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Kapitola 301 - Kancelá� prezidenta republiky 
Kancelá� prezidenta republiky je organiza�ní složkou státu tvo�ící samostatnou kapitolu 
státního rozpo�tu �eské republiky. Její p	sobnost je vymezena zákonem �. 114/1993 Sb., 
o Kancelá�i prezidenta republiky, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	. K pln
ní úkol	 Kancelá� 
prezidenta republiky z�ídila v souladu s § 3 odst. 2 zákona �. 114/1993 Sb., ve zn
ní 
pozd
jších p�edpis	, p�ísp
vkovou organizaci Správa Pražského hradu a p�ísp
vkovou 
organizaci Lesní správa Lány. 

Celkové p�íjmy kapitoly 301 - Kancelá� prezidenta republiky stanovené schváleným 
rozpo�tem na rok 2011 ve výši 60 tis. K� byly pln
ny ve výši 515 tis. K�, v tom neda�ové 
p�íjmy ve výši 209 tis. K� a p�ijaté transfery ve výši 306 tis. K�.  

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelá� prezidenta republiky stanovené schváleným 
rozpo�tem na rok 2011 ve výši 339 045 tis. K� byly �erpány v roce 2011 ve výši 
329 639 tis. K�, což p�edstavuje pln
ní 97,23 % rozpo�tu po zm
nách. B
žné výdaje �inily 
v rozpo�tu po zm
nách 275 878 tis. K� a kapitálové výdaje ve výši 63 167 tis. K�. Do 
financování kapitoly byly v roce 2011 zapojeny nároky z nespot�ebovaných neprofilujících a 
profilujících výdaj	 v celkové výši 24 801 tis. K�, které byly použity na rozpo�tem 
nezajišt
né provozní pot�eby vlastního ú�adu Kancelá�e prezidenta republiky, p�ísp
vkových 
organizací Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány a na výdaje ú�elov
 ur�ené na 
financování programu reprodukce majetku p�ísp
vkové organizace Správa Pražského hradu. 
V porovnání s �erpáním celkových výdaj	 kapitoly v roce 2010, které �inilo 378 179 tis. K�, 
p�edstavuje �erpání celkových výdaj	 v roce 2011 pokles o 48 540 tis. K�, tj. index 
vyjad�ující skute�nost roku 2011 proti skute�nosti roku 2010 p�edstavuje 87,16 %. 

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci stanovené schváleným rozpo�tem, 
resp. rozpo�tem po zm
nách v objemu 54 046 tis. K�, byly �erpány ve výši 56 151 tis. K�, tj. 
na 103,89 %. V uvedené �ástce je zahrnuto použití nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 
v celkové výši 2 105 tis. K�. Prost�edky na platy rozpo�tované ve výši 49 441 tis. K� byly ve 
skute�nosti �erpány na 100,00 %. Limit po�tu zam
stnanc	 byl stanoven schváleným 
rozpo�tem na 114 zam
stnanc	 a nebyl v pr	b
hu roku upravován. V ro�ním pr	m
ru byl 
pak napln
n na 90 funk�ních míst, tj. na 78,95 %. Pr	m
rný plat zam
stnanc	 ve schváleném 
i upraveném rozpo�tu se ve skute�nosti zvýšil z 36 141 K� na 45 779 K�, tj. o 26,67 %. 
Zvýšení bylo ovlivn
no �erpáním prost�edk	 za nenapln
ný stav zam
stnanc	 a úspor 
vzniklých v d	sledku nemocnosti zam
stnanc	. Proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve 
výši 44 882 K� se pr	m
rný plat zvýšil o 2,00  %. 

Mzdové náklady p�ísp
vkové organizace Správa Pražského hradu, stanovené v rozpo�tu po 
zm
nách ve výši 68 208 tis. K�, byly �erpány ve výši 80 963 tis. K�, v�etn
 zapojení 
mimorozpo�tových zdroj	 z fondu odm
n v objemu 12 937 tis. K�, tj. na 118,70 %. 
Pr	m
rný  p�epo�tený  po�et 297  zam
stnanc	 byl napln
n na 272 zam
stnanc	, tj. na 
91,58  %. Pr	m
rný plat se zvýšil z 18 488 K� v rozpo�tu po zm
nách na 24 150 K�, tj. 
o 30,63 %. Proti skute�nosti roku 2010 ve výši 24 398 K� se pr	m
rný plat snížil o 1,02 %. 

Ukazatel Povinné pojistné placené zam
stnavatelem byl pln
n ve výši 17 760 tis. K� a 
ukazatel P�evod fondu kulturních a sociálních pot�eb ve výši 494 tis. K�.  

Ukazatel Platy zam
stnanc	 v pracovním pom
ru byl v hodnoceném období pln
n ve výši 
49 441 tis. K�, tj. 100,00 % rozpo�tu po zm
nách.V hodnoceném období byly pln
ny závazné 
ukazatele Výdaje vlastního ú�adu Kancelá�e prezidenta republiky ve výši 86 390 tis. K�, 
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Náhrady výdaj	 spojených s výkonem funkce (z. �. 236/1995 Sb.) ve výši 2 080 tis. K� a 
ostatní výdaje vlastního ú�adu Kancelá�e prezidenta republiky ve výši 84 310 tis. K�. 

Ukazatel Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány pln
ný ve výši 
206 749 tis. K� zahrnuje neinvesti�ní transfery na provoz (ve výši 159 545 tis. K�) a 
investi�ní transfery (ve výši 47 204 tis. K�), které z�izovatel (Kancelá� prezidenta republiky) 
poskytoval v hodnoceném období p�ísp
vkové organizaci Správa Pražského hradu. 

Ukazatel Celkové výdaje na lesní hospodá�ství pln
ný ve výši 36 500 tis. K� zahrnuje 
neinvesti�ní transfery na provoz (ve výši 26 500 tis. K�) a investi�ní transfery (ve výši 
10 000 tis. K�), které z�izovatel (Kancelá� prezidenta republiky) poskytoval v hodnoceném 
období p�ísp
vkové organizaci Lesní správa Lány. 

Ukazatel Výdaje vedené v informa�ním systému programového financování byl ve 
schváleném rozpo�tu na rok 2011 ve výši 63 167 tis. K�. Jednalo se o program 101V01 - 
Reprodukce majetku Kancelá�e prezidenta republiky - od roku 2009, který byl pln
n ve výši 
57 204 tis. K�. Program zahrnuje pouze kapitálové výdaje. Finan�ní prost�edky ve výši 
47 204 tis. K� byly p�ísp
vkovou organizací Správa Pražského hradu použity na financování 
investi�ních akcí „Rekonstrukce Ji�ské ulice a Zlaté uli�ky - II. etapa“, „Jízdárna Poho�elec“, 
„Zlatá uli�ka - rekonstrukce objekt	“ a „Revitalizace elektrorozvodných za�ízení v areálu 
Pražského hradu“. Finan�ní prost�edky ve výši 10 000 tis. K� byly použity p�ísp
vkovou 
organizací Lesní správa Lány na financování investi�ních akcí „Rekonstrukce cest v Lánské 
obo�e - VII. etapa“, „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“, „Rekonstrukce 
vodních tok	 a meliorací - IV. etapa“, „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových 
objekt	 - V. etapa“ a „Rekonstrukce a modernizace krmných center - II. etapa“. V �erpání je 
zahrnuto použití nárok	 z nespot�ebovaných profilujících výdaj	 ve výši 14 451 tis. K�. 
Ne�erpané prost�edky ve výši 20 415 tis. K� byly uplatn
ny do nárok	 z nespot�ebovaných 
výdaj	.  

V roce 2011 se ve vlastním ú�adu Kancelá�e prezidenta republiky neuskute�nila žádná vn
jší 
kontrola. U p�ísp
vkové organizace Správa Pražského hradu byla provedena kontrola 
Pražskou správou sociálního zabezpe�ení a Všeobecnou zdravotní pojiš�ovnou. Kontrolou 
nebyly zjišt
ny žádné závažné nedostatky. U p�ísp
vkové organizace Lesní správa Lány byly 
provedeny kontroly Všeobecnou zdravotní pojiš�ovnou, Krajským ú�adem St�edo�eského 
kraje, odborem životního prost�edí a zem
d
lství a Krajskou veterinární správou, 
Inspektorátem Rakovník. Realizovanými kontrolami nedostatky nebyly zjišt
ny. 

Bližší údaje o hospoda�ení kapitoly jsou uvedeny v záv
re�ném ú�tu Kancelá�e prezidenta 
republiky za rok 2011. 
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Kapitola 302 - Poslanecká sn�movna Parlamentu  

Poslanecká sn
movna Parlamentu zajiš�uje služby a technický servis pro výkon ústavních 
�inností poslaneckého sboru a vytvá�í materiální podmínky pro pln
ní protokolárních 
povinností Poslanecké sn
movny Parlamentu. Rozpo�et kapitoly zahrnoval prost�edky na 
financování poslaneckého sboru, provozu Kancelá�e Poslanecké sn
movny, restaura�ního 
za�ízení pro poslanecký sbor, školicích st�edisek a výdaj	 na rekonstrukci a modernizaci 
budov areálu Parlamentu. 

Rozpo�tovaná výše p�íjm	 Poslanecké sn
movny Parlamentu v roce 2011 �inila 
26�000 tis. K� a v pr	b
hu roku se její výše nem
nila. Na skute�né tvorb
 p�íjm	 ve výši 
17 843 tis. K� se nejv
tší m
rou podílely p�íjmy z vlastní �innosti a z pronájmu. Vzhledem 
k tomu, že ve st�ediscích v Harrachov
 a Lipnici nad Sázavou došlo v pr	b
hu roku 
k n
kolika provozním haváriím a po dobu oprav a následných prací byla st�ediska uzav�ena, 
nebyly napln
ny p�íjmy z vlastní �innosti.  

Schválený rozpo�et výdaj	 celkem na rok 2011 �inil 1 081 439 tis. K� a byl v pr	b
hu roku 
rozpo�tovými opat�eními upraven na �ástku 1 099 435 tis. K�, v tom b
žné výdaje 
1 069 435 tis. K� a kapitálové výdaje 30 000 tis. K�. Úpravy se týkaly navýšení prost�edk	 
ur�ených na povinné pojistné placené zam
stnavatelem, které bylo nov
 v roce 2011 
odvád
no také z paušálních náhrad vyplácených poslanc	m. Skute�né �erpání výdaj	 �inilo 
celkem 1 083 270 tis. K�, tj. �erpání 98,53 % upraveného rozpo�tu. Ve srovnání s rokem 
2010 bylo vy�erpáno o 37 036 tis. K� mén
. Index vyjad�ující skute�nost roku 2011 proti 
skute�nosti roku 2010 je 96,69 %. 

Stav nárok	 k datu 1. 1. 2011 byl 68 166,84 tis. K�, v tom profilující výdaje 432,82 tis. K� a 
neprofilující výdaje 67 734,02 tis. K�. V pr	b
hu roku 2011 byly nároky z nespot�ebovaných 
výdaj	 sníženy o �ástku 67 582,00 tis. K�. Stav nárok	 k 31. 12. 2011 celkem �inil 
584,84 tis. K� (v tom 432,82 tis. K� profilující výdaje a 152,02 tis. K� neprofilující výdaje).  

