Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2020
8. volební období
463

USNESENÍ
rozpočtového výboru
ze 46. schůze – 2. část
ze dne 4. listopadu 2020
k prvému čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
sněmovní tisk 1067
Po úvodním slově ministryně financí A. Schillerové, zpravodajské zprávě posl. M. Vostré,
a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby k vládnímu návrhu zákona
o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 v prvém čtení přijala následující usnesení:

„Poslanecká sněmovna
I.

schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
podle sněmovního tisku1067 (dále zákon), kterými jsou:

A.
Výše příjmů stanovená částkou

1 488 336 029 790 Kč,

výše výdajů stanovená částkou

1 808 336 029 790 Kč,

rozdíl mezi příjmy a výdaji (saldo)
stanovený částkou

- 320 000 000 000 Kč,

B.
Způsob vypořádání salda těmito financujícími položkami
a) zvýšením stavu na účtech státních finančních aktiv o
b) změnou stavu státního dluhu o

18 783 830 871 Kč,
301 216 169 129 Kč,

C.
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou
hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši

1 660 631 400 Kč,

D.
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou
hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích,
a to příspěvky v celkové výši

10 251 683 200 Kč,

E.
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy,
a to příspěvek v celkové výši

1 210 478 100 Kč,

F.
Zmocnění ministryni financí podle §4 zákona a zmocnění Ministerstvu financí postupovat při
stanovení výše příspěvku na výkon státní správy krajům postupem uvedeným v příloze č. 5,
hlavnímu městu Praze postupem uvedeným v příloze č. 7 a jednotlivým obcím postupem uvedeným
v příloze č. 8 zákona.
II.

bere na vědomí, že návrh státního rozpočtu ČR na rok 2021

a)

obsahuje finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu
Evropské unie v celkové výši 156 747 379 625 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie
v celkové výši 55 000 000 000 Kč,

b)

stanoví rozsah pojistné kapacity Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.,
ve výši 330 000 000 000 Kč,

c)

obsahuje v příloze č. 9 zákona seznam dotací z vyjmenovaných kapitol státního rozpočtu
poskytovaných v roce 2021 s označením jejich příjemců a uvedením jejich výše, které
nepodléhají povinnosti vyhlásit výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace podle
rozpočtových pravidel.

III.

přikazuje k projednání kapitoly a okruhy vládního návrhu státního rozpočtu ČR na rok
2021 takto:

Výbor Poslanecké sněmovny

přikázaná kapitola (okruh) vládního návrhu
SR

petiční výbor

304 – Úřad vlády
309 – Kancelář Veřejného ochránce práv
343 – Úřad pro ochranu osobních údajů
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rozpočtový výbor

301 – Kancelář prezidenta republiky
302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu
303 – Senát Parlamentu
312 – Ministerstvo financí
345 – Český statistický úřad
359 – Úřad Národní rozpočtové rady
396 – Státní dluh
397 – Operace státních finančních aktiv
398 – Všeobecná pokladní správa

kontrolní výbor

371 – Úřad pro dohled nad hospodařením
politických stran a politických hnutí
381– Nejvyšší kontrolní úřad

výbor pro evropské záležitosti

398 – Všeobecná pokladní správa
– finanční vztahy k rozpočtu EU, EHP,
Norsku a Švýcarsku vyjma zemědělské
politiky (viz sešit B), v tom: Souhrnné
rozpočtové vztahy k EU a finančním
mechanismům (FM), příjmy státního
rozpočtu – transfery na krytí
předfinancování,
výdaje
státního
rozpočtu – programy a projekty
spolufinancované z rozpočtu EU a FM
a odvod vlastních zdrojů EU ze státního
rozpočtu do rozpočtu EU

hospodářský výbor

322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu
327 – Ministerstvo dopravy
328 – Český telekomunikační úřad
344 – Úřad průmyslového vlastnictví
349 – Energetický regulační úřad
353 – Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže
373 – Úřad pro přístup k dopravní
infrastruktuře
374 – Správa státních hmotných rezerv
375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
336 – Ministerstvo spravedlnosti – část správní
a dále souhrn celé kapitoly
355 – Ústav pro studium totalitních režimů
358 – Ústavní soud

ústavně právní výbor

307 – Ministerstvo obrany
308 – Národní bezpečnostní úřad

výbor pro obranu

305 – Bezpečnostní informační služba
314 – Ministerstvo vnitra - část bezpečnostní,
požární ochrana a souhrn celé kapitoly

výbor pro bezpečnost
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336 – Ministerstvo spravedlnosti – část
vězeňství
376 – Generální inspekce bezpečnostních
sborů
378 – Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost
313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí
výbor pro sociální politiku
335 – Ministerstvo zdravotnictví
výbor pro zdravotnictví
321 – Grantová agentura České republiky
333 – Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
334 – Ministerstvo kultury
361 – Akademie věd
362 – Národní sportovní agentura
377 – Technologická agentura České
republiky

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

372 – Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání

volební výbor

314 – Ministerstvo vnitra – část správní
317 – Ministerstvo pro místní rozvoj
– finanční vztahy k rozpočtům územních
samosprávných celků, dobrovolných
svazků obcí a regionálních rad regionů
soudržnosti (viz sešit G)

výbor pro veřejnou správu a regionální
rozvoj

315 – Ministerstvo životního prostředí
348 – Český báňský úřad

výbor pro životní prostředí

306 – Ministerstvo zahraničních věcí
zahraniční výbor
329 – Ministerstvo zemědělství
– dále společná zemědělská politika vazba na státní rozpočet (přímé platby,
dorovnání přímých plateb z národních
zdrojů, podpora rozvoje venkova,
opatření společné organizace trhu)

zemědělský výbor

346 – Český úřad zeměměřický
a katastrální.
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IV.

přikazuje dále střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2022 a 2023
(sněmovní tisk 1068) rozpočtovému výboru.

V.

doporučuje výborům Poslanecké sněmovny, v jejichž kapitolách jsou rozpočtovány
prostředky pro činnost neziskových a obdobných organizací, aby se příspěvky na tuto
činnost zabývaly.“.

II.

z m o c ň u j e zpravodajku výboru posl. M. Vostrou, aby s tímto usnesením seznámila
Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

Jiří DOLEJŠ v. r.
ověřovatel

Miloslava VOSTRÁ v. r.
předsedkyně - zpravodajka

-5-

