
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 11. srpna 2010 č. 563 

 
k návrhu příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů 

na rok 2011 
 
 
 
             Vláda    
 
             I. bere na vědomí informace obsažené v části II, III a IV materiálu 
č.j. 790/10; 
 
            II. schvaluje  
 
                1. fiskální cíl pro deficit veřejných rozpočtů v roce 2011 ve výši 4,6 % 
hrubého domácího produktu (v metodice ESA95), 
 
                2. příjmy a výdaje rozpočtových kapitol státního rozpočtu České republiky 
na rok 2011 tak, jak jsou uvedeny v části IV materiálu č.j. 790/10, 
 
                3. příjmy a výdaje státních fondů na rok 2011 tak, jak jsou uvedeny v části 
IV materiálu č.j. 790/10, 
 
                4. výši výdajů na výzkum a vývoj  na rok 2011 tak, jak je uvedena v části IV 
materiálu č.j. 790/10, 
 
                5.  spolufinancování státního rozpočtu České republiky na Regionálních 
operačních programech ve výši 0 % od roku 2011; 
 
           III. ukládá  
 
                1. ministru financí 
 
                    a) upravit základní ukazatele pro přípravu návrhu státního rozpočtu České 
republiky na rok 2011 a státních fondů podle připomínek vlády a rozepsat do            
12. srpna 2010 správcům kapitol státního rozpočtu schválené příjmy a výdaje na       
rok 2011 podle bodu II/2 až 4 tohoto usnesení, 
 
                    b) zpracovat a předložit vládě do 31. srpna 2010 návrh státního rozpočtu 
České republiky na rok 2011, 
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                    c) požádat rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky o odsouhlasení vládou schválených základních ukazatelů pro sestavení 
podrobného rozpočtu kapitoly Kanceláře prezidenta republiky, Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky, Ústavního soudu, 
Nejvyššího kontrolního úřadu a Kanceláře Veřejného ochránce práv, 
 
                    d) zpracovat a předložit vládě do 31. srpna 2010 návrhy na změnu 
 
                        da) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
 
                        db) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
 
                    e) zpracovat novelu vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a 
sociálních potřeb, 
 
                    f) změnit pravidla pro zajištění spolufinancování prostředků Evropské 
unie z národních veřejných zdrojů, schválená usnesením vlády ze dne 23. května 2007 
č. 560, o pravidlech pro zajištění spolufinancování prostředků Evropské unie 
z národních veřejných zdrojů, podle bodu II/5 tohoto usnesení, 
 
                2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy 
 
                    a) zpracovat na základě příjmů a výdajů na rok 2011, rozepsaných podle 
bodu III/1a tohoto usnesení, návrh rozpočtu kapitoly na rok 2011 v souladu 
s vyhláškou č. 165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro 
vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání, a podle 
doplňujících pokynů ministra financí a předložit tento návrh ministru financí do 
20. srpna 2010,  
 
                    b) zabezpečit při zpracování návrhu státního rozpočtu České republiky 
především hlavní priority kapitoly a spolufinancování programů Evropské unie, 
 
                    c) zabezpečit výdaje vyplývající z dříve přijatých usnesení vlády v rámci 
stanovených výdajů kapitol, případně předložit vládě návrhy na zrušení nebo změny 
těchto usnesení, 
 
                3. správcům kapitol státního rozpočtu, do jejichž působnosti náleží státní 
fondy, zajistit zpracování a předložení návrhů rozpočtů těchto fondů na rok 2011 
v návaznosti na bod III/1a tohoto usnesení a předložit tyto návrhy ministru financí do 
20. srpna 2010,  
 
                4. ministru práce a sociálních věcí zpracovat a předložit vládě do 31. srpna 
2010 návrhy na změnu 
 
                    a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
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                    b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
 
                    c) zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených           
s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a 
poslanců Evropského parlamentu, a zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých 
dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb.,    
o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších 
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterými bude zajištěno 
zmrazení platové základny podle § 3 zákona č. 236/1995 Sb., a § 3 zákona 
č. 201/1997 Sb. pro rok 2011 na úrovni platné pro rok 2007 snížené o 9 %, 
 
                    d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
 
                    e) zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 
 
                    f) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 
 
                    g) nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců       
ve veřejných službách a správě, 
 
                    h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  
 
                    i) nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků duchovních 
církví a náboženských společností,  
 
                    j) nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků 
z povolání,  
 
                5. místopředsedovi vlády a ministru vnitra zpracovat a předložit vládě         
do 31. srpna 2010 návrhy na změnu 
 
                    a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a 
v politických hnutích, 
 
                    b) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů,  
 
                    c) nařízení vlády č. 477/2009 Sb., kterým se stanoví stupnice základních 
tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2010, 
 
                6. předsedovi vlády, aby Rada pro výzkum, vývoj a inovace předložila 
ministru financí do 23. srpna 2010 strukturu výdajů na výzkum, vývoj a inovace podle 
jednotlivých rozpočtových kapitol a závazných ukazatelů na rok 2011, 
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                7. ministru zemědělství předložit vládě do 31. října 2010 návrh na změnu 
 
                    a) zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, a to tak, aby závazná pravidla, 
která vláda každoročně připravuje k poskytování finančních příspěvků a způsobu 
kontroly jejich využití, již nebyla přílohou zákona o státním rozpočtu České republiky 
na rok 2012, 
 
                b) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, a to tak, aby závazná pravidla, která 
vláda každoročně připravuje k poskytování finančních prostředků a způsobu kontroly 
jejich užití, již nebyla přílohou zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 
2012; 
 
             IV. doporučuje vedoucím Kanceláře prezidenta republiky, Kanceláře 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Kanceláře Senátu Parlamentu 
České republiky, Kanceláře Veřejného ochránce práv, předsedům Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, Rady Českého telekomunikačního úřadu, Ústavního soudu, Akademie 
věd České republiky, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Grantové agentury 
České republiky, Technologické agentury České republiky a prezidentovi Nejvyššího 
kontrolního úřadu, postupovat podle bodu III/2 tohoto usnesení. 
 
 
 
Provedou: 

členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních orgánů 
 
Na vědomí: 

vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,  
Kanceláře Poslanecké sněmovny  
Parlamentu České republiky,  
Kanceláře Senátu Parlamentu 
České republiky,  
Kanceláře Veřejného ochránce práv, 
předsedové Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
Rady Českého telekomunikačního úřadu,  
Ústavního soudu,  
Akademie věd České republiky, 
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 
Grantové agentury České republiky, 
Technologické agentury České republiky, 
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r. 

 