Rozpo�et b
žných výdaj	 po zm
nách ve výši 1 069 435 tis. K� byl �erpán �ástkou 
1 053 271 tis. K�, tj. na 98,49 %. V porovnání s rokem 2010 došlo v roce 2011 ke snížení 
�erpání b
žných výdaj	 o 25 961 tis. K�. Index vyjad�ující skute�nost roku 2011 proti 
skute�nosti roku 2010 je 97,59 %. 

Schválený rozpo�et prost�edk	 na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 
335 421 tis. K� nebyl upravován a byl ve skute�nosti �erpán �ástkou 313 320,43 tis. K�, tj. na 
93,41 %. Ve srovnání se skute�ností dosaženou v roce 2010 bylo �erpáno celkem 
o 63 079,21 tis. K� mén
, tj. o 16,76 %. 

Prost�edky na platy zam
stnanc	 v pracovním pom
ru schválené ve výši 156 662 tis. K� byly 
na základ
 usnesení rozpo�tového výboru Poslanecké sn
movny Parlamentu �. 204 ze dne 
16. listopadu 2011 jednorázov
 zvýšeny o 1 600 tis. K� na vrub položky 5021 – Ostatní 
osobní výdaje. �erpání ve skute�nosti bylo 158 237,20 tis. K�, tj. 99,98 % rozpo�tu po 
zm
nách. Ve srovnání se skute�ností roku 2010 se �erpání objemu prost�edk	 na platy snížilo 
o 13 155,79 tis. K� (index 92,32 %). 

Ostatní platby za provedenou práci po zm
nách ve výši 177 159 tis. K� byly �erpány �ástkou 
155 083,24 tis. K�, tj. na 87,54 %. z toho bylo na platy poslanc	 vy�erpáno celkem 
150 750,30 tis. K�, což p�edstavuje 87,51 % rozpo�tované �ástky.  

Po�et zam
stnanc	 byl na rok 2011 stanoven ve výši 362 osob. Skute�ný celoro�ní pr	m
rný 
p�epo�tený po�et zam
stnanc	 byl 343 osob, tj. 94,75 % ro�ního limitu. Neobsazeno bylo 19 
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funk�ních míst. Ve srovnání se skute�ností roku 2010 se po�et napln
ných funk�ních míst 
zvýšil o 1 místo.  

V roce 2011 byl pr	m
rný plat zam
stnanc	 38 444 K�, tj. snížení o 3 318 K� proti 
pr	m
rnému m
sí�nímu platu zam
stnanc	 v roce 2010. Ve srovnání se skute�ností 
vykázanou v roce 2010 je index poklesu 92,05 %.  

Na nákup materiálu byly �erpány finan�ní prost�edky ve výši 37 694 tis. K�, tj. na 99,90 %. 
Na nákup vody, plynu, elektrické energie a pohonných hmot bylo �erpáno 30 144 tis. K�, 
tj. 99,98 %. Prost�edky na nákup služeb byly �erpány �ástkou 291 651 tis. K�, tj. na 99,69 %. 
Na ostatní nákupy bylo �erpáno 93 217 tis. K�, tj. 118,59 %. Výdaje související 
s neinvesti�ními nákupy byly �erpány �ástkou 150 110 tis. K�, tj. 95,48 %. 

Rozpo�et kapitálových výdaj	 pro rok 2011 byl schválen, resp. upraveným rozpo�tem 
stanoven ve výši 30 000 tis. K�. �erpán byl �ástkou 29 999 tis. K�, což je 100 % upraveného 
rozpo�tu.  

V roce 2011 p�edstavoval rozpo�et kapitálových výdaj	 sou�asn
 rozpo�et výdaj	 na 
financování program	 reprodukce majetku, b
žné výdaje do programu zahrnuty nebyly. 
Jednalo se o program 10201 – „Rozvoj a obnova materiáln
 technické základny Poslanecké 
sn
movny Parlamentu – od r. 2007“, v rámci kterého byly financovány nezbytné výdaje na 
po�ízení a reprodukci majetku související s pot�ebami poslaneckého sboru a technickým 
zabezpe�ením �innosti Poslanecké sn
movny. Ze systémov
 ur�ených investi�ních prost�edk	 
byly hrazeny zejména výdaje spojené se stavební investi�ní �inností Poslanecké sn
movny 
Parlamentu (11 962 tis. K�), obnova vozového parku (2 199 tis. K�), obnova a rozší�ení 
výpo�etní techniky (719 tis. K�), po�ízení audio a video techniky (4 939 tis. K�), kancelá�ská 
technika (1 268 tis. K�), výdaje ve st�edisku gastronomie (769 tis. K�), nábytek 
(2 100 tis. K�), nákup inventá�e (778 tis. K�) a zakoupení programového vybavení 
(1 271 tis. K�). 

V roce 2011 byly provád
ny namátkové i pravidelné kontroly v oblasti mzdové agendy, 
agendy služebních zahrani�ních cest, pokladny Kancelá�e Poslanecké sn
movny, práce 
ekonomického odd
lení, ú�etních doklad	 provozn
 ú�elových st�edisek a gastronomie, 
kontroly �erpání prost�edk	 na administrativní práce pro poslance a �erpání úhrad telefonních 
náklad	 poslanc	. V Kancelá�i Poslanecké sn
movny byly provád
ny kontroly auditorem 
Kancelá�e Poslanecké sn
movny v ekonomickém odd
lení a v ostatních úsecích �innosti 
Poslanecké sn
movny. 

Podrobn
jší informace jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu Poslanecké sn
movny Parlamentu za 
rok 2011. 
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Kapitola 303 - Senát Parlamentu 

Rozpo�tové prost�edky byly v roce 2011 ur�eny na výdaje související s výkonem �inností 
stanovených zákonem �. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu �eské republiky, resp. zákonem 
�. 107/1999 Sb., o jednacím �ádu Senátu, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	. Jedná se 
o zabezpe�ení odborných, organiza�ních a technických �inností a vytvá�ení materiálních 
podmínek pro �innost zákonodárného sboru. Kancelá� Senátu dále zajiš�ovala správa provoz 
areálu sídla Senátu Parlamentu, koncep�ní, projektovou a investi�ní �innost k zajišt
ní 
rozvoje a údržby areálu Valdštejnského paláce v�etn
 zahrady a jízdárny, Kolovratského 
paláce a Malého Fürstenberského paláce. V souladu s jednacím �ádem Senátu plnila Kancelá� 
Senátu i další úkoly spojené s využitím objekt	 sídla Senátu Parlamentu pro ve�ejnost, pokud 
tyto objekty bezprost�edn
 nebyly využívány k zajišt
ní úkol	 spojených se zákonodárnou 
�inností Senátu Parlamentu. Historické prostory Valdštejnského paláce jsou ve�ejnosti 
zp�ístupn
ny po celý rok, Valdštejnská zahrada sezónn
 v m
sících duben až �íjen. 

P�íjmy byly pro rok 2011 rozpo�továny ve výši 4 000 tis. K� a pln
ny ve výši 4 994 tis. K�, 
tj. na 124,85 % rozpo�tu po zm
nách. Oproti roku 2010 poklesly celkové p�íjmy 
o 696 tis. K�. Podseskupení položek 211 - P�íjmy z vlastní �innosti bylo napln
no ve výši 
3 651 tis. K�, což je 112,35 % rozpo�tu po zm
nách. Na tomto pln
ní p�íjm	 se podílely 
úhrady za služby spojené s užíváním prostor Senátu Parlamentu, jejichž výše je závislá na 
po�tu a charakteru jednotlivých akcí uskute�n
ných v prostorách Senátu Parlamentu a p�íjmy 
z �innosti gastronomických služeb. Na podseskupení položek 213 - P�íjmy z pronájmu 
majetku dosáhly p�íjmy výše 1 055 tis. K�, tj. 140,73 % rozpo�tu po zm
nách. Jedná se 
pronájem pozemku a prostor externím organizacím. Na podseskupení položek 232 - Ostatní 
neda�ové p�íjmy dosáhly p�íjmy výše 252 tis. K�. Jedná se o p�íjmy nahodilé, které nebyly 
rozpo�továny.  

Schválený rozpo�et celkových výdaj	 ve výši 508 516 tis. K� byl rozpo�tovým opat�ením 
upraven na �ástku 513 316 tis. K�. Senát Parlamentu �erpal celkové výdaje ve výši 
500 200 tis. K�, tj. na 97,44 % rozpo�tu po zm
nách, v�etn
 použití nárok	 
z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 5 923 tis. K�.  

 Schválený rozpo�et b
žných výdaj	 na rok 2011 ve výši 493 745 tis. K� byl upraven na 
�ástku 498 545 tis. K� a �erpán ve výši 483 934 tis. K�, tj. na 97,07 % rozpo�tu po zm
nách 
v�etn
 nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 4 115 tis. K�. Schválený rozpo�et 
prost�edk	 na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 162 041 tis. K� byl upraven 
na �ástku 157 641 tis. K�. Ve skute�nosti byl �erpán ve výši 160 351 tis. K�, tj. na 101,72 % 
rozpo�tu po zm
nách. Úrove� �erpání byla ovlivn
na �erpáním nárok	 z nespot�ebovaných 
výdaj	 ve výši 4 115 tis. K�. Prost�edky na platy zam
stnanc	 byly �erpány ve výši 
86 699 tis. K�, tj. na 100,00 % rozpo�tu po zm
nách. Ve srovnání se skute�ností roku 2010 se 
�erpání objemu prost�edk	 na platy snížilo o 9 090 tis. K�. Ostatní platby za provedenou práci 
rozpo�tované ve výši 75 342 tis. K� byly upraveny na �ástku 70 942 tis. K�. Skute�né �erpání 
ve výši 73 652 tis. K� p�edstavuje 103,82 % rozpo�tu po zm
nách, v�etn
 použití nárok	 
z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 4 115 tis. K� na odchodné senátor	. Ro�ní pr	m
rný 
p�epo�tený po�et zam
stnanc	 byl 194 osob. Pr	m
rný plat zam
stnanc	 v roce 2011 �inil 
37 242 K�, což je o 3 278 K� mén
 než v roce 2010. Výdaje na povinné pojistné placené 
zam
stnavatelem rozpo�tované ve výši 55 094 tis. K� upravené na 64 294 tis. K� byly ve 
skute�nosti �erpány ve výši 63 462 tis. K�, tj. na 98,71 % rozpo�tu po zm
nách.  

