil
Zajištění dávek důchodového zabezpečení
Zajištění ostatních sociálních dávek
Zajištění státní sportovní reprezentace

50 159 314 720
12 228 576 788
12 226 435 948
2 140 840
3 948 771 132
859 706 091
5 071 000 000
2 718 000 000
514 996 969

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných
z prostředků zahraničních programů 3)
v tom: ze státního rozpočtu celkem
v tom: institucionální podpora celkem 4)
účelová podpora celkem 4)
podíl prostředků zahraničních programů 3)
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5)
pokračování na další straně

18 397 157 923
6 462 296 928
333 060 412
3 029 067 079
12 883 704 738
740 248 711
439 363 000
439 363 000
106 123 000
333 240 000
0
333 240 000
0
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Příloha č. 4

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany
- pokračování z předchozí strany
v Kč
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených
5)
výsledků
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)
Zahraniční rozvojová spolupráce
Program sociální prevence a prevence kriminality
Program protidrogové politiky
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 na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány
z prostředků finančních mechanismů celkem
v tom: ze státního rozpočtu
podíl prostředků finančních mechanismů
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS
celkem

nová hodnota

změna

94 489 000
8 534 000
0
6 526 326
780 000
760 000
71 898 579
20 046 629
51 851 950
0
0
0
18 204 584 587

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

3)

z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4)

výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5)

výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

16 141 584 587 -2 063 000 000
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Příloha č. 4

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
v Kč

nová hodnota

změna

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem
Výdaje celkem

577 589 411 659
686 800 038 058

552 589 411 659
676 800 038 058

-25 000 000 000
-10 000 000 000

Specifické ukazatele - příjmy
1)

Daňové příjmy
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
v tom: pojistné na důchodové pojištění
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem
příjmy z prostředků finančních mechanismů
6)
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

610 000 000
570 502 848 138

545 502 848 138

510 353 985 554

487 952 297 659

-25 000 000 000
-22 401 687 895

60 148 862 584

57 550 550 479

-2 598 312 105

475 240 000 000

-20 000 000 000

50 300 000 000

10 000 000 000

6 476 563 521
5 856 563 521
0
620 000 000

Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče
Dávky nemocenského pojištění
Dávky pomoci v hmotné nouzi
Dávky osobám se zdravotním postižením
Ostatní sociální dávky
Podpory v nezaměstnanosti
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách
Aktivní politika zaměstnanosti celkem
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Ostatní výdaje organizačních složek státu
Neinvestiční nedávkové transfery
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

495 240 000 000
49 246 243 829
40 300 000 000
5 350 949 419
3 100 000 000
2 000 000
7 600 000 000
31 300 000 000
3 204 475 953
300 000 000
490 000 000
7 505 000 000
17 770 647 810
24 870 721 047
520 000 000
0

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)
Základní příděl 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
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných
z prostředků zahraničních programů 3)
v tom: ze státního rozpočtu celkem
v tom: institucionální podpora celkem 4)
pokračování na další straně

9 137 895 098
4 118 606 542
181 510 781
974 561 774
8 100 977 191
90 000 000
90 000 000
90 000 000
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Příloha č. 4

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
- pokračování z předchozí strany
účelová podpora celkem 4)
podíl prostředků zahraničních programů 3)
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených
výsledků 5)
Zahraniční rozvojová spolupráce
Program protidrogové politiky
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 na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány
z prostředků finančních mechanismů celkem
v tom: ze státního rozpočtu
podíl prostředků finančních mechanismů
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS
celkem

v Kč
0
0
0
89 726 192
0
0
600 000
7 196 221 661
1 339 658 140
5 856 563 521
0
0
0
1 139 362 273

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

3)

z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4)

výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5)

výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

6)

včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 150 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 160 000 000 Kč

nová hodnota
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Příloha č. 4

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy
v Kč

nová hodnota

změna

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem
Výdaje celkem

13 847 510 808
67 972 681 089

66 472 681 089

-1 500 000 000

7 473 113 598

-1 500 000 000

Specifické ukazatele - příjmy
1)

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem
příjmy z prostředků finančních mechanismů
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

170 000 000
13 677 510 808
13 500 510 808
0
177 000 000

Specifické ukazatele - výdaje
Drážní a kombinovaná doprava
Pozemní komunikace
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury
v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR
dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu

8 658 444 640
0
50 341 122 851
13 019 791 851
1 136 001 000
36 185 330 000
0
8 973 113 598

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)
Základní příděl 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
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných
z prostředků zahraničních programů 3)
v tom: ze státního rozpočtu celkem
v tom: institucionální podpora celkem 4)

545 743 199
184 461 208
10 769 123
69 263 102
469 192 879
55 000 000
55 000 000
55 000 000

účelová podpora celkem 4)

0

podíl prostředků zahraničních programů 3)

0

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených
výsledků 5)
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 na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány
z prostředků finančních mechanismů celkem
v tom: ze státního rozpočtu
podíl prostředků finančních mechanismů
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

3)

z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4)

výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5)

výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

0
55 000 000
5 092 500
13 514 631 155
14 120 347
13 500 510 808
0
0
0
50 865 298 926
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Příloha č. 4

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad
v Kč

nová hodnota

změna

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem
Výdaje celkem

7 803 430 000
2 585 053 062

803 430 000

-7 000 000 000

767 920 000

-7 000 000 000

767 920 000

-7 000 000 000

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

35 510 000
7 767 920 000
0
7 767 920 000

Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu
v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady
čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní
licence
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního
úřadu

2 585 053 062
80 000 000
40 000 000
1 800 000 000
0
665 053 062

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)
Základní příděl 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
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

