
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 21. března 2012 č. 178 

 
k návrhu opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, 
k omezení čerpání nároků organizačních složek státu nespotřebovaných výdajů  
v roce 2012 a k žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu  

České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele  
státního rozpočtu kapitoly Akademie věd České republiky na rok 2012 

 
 
 
             Vláda 
 
             I. bere na vědomí informace obsažené v materiálu č.j. 217/12; 
 
            II. schvaluje  
 
                1. vázání výdajů rozpočtových kapitol tak, jak je uvedené v příloze tohoto 
usnesení,  
 
                2. žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu     
uvedenou v části V materiálu č.j. 217/12; 
 
           III. ukládá 
 
                1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů  
 
                    a) vázat v rozpočtu kapitoly výdaje podle bodu II/1 tohoto usnesení, a to 
ve výši stanovené v příloze tohoto usnesení a podle pokynů uvedených v části III    
materiálu č.j. 217/12, 
 
                    b) předložit ministru financí do 31. března 2012 strukturu vázaných     
výdajů v rozsahu ukazatelů přílohy č. 4 k zákonu o státním rozpočtu České republiky 
na rok 2012, 
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                2. ministru dopravy, ministryni kultury, ministrům pro místní rozvoj,         
zemědělství a životního prostředí zajistit do 31. března 2012, aby průměrný plat        
zaměstnanců státních fondů, které patří do jejich působnosti výrazně nepřevyšoval   
průměrný plat v organizačních složkách státu, 
 
                3. ministru dopravy vázat z částky uvedené v příloze tohoto usnesení částku 
ve výši nejméně 24 764 tis. Kč v závazném ukazateli „ostatní dotace pro Státní fond 
dopravní infrastruktury“ v návaznosti na úkol III/2 tohoto usnesení, 
 
                4. ministru zemědělství vázat z částky uvedené v příloze tohoto usnesení 
částku ve výši nejméně 53 646 tis. Kč v závazném ukazateli „dotace na činnost       
Státního zemědělského intervenčního fondu“ v návaznosti na úkol III/2 tohoto       
usnesení,  
 
                5. ministru financí 
 
                    a) projednat do 31. března 2012 v rozpočtovém výboru Poslanecké        
sněmovny Parlamentu České republiky vládou schválený návrh na vázání výdajů      
roku 2012 kapitol Poslanecká sněmovna, Senát, Kancelář prezidenta republiky,    
Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář  veřejného ochránce práv, 
 
                    b) předložit žádost podle bodu II/2 tohoto usnesení předsedovi rozpočto-
vého výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 
 
                6. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí předložit do       
meziresortního připomínkového řízení do 30. dubna 2012 úpravu Zásad financování 
vrcholných návštěv, schválených usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506,         
o koordinaci zahraničních cest členů vlády a o financování vrcholných návštěv,         
ve znění usnesení vlády ze dne 3. října 2007 č. 1123, v souladu se zákonem 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech; 
 
           IV. zmocňuje ministra financí 
 
                1. povolit bez omezení  přesuny prostředků zabezpečených ve státním       
rozpočtu, jestliže je dodržena jejich účelovost daná závazným ukazatelem státního     
rozpočtu, 
 
                2. povolit přesun příjmů, rozpočtovaných jako příjmy z rozpočtu Evropské 
unie nebo z finančních mechanismů, souvztažně s přesunem výdajů rozpočtovaných 
jako výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z finančních mechanis-
mů, bez dopadu na saldo rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly, 
 
                3. povolit snížení nebo zvýšení jednoho závazného ukazatele rozpočtu      
výdajů do 10 % částky schválené zákonem o státním rozpočtu za předpokladu, že se 
nezmění saldo rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly; 
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             V. pověřuje ministra financí, aby ve spolupráci s předsedou Akademie věd 
České republiky zdůvodnil žádost podle bodu II/2 tohoto usnesení v rozpočtovém     
výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; 
 
            VI. doporučuje vedoucím organizačních složek státu, kteří jsou správci kapitol 
státního rozpočtu a nejsou uvedeni v bodě 2 usnesení ze dne 7. března 2012 č. 146         
postupovat způsobem podle bodu III/1a,b tohoto usnesení a podle usnesení ze dne  
7. března 2012 č. 146. 
 
 
 
Provedou: 
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů 
 
Na vědomí: 
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,  
vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu, 
vedoucí Kanceláře Senátu Parlamentu, 
předseda Ústavního soudu, 
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, 
Veřejný ochránce práv, 
ředitel Bezpečnostní informační služby, 
předseda Akademie věd České republiky, 
předseda Grantové agentury, 
předseda Technologické agentury České republiky, 
předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 
ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, 
vedoucí Generální inspekce bezpečnostních sborů 
 
 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