Výdaje podseskupení 513 - Nákup materiálu byly �erpány �ástkou 9 585 tis. K�, tj. 89,85 % 
rozpo�tu po zm
nách. Prost�edky tohoto podseskupení byly �erpány na postupnou obm
nu 
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výpo�etní techniky, na nákup materiálu pro Valdštejnskou zahradu, pro údržbu objekt	 
a nákup kancelá�ského materiálu. Výdaje podseskupení 515 - Nákup vody, paliv a energie 
byly v roce 2011 �erpány ve výši 15 256 tis. K�, tj. 97,35 % rozpo�tu po zm
nách. Prost�edky 
podseskupení 516 - Nákup služeb byly �erpány �ástkou 115 805 tis. K�, tj. 95,26 % rozpo�tu 
po zm
nách. Výdaje tohoto podseskupení p�edstavují veškeré služby zajiš�ované 
dodavatelskými subjekty. Na položce Nájemné je vykázáno �erpání ve výši 26 802 tis. K�. 
Nejvyšší podíl výdaj	 za nájmy p�edstavuje nájemné senátorských kancelá�í ve volebních 
obvodech. Výdaje na položce Nákup ostatních služeb, která je v daném podseskupení položek 
objemem finan�ních prost�edk	 nejrozsáhlejší, byly �erpány ve výši 83 788 tis. K�, 
tj. 97,23 % rozpo�tu po zm
nách. Nejvyšší objem výdaj	 p�edstavují výdaje na zajišt
ní 
služeb asistent	 senátor	, na zajišt
ní paušálních servisních služeb k výpo�etní technice, 
výdaje na úklidové práce, ostrahu objekt	, servisní služby, tlumo�nické a p�ekladatelské 
služby. Na podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy �inily výdaje 47 515 tis. K�, což 
p�edstavuje 92,11 % rozpo�tu po zm
nách. St
žejní �ást daného podseskupení tvo�í výdaje na 
pravidelnou údržbu a opravy areálu sídla Senátu Parlamentu, technických a technologických 
za�ízení a výpo�etní techniky. Výdaje na položce Cestovné byly �erpány ve výši 
13 458 tis. K�, tj. na 82,82 % rozpo�tu po zm
nách. Výdaje související s neinvesti�ními 
nákupy, p�ísp
vky, náhrady a v
cné dary – podseskupení 519 byly �erpány ve výši 
67 684 tis. K�, tj. na 93,39 % rozpo�tu po zm
nách. Nejvyšší �erpání bylo na položce 5196 - 
Náhrady související s výkonem ústavní funkce ve výši 60 917 tis. K�. 

Kapitálové výdaje byly rozpo�továny v Informa�ním systému programového financování 
v programu 10301 Rozvoj a obnova materiáln
 technické základny Senátu Parlamentu od 
roku 2010 ve výši 14 771 tis. K� a nebyly upravovány. Celkový objem �erpání výdaj	 na 
programové financování byl 16 266 tis. K�, což p�edstavuje 110,12 % rozpo�tu po zm
nách, 
v�etn
 zapojených nárok	 nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 1 808 tis. K�. V porovnání 
s rokem 2010 bylo skute�né �erpání rozpo�tu kapitálových výdaj	 v roce 2011 vyšší 
o 2 266 tis. K�. V roce 2011 byly prost�edky kapitálových výdaj	 použity na po�ízení 
dlouhodobého nehmotného majetku, zejména na modernizaci technologických systém	 a 
informa�ních technologií, na obm
nu stroj	 a za�ízení a na obm
nu vozového parku.  

Kapitola 303 - Senát Parlamentu vykazovala k 1. 1. 2011 nároky z nespot�ebovaných výdaj	 
v celkové výši 65 815 tis. K�. V roce 2011 byla do výdaj	 zapojena z nárok	 
nespot�ebovaných výdaj	 �ástka ve výši 5 923 tis. K�, z toho u profilujících výdaj	 na akce 
programu 10301 Rozvoj a obnova materiáln
 technické základny Senátu Parlamentu od roku 
2010 bylo �erpáno 1 808 tis. K� a na doplatek odchodného senátor	, kterým kon�il mandát 
v roce 2010 byla použita �ástka 4 115 tis. K�. Za rok 2011 byly nároky zvýšeny 
o nevy�erpané výdaje hodnoceného roku ve výši 19 039 tis. K�. Uvedená �ástka obsahuje 
nedo�erpané výdaje programu 10301 Rozvoj a obnova materiáln
 technické základny Senátu 
Parlamentu od roku 2010 ve výši 313 tis. K� a neprofilující výdaje ve výši 18 726 tis. K�. 
Nároky z nespot�ebovaných neprofilujících výdaj	 tvo�í nevy�erpané prost�edky na platy 
senátor	, ostatní osobní výdaje a p�íslušné pojistné placené zam
stnavatelem, na zákonné 
náhrady senátor	, p�ísp
vky senátorským klub	m, nákupy materiálu, cestovné a opravy a 
udržování. Celkový stav nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 k 1. 1. 2012 �iní 78 931 tis. K�.  

V pr	b
hu roku 2011 byly v Kancelá�i Senátu uskute�n
ny vn
jší kontroly zam
�ené zejména 
na dodržování hygienických p�edpis	 a norem, na kontrolu pojistného a pln
ní úkol	 
v nemocenském a d	chodovém pojišt
ní.  

Podrobn
jší informace o hospoda�ení kapitoly 303 – Senát Parlamentu za rok 2011 jsou 
uvedeny v záv
re�ném ú�tu.  
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Kapitola 304 - Ú�ad vlády �eské republiky  

Ú�ad vlády �eské republiky (dále jen „Ú�ad“) je úst�edním orgánem státní správy podle 
zákona �. 219/2002 Sb., kterým se provádí zm
ny v soustav
 úst�edních orgán	 státní správy 
�eské republiky a m
ní se zákon �. 2/1969 Sb., o z�ízení ministerstev a jiných úst�edních 
orgán	 státní správy �eské republiky, v platném zn
ní. Ú�ad plní úkoly spojené s odborným, 
organiza�ním a technickým zabezpe�ením �innosti útvar	 vlády, místop�edsed	 vlády, 
vedoucího Ú�adu a �innosti sekretariát	 rad a výbor	 vlády a všech dalších organiza�ních 
útvar	 Ú�adu. Mezi poradní a pracovní orgány, jejichž �innost zajiš�uje Ú�ad, pat�í: 
Bezpe�nostní rada státu, Národní ekonomická rada vlády, Vládní výbor pro koordinaci boje 
s korupcí, Legislativní rada vlády, Výbor pro Evropskou unii, Rada pro výzkum, vývoj 
a inovace, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Rada vlády pro národnostní 
menšiny, Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Rada 
vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Vládní disloka�ní komise, Vládní výbor pro 
zdravotn
 postižené ob�any, Zmocn
nkyn
 vlády pro lidská práva, Rada vlády pro 
konkurenceschopnost a informa�ní spole�nost. Rada vlády �R pro rovné p�íležitosti žen a 
muž	 byla na základ
 usnesení vlády �. 876/2011 p�evedena z Ú�adu na Ministerstvo práce a 
sociálních v
cí. Kapitola nemá pod�ízenou rozpo�tovou ani p�ísp
vkovou organizaci.  

Schválený rozpo�et p�íjm	 na rok 2011 kapitoly 304 – Ú�ad vlády �R byl stanoven ve výši 
62 348 tis. K� a upraven na 56 228 tis. K�. Snížení rozpo�tu p�íjm	 o �ástku 6 120 tis. K� 
souviselo s p�evodem Rady vlády �R pro rovné p�íležitosti žen a muž	 v�etn
 p�evodu 
spolufinancovaného projektu z finan�ních mechanism	. Skute�né pln
ní p�íjm	 v objemu 
27 483 tis. K�, tj. na 48,88 % rozpo�tu po zm
nách, zahrnuje zejména p�íjmy z Evropské unie 
ve výši 25 097 tis. K�, z toho tvo�í 2 885 tis. K� mimorozpo�tové prost�edky. Z rezervního 
fondu byla do p�íjm	 kapitoly p�evedena �ástka 1 408 tis. K�, které Ú�ad p�ijal od 
Evropského centra pro drogy a drogové závislosti na pokrytí výdaj	 odboru protidrogové 
politiky. Ostatní neda�ové p�íjmy rozpo�tované ve výši 7 400 tis. K� byly pln
ny v objemu 
2 385 tis. K�. Vzhledem k tomu, že se jednalo o závazný ukazatel, Ú�ad provedl vázání 
výdaj	 ve výši 5 015 tis. K� v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 písm. c) zákona 
�. 218/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech a o zm
n
 n
kterých souvisejících zákon	 
(rozpo�tová pravidla), v platném zn
ní.  

Schválený rozpo�et výdaj	 ve výši 706 654 tis. K� byl rozpo�tovými opat�eními upraven na 
�ástku 731 179 tis. K�. Úpravy se týkaly zejména navýšení prost�edk	 ur�ených na pokrytí 
výdaj	 schváleného Ak�ního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky, posílení 
výdaj	 ur�ených na finan�ní zajišt
ní výkonu �innosti útvaru místop�edsedkyn
 vlády a 
p�edsedkyn
 Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí a navýšení prost�edk	 k úhrad
 
závazku ve v
ci vrácení zaplacené �ásti kupní ceny za zámek Kolod
je. Skute�né �erpání 
výdaj	 �inilo celkem 679 423 tis. K�, tj. 92,92 % upraveného rozpo�tu. Na krytí výdaj	 
Ú�adu se podílely prost�edky státního rozpo�tu �ástkou 610 868 tis. K�, prost�edky z nárok	 
nespot�ebovaných výdaj	 z minulých let ve výši 67 147 tis. K� a mimorozpo�tové prost�edky 
z grantu od Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti v �ástce 
1 408 tis. K�.  

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 231 751 tis. K� 
a upravené na �ástku 241 575 tis. K� byly �erpány ve výši 242 536 tis. K�, tj. na 100,40 % 
rozpo�tu po zm
nách. Na skute�ném �erpání tohoto ukazatele se podílely prost�edky z nárok	 
z nespot�ebovaných výdaj	 v �ástce 12 079 tis. K� a mimorozpo�tové prost�edky ve výši 
888 tis. K�. Prost�edky na platy byly �erpány ve výši 201 051 tis. K� v�etn
 nárok	 
z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 828 tis. K� a mimorozpo�tových prost�edk	 ve výši 
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888 tis. K�. Ostatní platby za provedenou práci byly �erpány ve výši 41 485 tis. K� v�etn
 
zapojení nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 11 251 tis. K� zejména na pokrytí 
odstupného v souvislosti s organiza�ními zm
nami a v oblasti výzkumu a vývoje na odm
ny 
�len	m Rady a �len	m poradních orgán	 Rady. Limit po�tu zam
stnanc	 byl stanoven na 524 
a na základ
 rozpo�tových opat�ení byl upraven na celkových 540, a to v souvislosti se 
vznikem útvaru místop�edsedkyn
 vlády a p�edsedkyn
 Vládního výboru pro koordinaci boje 
s korupcí se jednalo o navýšení o 13 zam
stnanc	, s p�esunem problematiky koordinace 
procesu hodnocení dopad	 regulace z Ministerstva vnitra na Ú�ad došlo k navýšení o 5 
zam
stnanc	 a v souvislosti s p�esunem Rady vlády �R pro rovné p�íležitosti žen a muž	 
z Ú�adu na Ministerstvo práce a sociálních v
cí došlo ke snížení o 2 zam
stnance. Pr	m
rný 
ro�ní p�epo�tený po�et zam
stnanc	 �inil 444. Docílený pr	m
rný plat zam
stnanc	 Ú�adu za 
rok 2011 ve výši 37 735 K� vzrostl proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 37 508 K� 
o 0,61 %. 

Výdaje vlastního Ú�adu rozpo�tované ve výši 474 209 tis. K� a upravené na 480 761 tis. K� 
byly �erpány v objemu 459 383 tis. K�, tj. na 95,55 % rozpo�tu po zm
nách. V rámci výdaj	 
tohoto ukazatele byly použity nároky z nespot�ebovaných výdaj	 výši 56 812 tis. K� 
a mimorozpo�tové prost�edky ve výši 1 286 tis. K�. Finan�ní prost�edky byly použity na 
zabezpe�ení podmínek pro práci vlády �R, p�edsedy vlády �R, místop�edsedkyn
 vlády �R 
a dále na zajišt
ní �innosti vlastního Ú�adu.  