312 610 788
105 451 197
5 974 481
0
298 724 011
70 000
0
0
0
118 800 000
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Příloha č. 4

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury
v Kč

nová hodnota

změna

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem
Výdaje celkem

451 192 639
15 249 131 176

15 549 131 176

300 000 000

8 509 238 110
5 471 013 582

300 000 000
300 000 000

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
příjmy z prostředků finančních mechanismů
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

40 000
451 152 639
276 777 528
44 000 000
130 375 111

Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi
v tom: finanční náhrada
příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských
společností
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury
v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny
výdaje na činnost úřadu
platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím
program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury
v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
program péče o národní kulturní poklad a dědictví
rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních
zařízení
společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů
kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy
Kulturní služby, podpora živého umění
v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních
symfonických orchestrů a pěveckých sborů
kulturní aktivity
veřejné informační služby knihoven
Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí
v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky
programy na záchranu a obnovu kulturních památek
Podpora kultury národnostních menšin
v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity
podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích
národnostních menšin
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních
zařízení
pokračování na další straně

579 854 000
3 261 285 729
2 177 720 979
1 083 564 750
432 129 384
19 880 000
329 178 884
46 070 500
37 000 000
0
8 209 238 110
5 171 013 582
1 475 000 000
905 037 000
5 000 000
653 187 528
712 761 700
130 000 000
544 555 300
38 206 400
761 000 000
75 000 000
686 000 000
33 000 000
2 000 000
31 000 000
267 000 000

12

Příloha č. 4

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury
- pokračování z předchozí strany
v Kč
992 862 253
800 000 000
192 862 253

Státní fond kinematografie
v tom: dotace na filmové pobídky
dotace ze státního rozpočtu

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

198 072 370
65 710 338
3 563 973
34 767 267
143 431 447

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)
Základní příděl 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
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných
3)
z prostředků zahraničních programů
v tom: ze státního rozpočtu celkem
v tom: institucionální podpora celkem 4)

579 854 000
579 854 000
94 854 000

účelová podpora celkem 4)
podíl prostředků zahraničních programů

485 000 000
3)

0
5)

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených
výsledků 5)
Zahraniční rozvojová spolupráce
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity
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 na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány
z prostředků finančních mechanismů celkem
v tom: ze státního rozpočtu
podíl prostředků finančních mechanismů
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS
celkem

485 000 000
93 354 000
0
2 000 000
50 000
415 187 528
138 410 000
276 777 528
55 000 000
11 000 000
44 000 000
3 401 104 528

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

3)

z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4)

výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5)

výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

nová hodnota

změna
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Příloha č. 4

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv
v Kč

nová hodnota

změna

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem
Výdaje celkem

630 000 000
2 581 804 229

30 000 000

-600 000 000

30 000 000

-600 000 000

30 000 000

-600 000 000

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
příjmy z prostředků finančních mechanismů
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0
630 000 000
0
0
630 000 000

Specifické ukazatele - výdaje
Civilní připravenost na krizové stavy
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil

2 575 384 229
6 420 000

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

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Základní příděl 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
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 na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány
z prostředků finančních mechanismů celkem
v tom: ze státního rozpočtu
podíl prostředků finančních mechanismů
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS
celkem

188 173 414
63 602 615
3 758 318
105 274 208
81 541 677
2 575 384 229

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

0
0
0
0
0
0
160 360 000
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Příloha č. 4

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh
v Kč

nová hodnota

změna

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem
Výdaje celkem

0
43 810 880 286

48 810 880 286

5 000 000 000

181 126 169 129

138 500 000 000

18 873 830 871

21 500 000 000

48 810 880 286

5 000 000 000

Financování
Změna stavu státního dluhu
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 8)

42 626 169 129
-2 626 169 129

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0
0
0

Specifické ukazatele - výdaje
Obsluha státního dluhu

Průřezové ukazatele

1)

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

8)

včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy důchodového pojištění

43 810 880 286
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Příloha č. 4

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv
v Kč

nová hodnota

změna

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem
Výdaje celkem

3 691 500 000
400 000 000

2 191 500 000 -1 500 000 000
20 400 000 000 20 000 000 000

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 9)
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1 550 000 000
2 141 500 000

641 500 000 -1 500 000 000

v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 10)

2 141 500 000

641 500 000 -1 500 000 000

185 000 000
0
185 000 000
215 000 000

20 185 000 000 20 000 000 000
20 000 000 000 20 000 000 000

Specifické ukazatele - výdaje
Transfery do jiných kapitol
v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku
ostatní transfery do jiných kapitol
Ostatní výdaje

Průřezové ukazatele

9)

zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

10)

zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy
důchodového pojištění
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Příloha č. 4

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa
v Kč

nová hodnota

změna

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem
Výdaje celkem

832 600 470 800
163 718 347 439

776 900 470 800
223 018 347 439

-55 700 000 000
59 300 000 000

813 000 150 000
19 600 320 800
19 600 320 800

757 300 150 000

-55 700 000 000

4 869 471 508

64 169 471 508

59 300 000 000

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Specifické ukazatele - výdaje
Vládní rozpočtová rezerva
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování
jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému
Stavební spoření
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města
Prahy) - viz příloha č. 5
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých
krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz
příloha č. 7
Další prostředky pro územní samosprávné celky
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně
Ostatní výdaje
Odvody do rozpočtu Evropské unie
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS
celkem
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických
ukazatelů

140 000 000
60 000 000
4 100 000 000
1 315 131 000
8 864 230 000
1 488 199 500
9 828 964 200
1 140 915 000
183 843 739
76 849 608 000
6 698 333 031
47 000 000 000
1 179 651 461
0
0

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů
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

0
0
0
0
0
0
0
1 179 651 461