Výdaje spojené s �inností poradních orgán	 vlády stanovené ve výši 232 445 tis. K� 
a upravené na �ástku 250 418 tis. K� byly ve skute�nosti �erpány ve výši 220 040 tis. K�, 
tj. na 87,87 % rozpo�tu po zm
nách. Do �erpání byly zapojeny nároky z nespot�ebovaných 
výdaj	 ve výši 10 336 tis. K� a mimorozpo�tové prost�edky ve výši 122 tis. K�. V rámci 
tohoto ukazatele byly výdaje použity zejména na podporu dota�ních program	, program 
Protidrogové politiky v oblasti prevence p�ed drogami, alkoholem, nikotinem a jinými 
návykovými látkami, program Prevence sociálního vylou�ení a komunitní práce, program 
Podpora terénní práce byly poskytnuty obcím, program Podpora koordinátor	 romských 
poradc	, program Evropská charta regionálních �i menšinových jazyk	 a na podporu ve�ejn
 
ú�elných aktivit ob�anských sdružení zdravotn
 postižených. V rámci tohoto ukazatele byly 
rovn
ž �erpány výdaje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ve výši 37 115 tis. K�.  

Ú�ad v roce 2011 realizoval výdaje spolufinancované z rozpo�tu Evropské unie. Schválený 
rozpo�et ve výši 46 646 tis. K� a upravený na 45 947 tis. K� byl ve skute�nosti �erpán 
v objemu 26 384 tis. K�, tj. na 57,42 % rozpo�tu po zm
nách. Z toho podíl �eské �ásti �inil 
3 745 tis. K� a podíl Evropské unie 22 639 tis. K�. Na skute�ném �erpání výdaj	 se podílely i 
nároky z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 5 963 tis. K� a mimorozpo�tové prost�edky ve 
výši 1 408 tis. K�. V rámci Integrovaného opera�ního programu byly �erpány prost�edky 
celkem ve výši 1 675 tis. K� a v rámci Opera�ního programu Lidské zdroje a zam
stnanost 
byly �erpány prost�edky celkem ve výši 23 302 tis. K�.  

Výdaje na spole�né projekty, které jsou z�ásti spolufinancované z finan�ních mechanism	 
EHP/Norsko rozpo�tované ve výši 18 000 tis. K� byly rozpo�tovým opat�ením sníženy 
o �ástku 7 200 tis. K� v návaznosti na p�esun agendy rovných p�íležitostí žen a muž	 na 
Ministerstvo práce a sociálních v
cí. Prost�edky upraveného rozpo�tu ve výši 10 800 tis. K� 
ur�ené na projekt „Kampa� proti násilí“ nebyly v roce 2011 �erpány vzhledem k posunu 
zahájení realizace tohoto projektu do roku 2012.  

Výdaje vedené v Informa�ním systému programového financování se týkaly dvou program	: 
10401 Rozvoj a obnova materiáln
 technické základny Ú�adu vlády a 20401 Rozvoj a obnova 
materiáln
 technické základny Ú�adu vlády. Na programové financování bylo v roce 2011 ve 
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schváleném rozpo�tu vy�len
no 33 882 tis. K�, rozpo�tovými opat�eními byl rozpo�et 
upraven na �ástku 37 126 tis. K�. Celkové �erpání výdaj	 v oblasti programového 
financování �inilo 50 925 tis. K�, tj. na 137,17 % rozpo�tu po zm
nách, v�etn
 použití nárok	 
z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 36 064 tis. K�. Finan�ní prost�edky byly použity na 
po�ízení výpo�etní techniky, programového vybavení, nákup stroj	 a za�ízení v�etn
 obnovy 
vozového parku a na technické zhodnocení majetku spravovaného Ú�adem v�etn
 zajišt
ní 
vyšší bezpe�nosti budovy Ú�adu a obnovy nemovitého majetku ve správ
 Ú�adu.  

Stav nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 k 1. 1. 2011 �inil 142 455 tis. K�. Kapitola 304 - 
Ú�ad vlády �R zapojila do financování výdaj	 v roce 2011 nároky z nespot�ebovaných 
výdaj	 ve výši 140 348 tis. K�. �erpání nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 za rok 2011 �inilo 
celkem 67 147 tis. K�. Nároky z profilujících výdaj	 byly �erpány zejména na výdaje vedené 
v Informa�ním systému programového financování, projekty spolufinancované z Evropské 
unie v rámci Integrovaného opera�ního programu a Opera�ního programu Lidské zdroje a 
zam
stnanost, ú�elov
 ur�ené výdaje z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa a výdaje 
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Neprofilující výdaje byly �erpány na odstupné 
v d	sledku organiza�ních zm
n, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a b
žné 
provozní výdaje. Stav nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 kapitoly 304 - Ú�ad vlády �R 
k 1.1.2012 �iní 188 497 tis. K�, z toho profilující výdaje 118 630 tis. K� a neprofilující výdaje 
69 867 tis. K�.  

V roce 2011 byla ukon�ena ve�ejnosprávní kontrola na Ú�adu, vykonaná odborem kontroly 
Ministerstva financí. P�edm
tem kontroly bylo hospoda�ení s prost�edky státního rozpo�tu 
v období 2007-2009, akce ISPROFIN - P�edsednictví v Rad
 EU, dodržování sm
rnic 
vedoucího Ú�adu, dodržování zákona o ú�etnictví a zákona o finan�ní kontrole, hospoda�ení 
s majetkem státu, oblast zadávání ve�ejných zakázek a systém finan�ní kontroly. Další 
kontrolu provedla Pražská správa sociálního zabezpe�ení; p�edm
tem kontroly bylo ov
�ení 
stanovení pojistného za období od 1. 1. 2009 do 28. 2. 2011. 

Podrobn
jší informace o hospoda�ení kapitoly jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu kapitoly 
304 - Ú�ad vlády �R za rok 2011. 
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Kapitola 305 - Bezpe�nostní informa�ní služba 

Zákon �. 433/2010 Sb., o státním rozpo�tu �eské republiky na rok 2011, ur�il Bezpe�nostní 
informa�ní služb
 (dále jen „BIS“) p�íjmy ve výši 138 000 tis. K� a výdaje ve výši 
1 166 001 tis. K�.  

Celkové p�íjmy byly napln
ny �ástkou 146 272 tis. K�, tj. na 106,0 %. Ve srovnání 
s minulým obdobím však došlo k poklesu o 8 460 tis. K� z d	vodu sníženého odvodu 
pojistného na sociální zabezpe�ení a p�ísp
vku na státní politiku zam
stnanosti. 

Rozpo�et výdaj	, který byl schválen ve výši 1 166 001 tis. K�, byl v pr	b
hu roku upravován 
3 rozpo�tových opat�eními. V souhrnu šlo o p�evod 4 360 tis. K� ve prosp
ch Ministerstva 
vnitra na základ
 dlouhodobé dohody o spolupráci. Po jejich realizaci �inil upravený rozpo�et 
výdaj	 kapitoly 305 – BIS k 31. prosinci 2011 celkem 1 161 641 tis. K�. 

Vedle rozpo�tových prost�edk	 evidovala kapitola 305 – BIS k 1. lednu 2011 nároky 
z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 60 629 tis. K�. V pr	b
hu první poloviny roku použila 
BIS 923 tis. K� v kapitálových výdajích a dalších 3 376 tis. K� na realizaci rozpo�tem 
nezabezpe�ených provozních pot�eb. 

Kone�ný rozpo�et výdaj	 kapitoly 305 - BIS, který p�edstavuje celkové disponibilní zdroje 
použitelné v roce 2011, �inil ke konci sledovaného období celkem 1 165 940 tis. K�.Skute�n
 
realizované výdaje pak v roce 2011 dosáhly 1 123 104 tis. K�, což p�edstavuje 96,3 % 
kone�ného rozpo�tu kapitoly, resp. 96,7 % upraveného rozpo�tu. Ve srovnání s p�edchozím 
rokem byly realizované výdaje nižší o 55 532 tis. K�, resp. o 4,7 %, což vyplývá z nižšího 
rozpo�tu výdaj	 na platy a z opat�ení BIS zejména v personální oblasti. 

V b
žných výdajích tvo�ily nejvýznamn
jší �ást výdaje na platy a s nimi spojené povinné 
pojistné a základní p�íd
l do FKSP. U výdaj	 na služební p�íjmy došlo na�ízením vlády pro 
rok 2011 ke snížení základních tarif	 o 10 % a v obdobném pom
ru byly sníženy i výdaje na 
platy zam
stnanc	 v pracovním pom
ru. Pokra�ovala aktivní restriktivní opat�ení BIS 
v personální oblasti. Meziro�n
 došlo k nár	stu o 9 % u mandatorních výdaj	 na 
tzv. výsluhové náležitosti p�íslušník	, jejichž služební pom
r skon�il.  

Ostatní b
žné výdaje zahrnují z podstatné �ásti standardní výdaje na nákup služeb, paliv a 
energií, na opravy a udržování provozuschopnosti a technického stavu majetku a objekt	 BIS. 
Zahrnuté jsou zde i výdaje na ur�ité druhy speciální techniky a zvláštní finan�ní prost�edky 
pro zpravodajskou �innost. 

V
cnou nápl� kapitálových výdaj	 tvo�í reprodukce dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku v�etn
 jeho technického zhodnocení. Skute�né výdaje v�etn
 zapojení nárok	 
z nespot�ebovaných výdaj	 �inily 101 560 tis. K�, tj. 100,6 % upraveného rozpo�tu. 

V rámci kapitálových výdaj	 sm
�ovala t�etina výdaj	 do stavební oblasti, zejména na 
dokon�ení objektu pro analytickou sou�ást BIS. Tém
� �tvrtina kapitálových výdaj	 
sm
�ovala do obm
ny n
kterých �ástí a rozší�ení funkcionalit jednoho zpravodajsko-
technického systému. V minimálním rozsahu byly realizovány výdaje v oblasti informa�ních 
a komunika�ních technologií nebo obm
ny dopravních prost�edk	. K nár	stu došlo u výdaj	 
souvisejících s bezpe�ností a ochranou utajovaných informací dle zákona �. 412/2005 Sb., 
o ochran
 utajovaných informací a o bezpe�nostní zp	sobilosti, nebo� �ada zabezpe�ovacích 
technických prost�edk	 a systém	 je již na pokraji své životnosti a provozuschopnosti. 

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení BIS jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu kapitoly 
305 – BIS. 
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Kapitola 306 - Ministerstvo zahrani�ních v�cí 

Ministerstvo zahrani�ních v
cí je úst�edním orgánem státní správy �eské republiky pro oblast 
zahrani�ní politiky. P	sobnost Ministerstva zahrani�ních v
cí je stanovena zákonem 
�. 2/1969 Sb., o z�ízení ministerstev a jiných úst�edních orgán	 státní správy �eské republiky, 
ve zn
ní pozd
jších p�edpis	. 

Hospoda�ení Ministerstva zahrani�ních v
cí v roce 2011 významn
 ovlivnilo pln
ní �ady 
úkol	 souvisejících zejména s �lenstvím �eské republiky v Evropské unii, zapojením �eské 
republiky do �innosti mezinárodních organizací, pln
ním finan�ních závazk	 v	�i t
mto 
organizacím, poskytováním humanitární pomoci do zahrani�í, koordinací a realizací projekt	 
zahrani�ní rozvojové spolupráce a transforma�ní spolupráce. Výsledky hospoda�ení dále 
ovlivnila údržba a technická obnova majetku státu ve správ
 resortu a zajiš�ování bezpe�nosti 
objekt	 Ministerstva zahrani�ních v
cí na území �eské republiky i v zahrani�í.  

Z rozpo�tu kapitoly byla financována �innost úst�edního orgánu a zahrani�ní služby, dále 
�innost �eské rozvojové agentury a pod�ízených p�ísp
vkových organizací, tj. �eských 
center, Diplomatického servisu, Zámku Šti�ín a Kancelá�e generálního komisa�e ú�asti �R na 
Všeobecné sv
tové výstav
 EXPO. 

Ve schváleném rozpo�tu na rok 2011 byly celkové p�íjmy kapitoly Ministerstva zahrani�ních 
v
cí stanoveny ve výši 600 000 tis. K�, v pr	b
hu roku nebyly upravovány. Celkové p�íjmy 
kapitoly byly dosaženy ve výši 701 490,05 tis. K�, tj. 116,92 % rozpo�tu. Da�ové p�íjmy 
(výb
r správních poplatk	) byly ve výši 593 204,61 tis. K�; neda�ové p�íjmy, kapitálové 
p�íjmy a p�ijaté transfery celkem byly ve výši 108 285,45 tis. K�. P�íjmy z vlastních fond	 
�inily 10 027,28 tis. K�. Proti p�íjm	m v roce 2010 dosaženým bez p�evod	 z vlastních fond	 
(692 909,10 tis. K�) byly tyto p�íjmy dosažené v roce 2011 (691 462,77 tis. K�), nižší 
o 1 446,33 tis. K�, tj. o 0,21 %.  

Rozpo�et celkových výdaj	 kapitoly Ministerstva zahrani�ních v
cí schválený pro rok 2011 
ve výši 5 571 259 tis. K� byl v pr	b
hu roku upraven na �ástku 5 869 291 tis. K�. Celkové 
výdaje byly v roce 2011 �erpány ve výši 5 872 076,79 tis. K�, tj. 100,05 % rozpo�tu po 
zm
nách. P�ekro�ení celkových výdaj	 bylo kryto použitím nárok	 z nespot�ebovaných 
výdaj	 a mimorozpo�tových prost�edk	. Nároky z nespot�ebovaných výdaj	 byly použity ve 
výši 322 959,77 tis. K� a mimorozpo�tové prost�edky ve výši 9 235,77 tis. K�. V porovnání 
s rokem 2010 byly celkové výdaje Ministerstva zahrani�ních v
cí v roce 2011 v d	sledku 
úsporných opat�ení nižší o 490 820,78 tis. K�, tj. o 7,71 %. 

V pr	b
hu roku 2011 byl rozpo�et kapitoly Ministerstva zahrani�ních v
cí posílen zejména 
z kapitoly Všeobecná pokladní správa o prost�edky z vládní rozpo�tové rezervy na poskytnutí 
pen
žního daru vysoké škole Interdisciplinární centrum Herclije ve Stát
 Izrael na ustavení 
fondu Masaryk Distinguished Chair (10 000 tis. K�) a na úhradu p�ísp
vk	 mezinárodním 
organizacím a pen
žních dar	 vybraným institucím do zahrani�í (celkem 136 126 tis. K�); 
dále o prost�edky na vrcholné návšt
vy (50 000 tis. K�); bezpe�nostní a biometrické prvky 
v cestovních pasech a cestovních dokladech (47 101 tis. K�); zapojení ob�an	 �R do 
civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních 
pozorovatelských misí (47 774 tis. K�) a prost�edky na s�ítání lidu, dom	 a byt	 (900 tis. K�). 

Prost�edky na b
žné výdaje byly ve schváleném rozpo�tu kapitoly Ministerstva zahrani�ních 
v
cí rozpo�továny ve výši 5 470 759 tis. K�, po provedených úpravách byly tyto prost�edky 
zvýšeny na �ástku 5 715 074 tis. K�. �erpání bylo ve výši 5 693 665,40 tis. K�, tj. 99,63 % 
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rozpo�tu po zm
nách. V porovnání s rokem 2010 bylo �erpání prost�edk	 na b
žné výdaje 
nižší o 331 165,82 tis. K�, tj. o 5,50 %.  

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly ve schváleném rozpo�tu 
kapitoly Ministerstva zahrani�ních v
cí na rok 2011 stanoveny pro organiza�ní složky státu 
ve výši 640 220 tis. K�, byly upraveny na 639 969 tis. K�. Tyto prost�edky byly �erpány ve 
výši 650 708,30 tis. K�, tj. 101,68 % rozpo�tu po zm
nách. V �erpání �ástky 
650 708,30 tis. K� je zahrnuto i použití nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 
12 198,66 tis. K�. Prost�edky na platy zam
stnanc	 organiza�ních složek státu byly ve 
schváleném rozpo�tu na rok 2011 stanoveny ve výši 633 989 tis. K�, v pr	b
hu roku byly 
upraveny na 634 648 tis. K�. �erpány byly prost�edky ve výši 637 525,38 tis. K�, 
tj. 100,45 % rozpo�tu po zm
nách.  

Limit po�tu zam
stnanc	 organiza�ních složek státu v ro�ním pr	m
ru schválený ve výši 
2 103 byl v pr	b
hu roku snížen na 1 787. Byl napln
n ve výši 1 765 zam
stnanc	, 
tj. 98,77 %. Neobsazeno z	stalo 22 funk�ních míst. 

Pr	m
rný plat zam
stnanc	 organiza�ních složek státu za rok 2011 byl dosažen ve výši 
30 100 K�. Proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 28 919 K� se pr	m
rný plat zvýšil 
o 4,08 %. 

Limit mzdových náklad	 p�ísp
vkových organizací byl �erpán ve výši 33 372,70 tis. K�, 
tj. 97,25 % rozpo�tu po zm
nách. Limit po�tu 121 zam
stnanc	 p�ísp
vkových organizací 
v rozpo�tu po zm
nách byl napln
n na 121, tj. na 100,00 %. Proti skute�nosti roku 2010 ve 
výši 24 711 K� se pr	m
rný plat zam
stnanc	 snížil o 9,22 % na 22 433 K�. 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem v�etn
 program	 spolufinancovaných 
z prost�edk	 zahrani�ních program	 byly ve schváleném rozpo�tu kapitoly Ministerstva 
zahrani�ních v
cí na rok 2011 stanoveny ve výši 13 404 tis. K�, v tom institucionální podpora 
celkem ve výši 13 404 tis. K�, ú�elová podpora celkem nebyla rozpo�tována. Prost�edky na 
investi�ní výdaje na výzkum a vývoj poskytnuty nebyly.  

V pr	b
hu roku 2011 byly z nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 na financování výdaj	 na 
výzkum, vývoj a inovace použity prost�edky ve výši 8 001,95 tis. K�, v tom prost�edky ve 
výši 5 639,95 tis. K� byly použity na ú�elovou podporu a prost�edky ve výši 2 362 tis. K� na 
institucionální podporu.  

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem v�etn
 program	 spolufinancovaných 
z prost�edk	 zahrani�ních program	 byly �erpány ve výši 21 405,95 tis. K�, tj. 159,70 %,  

Institucionální prost�edky byly �erpány Ústavem mezinárodních vztah	 v plné výši 
disponibilních zdroj	, tj. ve výši 15 766 tis. K�. Ú�elové prost�edky na výzkum, vývoj 
a inovace byly �erpány z uvoln
ných nárok	 ve výši 5 639,95 tis. K�, z toho 814 tis. K� 
�erpal Ústav mezinárodních vztah	, v.v.i.  

Další výdaje kapitoly, krom
 výdaj	 na provoz ministerstva a zastupitelských ú�ad	 a �eské 
rozvojové agentury, tvo�ily zejména neinvesti�ní transfery p�ísp
vkovým organizacím, platby 
mezinárodním organizacím, výdaje na humanitární pomoc, zahrani�ní rozvojovou spolupráci, 
transforma�ní spolupráci, vrcholné návšt
vy, bezpe�nostní a biometrické prvky v cestovních 
pasech a cestovních dokladech, provin�ní rekonstruk�ní tým - Afghánistán, zapojení ob�an	 
�eské republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních 
organizací a do volebních pozorovatelských misí apod. 

Kapitálové výdaje byly ve schváleném rozpo�tu na rok 2011 stanoveny Ministerstvu 
zahrani�ních v
cí ve výši 100 500 tis. K�. V pr	b
hu roku byly tyto výdaje v rozpo�tu po 
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zm
nách upraveny na 154 217 tis. K�. Kapitálové výdaje byly �erpány ve výši 
178 411,39 tis. K�, tj. 115,69 % rozpo�tu po zm
nách. Z toho investi�ní transfery 
p�ísp
vkovým organizacím byly �erpány ve výši 10 000 tis. K�. V �erpání kapitálových 
výdaj	 je zahrnuto použití nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 92 814,58 tis. K�. 
Z v
cného hlediska byly kapitálové výdaje vynaloženy v rámci programového financování.  

Ve schváleném rozpo�tu na rok 2011 byly výdaje na programy vedené v informa�ním 
systému programového financování celkem stanoveny ve výši 150 500 tis. K�. Po úprav
 
byly tyto výdaje zvýšeny na 201 318 tis. K�. Celkové �erpání t
chto výdaj	 bylo ve výši 
236 405,22 tis. K�, tj. 117,43 % rozpo�tu po zm
nách. Jednalo se o realizaci programu 
„106 010 - Rozvoj a obnova mat.tech. základny Ministerstva zahrani�ních v
cí - od r. 2007“ 
ve výši 230 887,22 tis. K� (117,92 % rozpo�tu), programu „206 010 - Rozvoj a obnova mat. 
tech. základny Ministerstva zahrani�ních v
cí“ ve výši 1 533,96 tis. K� (100,00 % rozpo�tu) 
a programu „306 020 - Po�ízení a tech. obnova investi�ního majetku MZV v zahrani�í“ ve 
výši 3 984,03 tis. K� (99,98 % rozpo�tu). P�ekro�ení rozpo�tu programu „106 010 - Rozvoj 
a obnova materiáln
 tech. základny Ministerstva zahrani�ních v
cí - od r. 2007“ bylo kryto 
použitím nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 111 276,51 tis. K�.  

Nároky z nespot�ebovaných výdaj	 byly vykázány Ministerstvem zahrani�ních v
cí ke dni 
31.12.2011 ve výši 250 598,13 tis. K�, v tom nároky z profilujících výdaj	 ve výši 
88 003,01 tis. K� a nároky z neprofilujících výdaj	 ve výši 162 595,12 tis. K�. 

V rámci vnit�ní kontroly hospoda�ení Ministerstva zahrani�ních v
cí byl v roce 2011 
proveden audit skladového hospodá�ství ve vybraných útvarech úst�edí; audit malých 
lokálních projekt	 p�i zastupitelských ú�adech realizovaný v rámci zahrani�ní rozvojové 
spolupráce; audit provozu webových stránek Ministerstva zahrani�ních v
cí; audit 
hospodárnosti a efektivnosti vynakládání finan�ních prost�edk	 na kulturní akce po�ádaných 
na zastupitelských ú�adech; audit procesu interní komunikace na Ministerstvu zahrani�ních 
v
cí zam
�ený na spisovou službu; audit smluvního ustanovení na nemovitosti najaté 
v zahrani�í; audit po�izování a správy výpo�etní techniky. Další kontrolní �innost probíhala 
v úst�edí a zastupitelských ú�adech prost�ednictvím útvaru generální inspekce Ministerstva 
zahrani�ních v
cí. 

V pr	b
hu roku 2011 se na Ministerstvu zahrani�ních v
cí uskute�nily následující vn
jší 
kontroly: Pen
žní prost�edky a majetek státu, se kterými jsou p�íslušné hospoda�it 
p�ísp
vkové organizace MZV – NKÚ �. 11/10, Ve�ejnosprávní kontrola MF �. 1/2011 
zam
�ená na hospoda�ení s majetkem státu a kontrola Ú�adu pro ochranu osobních údaj	 na 
�ty�ech zastupitelských ú�adech zam
�ená na dodržování zákona �. 101/2000 Sb., o ochran
 
osobních údaj	.  

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly jsou uvedeny v záv
re�ném ú�tu 
Ministerstva zahrani�ních v
cí za rok 2011. 
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Kapitola 307 - Ministerstvo obrany  

Ve schváleném rozpo�tu na rok 2011 byly v oblasti p�íjm	 zahrnuty p�íjmy vlastního 
ministerstva, vojenských útvar	 a za�ízení tvo�ících jednotnou organiza�ní složku státu 
a samostatné organiza�ní složky státu Vojenského vle�kového ú�adu Praha a p�íjmy v rámci 
opera�ních program	 Evropské unie. Do výdajové �ásti byly zahrnuty výdaje na �innost 
jednotné organiza�ní složky státu MO, samostatné organiza�ní složky státu Vojenský 
vle�kový ú�ad Praha, výdaje vyplývající z finan�ních vztah	 k p�ísp
vkovým organizacím 
a dotace podnikatelským subjekt	m. 

Rozpo�et p�íjm	, schválený ve výši 2 638 424 tis. K� a v pr	b
hu roku byl upravován na 
2 639 968 tis. K�. Celkové p�íjmy kapitoly (v�etn
 mimorozpo�tových zdroj	 ve výši 
1 301 129 tis. K�) dosáhly objemu 3 800 968 tis. K�, tj. 143,98 % rozpo�tu po zm
nách.  

Z uvedených celkových p�íjm	 kapitoly dosáhly „Da�ové p�íjmy“ �ástky 10 847 tis. K� 
(pln
ní 89,73 %), „P�íjmy z pojistného na sociální zabezpe�ení a p�ísp
vek na státní politiku 
zam
stnanosti“ �ástky 2 169 303 tis. K� (pln
ní na 93,53 % rozpo�tu po zm
nách), z toho 
pojistné na d	chodové pojišt
ní 1 928 267 tis. K� (pln
ní na 93,53 %) a „Neda�ové p�íjmy, 
kapitálové p�íjmy a p�ijaté transfery celkem“ 1 620 817 tis. K� (pln
ní na 525,32 %).  

Schválený rozpo�et výdaj	 celkem ve výši 43 878 417 tis. K� byl v pr	b
hu roku upraven 
rozpo�tovými opat�eními MF na kone�nou �ástku 44 118 542 tis. K�.  

Skute�né výdaje celkem kapitoly Ministerstvo obrany �inily 45 708 219 tis. K�, tj. 103,60 % 
rozpo�tu po zm
nách. Ve srovnání s rokem 2010 (50 844 962 tis. K�) se �erpání snížilo 
nomináln
 o 5 136 743 tis. K�, tj. o 10,10 %.  

V hodnoceném období byly podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona �. 218/2000 Sb., 
o rozpo�tových pravidlech použity zdroje v celkové výši 1 923 043 tis. K�, z toho: 

 

1. Mimorozpo�tové prost�edky (zdroje rezervního fondu) ve výši 979 930 tis. K�, z toho: 

a) z prost�edk	 poskytnutých ze zahrani�í a pen
žních dar	 (§ 48 odst. 4 písm. a) 
uvedeného zákona) ve výši 65 285 tis. K�, na financování rozpo�tem nezajišt
ných 
výdaj	 (NATO 59 712 tis. K�, dary 3 116 tis. K�, KP ERASMUS 999 tis. K� a ostatní 
prost�edky ze zahrani�í 1 457 tis. K�), 

b) z prost�edk	 z prodeje majetku �R, se kterým je p�íslušné hospoda�it Ministerstvo 
obrany (§ 48, odst. 4 písm. d) uvedeného zákona) ve výši 914 646 tis. K� ur�ené na 
financování program	 reprodukce majetku, 

2. Nároky z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 886 415 tis. K�, které kapitola MO zanesla do 
evidence nárok	 (§ 47 uvedeného zákona), 

3. P�ijatá pln
ní za pojistné události v celková výši 1 877 tis. K�, 

4. Prost�edky NATO ve výši 54 820 tis. K�. 

 

K 1.1.2011 byl po�áte�ní stav rezervního fondu 1 471 910 tis. K� (prost�edky ze zahrani�í 
159 261tis. K�, pen
žité dary 1 908 tis. K�, p�íjmy z prodeje majetku �R, se kterým je 
p�íslušné hospoda�it MO 1 310 742 tis. K�).  

V roce 2011 �inily p�íjmy tohoto fondu celkem 605 349 tis. K�, z toho p�íjmy z prodeje 
majetku �R, se kterým je p�íslušné hospoda�it MO ve výši 594 802 tis. K�, z toho p�íjmy 
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z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ve výši 118 476 tis. K� a p�íjmy 
z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 476 326 tis. K�. Prost�edky p�ijaté ze zahrani�í 
poskytnuté na stanovený ú�el ve výši 6 366 tis. K�, z toho p�ijaté ú�elové pen
žité dary ve 
výši 4 181 tis. K�. V roce 2011 �inily výdaje tohoto fondu celkem 1 024 368 tis. K�. 
Nevy�erpány z	staly prost�edky NATO ve výši 96 363 tis. K�. 

Do roku 2011 byly p�evedeny zdroje rezervního fondu v celkové výši 956 529 tis. K�.  

V souladu s § 47 zákona �. 218/2000 Sb. byly vypo�teny k 1.1.2011 nároky 
z nespot�ebovaných výdaj	 v celkové výši 1 019 095 tis. K� 

V roce 2011 bylo rozhodnuto p�ekro�it rozpo�et výdaj	, kterým nedochází ke zm
n
 
závazných ukazatel	, o nároky z nespot�ebovaných výdaj	 z roku 2010, které byly zanesené 
do evidence v roce 2011 v celkové výši 1 019 079 tis K�. 

K 31.12.2011 �inil z	statek stavu nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 z rozpo�tových 
prost�edk	 roku 2010 celkem 15 tis. K�. 

V souladu s § 47 zákona �. 218/2000 Sb. byly k 1.1.2011 vypo�teny nároky 
z nespot�ebovaných výdaj	 v celkové výši 715 426 tis. K�. 

Nároky z nespot�ebovaných výdaj	 mají od roku 2008, kdy byly po novele citovaného zákona 
zavedeny, klesající tendenci. Tento trend vyplývá jednak z nižšího rozpo�tu kapitoly MO 
v jednotlivých letech, tak také ze skute�nosti, že pen
žní prost�edky jsou ú�eln
ji využívány a 
jejich nedo�erpání, ze kterého jsou nároky z nespot�ebovaných výdaj	 vypo�teny je nižší. 

Stav nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	: 

- k 1.1.2009  4 536 375 tis. K� 

- k 1.1.2010  2 837 105 tis. K� 

- k 1.1.2011  1 019 095 tis. K� 

- k 1.1.2012     715 426 tis. K�. 

Celkové výdaje ú�elov
 ur�ené na financování program	 reprodukce majetku byly na rok 
2011 stanoveny ve výši 9 131 376 tis. K� a v pr	b
hu roku upraveny na kone�nou výši 
9 135 340 tis. K�, z toho kapitálové výdaje 5 402 263 tis. K�. Tyto výdaje byly �erpány ve 
výši 10 334 468 tis. K� (113,13 % rozpo�tu po zm
nách) a p�edstavovaly 22,61 % celkových 
výdaj	 kapitoly. Ve srovnání s rokem 2010 (11 608 117 tis. K�) je �erpání t
chto výdaj	 nižší 
o 1 273 649 tis. K�. 

Kapitálové výdaje byly stanoveny ve výši 5 297 940 tis. K� a v pr	b
hu roku upraveny na 
kone�nou výši 5 545 713 tis. K�. Jejich �erpání bylo ve výši 6 451 062 tis. K� (tj. 116,33 % 
rozpo�tu po zm
nách) a p�edstavovalo 14,11 % celkových skute�ných výdaj	 rozpo�tu 
kapitoly. V �erpání jsou zahrnuty prost�edky mimorozpo�tových zdroj	 a nárok	 
z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 1 156 275 tis. K�. Ve srovnání s rokem 2010 
(7 391 mil. K�) se jedná o snížení o 0,9 mld. K�. 

Podstatná �ást kapitálových výdaj	 byla ur�ena na investi�ní nákupy a související výdaje 
�erpány ve výši 5 924 625 tis. K�, zejména po�ízení dlouhodobého hmotného majetku. 
Investi�ní transfery p�ísp
vkovým organizacím (vykázaného na podseskupení položek 635) 
byly �erpány ve výši 108 284 tis. K�. Investi�ní transfery podnikatelským subjekt	m 
(podseskupení položek 631) byly �erpány ve výši 75 tis. K� na �ešení projekt	 výzkumu 
a vývoje.  
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B
žné výdaje byly stanoveny ve výši 38 580 477 tis. K� a v pr	b
hu roku upraveny na 
kone�nou výši 38 572 829 tis. K�. Jejich �erpání bylo ve výši 39 257 157 tis. K� (tj. 101,77 % 
rozpo�tu po zm
nách a p�edstavovalo 85,89 % celkových skute�ných výdaj	 rozpo�tu 
kapitoly. V �erpání jsou zahrnuty mimorozpo�tové zdroje a nároky z nespot�ebovaných 
výdaj	 ve výši 766 767 tis. K�. Oproti roku 2010 (43 453 mil. K�) se snížilo �erpání 
o 4 196 mil. K�.  

Rozhodující �ást b
žných výdaj	 byla ur�ena na neinvesti�ní nákupy a související výdaje ve 
výši 15 317 975 tis. K�, zejména nákup služeb ve výši 6 269 844 tis. K�. Neinvesti�ní 
transfery p�ísp
vkovým a podobným organizacím (vykázaného na podseskupení položek 533) 
byly �erpány ve výši 1 748 610 tis. K�, z toho neinvesti�ní p�ísp
vky z�ízeným p�ísp
vkovým 
organizacím p�edstavovaly �ástku 1 741 860 tis. K�. Neinvesti�ní transfery podnikatelským 
subjekt	m (podseskupení položek 521) byly �erpány ve výši 288 270 tis. K�. Na �ešení 
projekt	 výzkumu a vývoje bylo podnikatelskými subjekty vy�erpáno 287 990 tis. K�. 

Podstatnou �ást b
žných výdaj	 rozpo�tové �ásti resortu obrany tvo�ily mzdové výdaje 
(10 374 966 tis. K�) a výdaje na n
 navazující, tj. pojistné na sociální zabezpe�ení a p�ísp
vek 
na státní politiku zam
stnanosti, na zdravotní zabezpe�ení a p�íd
l do FKSP 
(3 266 530 tis. K�), dále d	chody a ostatní dávky (6 787 571 tis. K�), v úhrnné �ástce 
20 429 067 tis. K�. Zbylé prost�edky ve výši 18 828 090 tis. K� byly použity v oblasti 
ostatních v
cných výdaj	 p�edevším na zabezpe�ení resortní infrastruktury, výcviku 
a základních životních podmínek vojsk. 

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci organiza�ních složek státu schválené 
v objemu 10 215 332 tis. K� a upravené na 10 301 607 tis. K� byly �erpány ve výši 
10 374 966 tis. K� na 100,71 %, u státní správy na 99,38 % s tím, že jejich kone�ný rozpo�et 
ve výši 10 395 553 tis. K� byl �erpán na 99,80 %, a u státní správy 98,81 %.  

Schválený po�et 31 704 zam
stnanc	 organiza�ních složek státu se v pr	b
hu roku zvýšil na 
31 863 a ten byl pln
n na 95,79 %, z toho ve státní správ
 96,57 %. Neobsazeno z	stalo 1 341 
funk�ních míst, z toho u státní správy 78. 

�erpáním prost�edk	 za neobsazená místa a zapojením nárok	 se pr	m
rný plat v roce 2011 
zvýšil z 24 204 K� rozpo�tu po zm
nách na 25 321 K�, tj. o 4,61 % a u státní správy 
o 4,12 %. Proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 26 921 K� se celkový pr	m
rný plat 
snížil o 5,95 % a u státní správy o 6,49 %.  

Mzdové náklady p�ísp
vkových organizací ve výši 235 906 tis. K� rozpo�tu po zm
nách byly 
�erpány ve výši 231 848 tis. K�, tj. na 98,28 %.  

Schválený po�et 868 zam
stnanc	 p�ísp
vkových organizací se v pr	b
hu roku zvýšil na 919 
a ten byl pln
n na 99,13 % a pr	m
rný plat v roce 2011 se zvýšil z 20 043 K� v rozpo�tu po 
zm
nách na 20 219 K�, tj. o 0,88 %. Proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 
22 177 K� se pr	m
rný plat snížil o 8,83 %.  

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu 
kapitoly. 
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Kapitola 308 - Národní bezpe�nostní ú�ad 

Národní bezpe�nostní ú�ad (NBÚ) byl z�ízen zákonem �. 148/1998 Sb., o ochran
 
utajovaných skute�ností a o zm
n
 n
kterých zákon	 a plní úkoly stanovené zákonem 
�. 412/2005 Sb., o ochran
 utajovaných informací a o bezpe�nostní zp	sobilosti, ve zn
ní 
pozd
jších p�edpis	. 

V oblasti p�íjm	 byl rozpo�et NBÚ pro rok 2011 schválený ve výši 2 289 tis. K�, v tom 
p�íjmy z vlastní �innosti ve výši 300 tis. K� a p�íjmy ze Strukturálních fond	 EU ve výši 
1 989 tis. K�. Odvod do státního rozpo�tu je každoro�n
 vyšší o nahodilé p�íjmy. 

Celkové p�íjmy za rok 2011 jsou ve výši 1 124 tis. K� a tvo�í je zejména pokuty ve výši 
667 tis. K� a vratky p�eplatk	 z roku 2010 ve výši 425 tis. K�. 

V roce 2011 m
ly být napln
ny p�íjmy ve výši 1 989 tis. K� spolufinancováním ze SF EU. 
Byl napaden výb
r dodavatele projektu a Ú�ad pro ochranu hospodá�ské sout
že rozhodl 
o správním deliktu porušením zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách, ve zn
ní 
pozd
jších p�edpis	. NBÚ proti tomuto rozhodnutí podal rozklad, který byl zamítnut a proto 
podal žalobu ke správnímu soudu. Do verdiktu soudu koordinátor Ministerstvo vnitra 
nerozhodne o uznatelnosti náklad	 a tak p�íjmy ze SF EU nebyly dosud napln
ny. 

Celkový schválený objem výdaj	 ve výši 244 671 tis. K� byl v roce 2011 upraven �ty�mi 
rozpo�tovými opat�eními Ministerstva financí na �ástku 245 000 tis. K� a vy�erpáno bylo 
245 047 tis. K�, tj. 100,02 % upraveného rozpo�tu. �erpání kone�ného rozpo�tu ve výši 
245 740 tis. K� p�edstavuje 99,72 %, nebo� obsahuje nespot�ebované výdaje roku 2010 ve 
výši 740 tis. K�. 

V souvislosti se vznikem Národního centra kybernetické bezpe�nosti (usnesení vlády 
�. 781/2011) došlo rozpo�tovým opat�ením MF k p�evodu 579 tis. K� z kapitoly 314 – 
Ministerstvo vnitra do kapitoly 308 – Národní bezpe�nostní ú�ad ke dni 1. 11. 2011, z toho do 
b
žných výdaj	 79 tis. K�, do kapitálových výdaj	 500 tis. K�. 

Schválené b
žné výdaje v celkové výši 222 197 tis. K� byly rozpo�tovými opat�eními MF 
upraveny na �ástku 218 498 tis. K� a vy�erpány byly do výše 218 546 tis. K�, tj. 100,02 % 
upraveného rozpo�tu. Kone�ný rozpo�et ve výši 219 238 tis. K� byl �erpán na 99,68 %, 
nebo� obsahuje nespot�ebované výdaje roku 2010 ve výši 740 tis. K�, 

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 119 769 tis. K� 
a upravené na 119 827 tis. K� byly �erpány ve výši 119 637 tis. K�, tj. na 99,84 % s tím, že 
jejich kone�ný rozpo�et ve výši 120 140 tis. K� byl �erpán na 99,58 %.  

Schválený po�et 275 zam
stnanc	 nebyl v pr	b
hu roku upravován a byl pln
n na 94,91 %, 
neobsazeno z	stalo 14 míst. �erpáním prost�edk	 za neobsazená místa se skute�ný pr	m
rný 
plat v roce 2011 rozpo�tu po zm
nách zvýšil z 35 914 K� na 37 763 K�, tj. o 5,15 %. Proti 
skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 39 460 K� se pr	m
rný plat snížil o 4,30 %. 

P�íd
l do fondu kulturních a sociálních pot�eb pro rok 2011 byl ve výši 1 185 tis. K�, tj. 1 % 
z celkového objemu prost�edk	 ur�ených na platy zam
stnanc	 NBÚ. Vy�erpáno bylo 
1 184 tis. K�. 

Schválený rozpo�et kapitálových výdaj	 v celkové výši 22 474 tis. K� (v tom jsou zahrnuty i 
plánované prost�edky ze SF ve výši 1 989 tis. K�) byl rozpo�tovými opat�eními Ministerstva 
financí navýšen na 26 502 tis. K�. Vy�erpáno bylo 26 501 tis. K�, tj. 99,99 %. 
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Na budování Národního centra kybernetické bezpe�nosti jako sou�ásti NBÚ bylo 
v kapitálových výdajích vy�erpáno celkem 697 tis. K�, z toho 500 tis. K� p�evedených 
z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra (usnesení vlády �. 781/2011). 

NBÚ zajiš�uje pro svoji pot�ebu i n
které �innosti výzkumného a vývojového charakteru 
jednak na svých odborných pracovištích a také na základ
 smluv o dílo. Z b
žných výdaj	 
byla pro tyto ú�ely �erpána �ástka ve výši 1 399 tis. K� a z kapitálových výdaj	 
13 380 tis. K�. 

NBÚ k 31. 12. 2011 eviduje nespot�ebované výdaje ve výši 721 tis. K�, z �ehož je 693 tis. K� 
nespot�ebovaných výdaj	 z roku 2011. Profilující (vesm
s kapitálové) výdaje z roku 2011 
�iní 726 K�, neprofilující (vesm
s b
žné) výdaje z roku 2011 �iní 692 tis. K�, z toho 
prost�edky na platy a OOV v�etn
 zákonných odvod	 578 tis. K�.  

Nespot�ebované finan�ní prost�edky z roku 2010 byly zapojeny do rozpo�tu roku 2011 ve 
výši 740 tis. K�. 

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení NBÚ jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu kapitoly 
308 – NBÚ. 
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Kapitola 309 - Kancelá� Ve�ejného ochránce práv 

Kancelá� Ve�ejného ochránce práv (dále Kancelá�) byla z�ízena na�ízením vlády 
�. 165/2000 Sb. na základ
 ustanovení § 25 odst. 1 zákona �. 349/1999 Sb., o Ve�ejném 
ochránci práv, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	, k pln
ní úkol	 spojených s odborným, 
organiza�ním a technickým zabezpe�ením �innosti ve�ejného ochránce práv. Kancelá� v roce 
2011 zabezpe�ovala svoji standardní �innost, tj. odbornou, organiza�ní a technickou podporu 
ochránce p�i vy�izování podn
t	 podaných ve�ejnému ochránci práv a p�i zajiš�ování 
systematického dohledu nad za�ízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby 
omezené na svobod
 a dále �innosti vyplývající ze zákona �. 198/2009 Sb., o rovném 
zacházení a o právních prost�edcích ochrany p�ed diskriminací a o zm
n
 n
kterých zákon	 
(antidiskrimina�ní zákon). Novelou zákona �. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc	 na území �eské 
republiky a o zm
n
 n
kterých zákon	, bylo schváleno rozší�ení p	sobnosti ve�ejného 
ochránce práv, s ú�inností od 1. ledna 2011. 

P�íjmy kapitoly nebyly v roce 2011 rozpo�továny. Skute�n
 dosažené p�íjmy ve výši 
1 074 tis. K� tvo�ily nap�. p�íjmy vztahující se k roku 2010 (vratka zahrani�ních cestovních 
výdaj	, dobropisy plateb, vratka vyú�tování výdaj	 souvisejících s užíváním bytu), p�íjmy 
z pronájmu pozemku pod trafostanicí, pronájmu ordinace praktickému léka�i, jednacích sál	, 
kantýny, p�evody z vlastních fond	.  

Rozpo�et celkových výdaj	 Kancelá�e na rok 2011 byl schválený ve výši 93 800 tis. K�, 
z toho 3 219 tis. K� tvo�ily kapitálové výdaje a 90 581 tis. K� b
žné výdaje. V pr	b
hu roku 
bylo provedeno 1 rozpo�tové opat�ení – p�evod prost�edk	 z kapitoly 398 - Všeobecná 
pokladní správa, položka Vládní rozpo�tová rezerva, ve výši 1 464 tis. K�, v�etn
 navýšení 2 
funk�ních míst na základ
 usnesení rozpo�tového výboru Poslanecké sn
movny Parlamentu 
�. 115 ze dne 23. února 2011 – rozší�ení p	sobnosti ve�ejného ochránce práv vyplývající 
z novely zákona o pobytu cizinc	 na území �eské republiky. V pravomoci kapitoly bylo 
provedeno 5 rozpo�tových opat�ení v celkovém objemu 1 251 tis. K�, nap�. z d	vodu po�ízení 
komponent zálohovacího systému zvyšujících kapacitu zálohovaných dat, nutnosti obnovy 
n
kterých p�ístroj	 a za�ízení a realizace obnovy st�ech. Výdaje celkem byly �erpány ve výši 
79 292 tis. K�, tj. na 83,23 % rozpo�tu po zm
nách.  

Schválený rozpo�et prost�edk	 na platy a ostatní platby za provedenou práci na rok 2011 ve 
výši 46 902 tis. K� byl p�evodem z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa navýšen 
o 751 tis. K� na zabezpe�ení nových �inností na �ástku 47 653 tis K�. Ve skute�nosti bylo 
�erpáno 44 405 tis. K�, tj. 93,18 % rozpo�tu po zm
nách. Limit po�tu zam
stnanc	 byl 
rozpo�tem po zm
nách stanoven na 113. Napln
n byl na 95,58 % a nenapln
no bylo 5 míst 
v ro�ním pr	m
ru. D	vodem byla �áste�ná �asová prodleva p�i p�ijímání nových 
zam
stnanc	 a p�i náhrad
 zam
stnanc	, kte�í ukon�ili pracovní pom
r, nebo nastoupili na 
mate�skou dovolenou. Docílený pr	m
rný plat ve výši 30 886 K� vzrostl proti skute�nosti 
dosažené v roce 2010 ve výši 30 664 K� o 0,72 %. 

Povinné pojistné placené zam
stnavatelem, schválené ve výši 15 947 tis. K�, upravené na 
16 202 tis. K�, bylo �erpáno �ástkou 14 959 tis. K�, tj. na 92,33 % rozpo�tu po zm
nách. 
P�evod fondu kulturních a sociálních pot�eb, schválený ve výši 417 tis. K�, upravený na 
425 tis. K�, byl �erpán �ástkou 418 tis. K�, tj. na 98,47 % rozpo�tu po zm
nách.  

Rozpo�et b
žných výdaj	, schválený ve výši 90 581 tis. K�, upravený na 92 045 tis. K�, byl 
�erpán �ástkou 76 210 tis. K�, tj. na 82,80 % rozpo�tu po zm
nách. Prost�edky na nákup 
materiálu byly �erpány ve výši 2 269 tis. K�, tj. na 50,24 % rozpo�tu po zm
nách a byly 
použity na nákup odborné literatury, materiálu pro zajišt
ní provozu Kancelá�e a na 
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dovybavení a obnovu drobného hmotného dlouhodobého majetku v souvislosti s rozší�ením 
p	sobnosti ve�ejného ochránce práv. V meziro�ním srovnání s rokem 2010 došlo k poklesu 
o cca 4 %. Na nákup vody, paliv a energie bylo �erpáno 3 879 tis. K�, tj. 77,43 % rozpo�tu po 
zm
nách, proti roku 2010 došlo ke snížení výdaj	 o cca 4 % v souvislosti s nižšími výdaji na 
elektrickou energii a nákup pohonných hmot a maziva z d	vodu snížení po�tu vozidel. 
Rozhodující objem prost�edk	 na nákup služeb ve výši 6 857 tis. K�, tj. 57,94 % rozpo�tu po 
zm
nách, byl vynaložen na služby radiokomunikací a telekomunikací, aktualizaci software, 
pojišt
ní osobních automobil	 a budovy, služby školení a vzd
lávání, poštovné, konzultace 
a poradenství v souvislosti s vy�izováním podaných podn
t	 a další služby zajiš�ované 
dodavatelsky. Celkový objem výdaj	 na nákup služeb byl o cca 22 % nižší než v roce 2010, 
vzhledem k úspo�e výdaj	 na služby pen
žních ústav	 – pojistné osobních automobil	 
a budovy Kancelá�e a výdaj	 na aktualizaci software. Prost�edky na ostatní nákupy byly 
�erpány �ástkou 2 682 tis. K�, tj. na 60,23 % rozpo�tu po zm
nách a byly vynaloženy na 
opravy a udržování majetku Kancelá�e, cestovné zam
stnanc	, po�ízení software, nákup 
pohošt
ní a ú�astnické poplatky na konference. Objem výdaj	 na cestovné byl �erpán ve výši 
741 tis. K�, tj. 67,36 % rozpo�tu po zm
nách, v nár	stu výdaj	 o 33 % proti roku 2010 se 
projevilo zvýšení tuzemských pracovních cest v souvislosti s �innostmi vyplývajícími 
z antidiskrimina�ního zákona. V roce 2011 se uskute�nilo celkem 31 zahrani�ních pracovních 
cest, na které byly vynaloženy prost�edky ve výši 387 tis. K�. D	vodem vyšších výdaj	 
o 103 tis. K� proti p�edchozímu roku byla odlišná struktura navštívených zemí a provád
ní 
sledování zajišt
ní cizinc	 a výkonu správního vyhošt
ní, p�edání nebo pr	vozu zajišt
ných 
cizinc	. Sou�ástí b
žných výdaj	 byly náhrady výdaj	 spojené s výkonem funkce ve�ejného 
ochránce práv a jeho zástupkyn
, které byly rozpo�továny ve výši 1 324 tis. K� a �erpány 
�ástkou 439 tis. K�, tj. na 33,14 %. Nízké �erpání je z d	vodu uskute�n
ní menšího po�tu 
zahrani�ních cest ve�ejného ochránce práv a jeho zástupkyn
 a vyslání zástupc	 z �ad 
zam
stnanc	 na n
které zahrani�ní cesty. 

Kapitálové výdaje byly v roce 2011 rozpo�továny v rámci programu 109 010 Rozvoj 
a obnova materiáln
 technické základny Kancelá�e Ve�ejného ochránce práv – od r. 2007, na 
období let 2008 až 2012 ve výši 3 219 tis. K�, nebyly v pr	b
hu roku upravovány a byly 
�erpány v objemu 3 082 tis. K�, tj. 95,75 %, p�edevším na obnovu st�echy budovy Kancelá�e, 
nákup osobního automobilu, obm
nu výpo�etní techniky, dopln
ní vzduchotechniky 
a klimatizace a nákup kopírovacího stroje. V porovnání s rokem 2010 bylo skute�né �erpání 
kapitálových výdaj	 v roce 2011 vyšší o cca 864 tis. K�. B
žné výdaje byly použity na 
po�ízení, obnovu a rozší�ení ICT a výpo�etní techniky, obnovu komunika�ní techniky, provoz 
informa�ních a komunika�ních technologií a zabezpe�ovacích systém	. Schválený rozpo�et 
celkových výdaj	 programu ve výši 12 970 tis. K�, upravený na 13 100 tis. K�, byl �erpán 
�ástkou 7 480 tis. K�, tj. na 57,10 %. Ne�erpaná �ástka výdaj	 na financování programu 
109 010 za rok 2011 ve výši 5 620 tis. K� byla p�evedena do nárok	 z nespot�ebovaných 
výdaj	.  

Kancelá� p�evedla do nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 organiza�ních složek státu za rok 
2011 celkem 15 972 tis. K�, z toho profilující výdaje ve výši 6 012 tis. K� a neprofilující 
výdaje ve výši 9 960 tis. K�. 

V pr	b
hu roku 2011 byla provedena jedna vn
jší kontrola, a to Ministerstvem financí, kterou 
bylo zjišt
no n
kolik drobných nedostatk	, z nichž v
tšina byla vy�ešena v pr	b
hu kontroly. 
V souladu s plánem �innosti útvaru interního auditu byly provedeny t�i interní audity – audit 
spot�ebního materiálu, ochrany osobních údaj	 a audit finan�ního majetku. 

V záv
re�ném ú�tu Kancelá�e jsou uvedeny podrobn
jší údaje o hospoda�ení kapitoly. 
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Kapitola 312 - Ministerstvo financí  

Schválený rozpo�et kapitoly Ministerstva financí na rok 2011 zahrnoval p�íjmy a výdaje 
organiza�ních složek státu, tj. Ministerstva financí (úst�edního orgánu), Generálního 
finan�ního �editelství (GF�, 8 finan�ních �editelství a v jejich p	sobnosti 199 finan�ních 
ú�ad	), Generálního �editelství cel (G�C, 8 celních �editelství a v jejich p	sobnosti 54 celních 
ú�ad	) a Ú�adu pro zastupování státu ve v
cech majetkových (ÚZSVM, 8 územních pracoviš� 
a 53 odlou�ených pracoviš�). K 1. 7. 2011 se sou�ástí kapitoly stala Kancelá� finan�ního 
arbitra. Ministerstvo financí bylo z�izovatelem jediné p�ísp
vkové organizace - St�edisko 
cenných papír	 (SCP).  

Schválený rozpo�et p�íjm	 kapitoly Ministerstvo financí ve výši 4 547 577 tis. K� nebyl 
v pr	b
hu roku 2011 upraven. Dosažené celkové p�íjmy �inily 5 446 033 tis. K�, tj. 119,76 % 
rozpo�tu. Z toho da�ové p�íjmy ze správních poplatk	 ve výši 1 383 568 tis. K� 
p�edstavovaly 94,12 % rozpo�tu, p�íjmy z pojistného na sociální zabezpe�ení a p�ísp
vku na 
státní politiku zam
stnanosti (pojistné) byly spln
ny ve výši 541 314 tis. K�, tj. na 90,11 %. 
Neda�ové, kapitálové p�íjmy a p�ijaté dotace ve výši 3 521 151 tis. K� p�edstavovaly 
142,17 % rozpo�tované �ástky. V rámci skute�ných neda�ových, kapitálových p�íjm	 
a p�ijatých dotací jsou obsaženy mimorozpo�tové prost�edky a pojistné pln
ní p�evedené na 
p�íjmové ú�ty organiza�ních složek státu kapitoly ve výši 11 436 tis. K� k posílení rozpo�tu 
kapitálových výdaj	 o 1 604 tis. K� a b
žných výdaj	 o 9 832 tis. K�. Proti roku 2010 byly 
celkové p�íjmy kapitoly v roce 2011 nižší o 837 610 tis. K�, p�i�emž da�ové p�íjmy byly nižší 
o 158 773 tis. K�, neda�ové p�íjmy o 425 351 tis. K� a kapitálové p�íjmy o 302 906 tis. K�. 
Naopak p�ijaté transfery byly v roce 2011 proti roku 2010 vyšší o 49 420 tis.K�. 

Rozhodující �ást p�íjm	 ze správních poplatk	 realizovaly územní finan�ní orgány – celkem 
1 210 998 tis. K� (z toho správní poplatky z loterií a sázkových her �inily 751 030 tis. K�). 
Ministerstvo financí vykázalo p�íjmy ze správních poplatk	 ve výši 164 895 tis. K� (za 
povolování provozování výherních hracích p�ístroj	, tombol a okamžitých loterií a za 
v minulosti poskytnuté státní záruky za úv
ry i emise zaru�ených dluhopis	). Správní 
poplatky vybrané G�C �inily 7 676 tis. K� (poplatky za správní úkony a správní �ízení, 
jejichž výsledkem je vydání povolení, rozhodnutí apod. upravené zvláštním zákonem). 

Pojistné je odvád
no na p�íjmový ú�et Generálního �editelství cel. P�íjmy z pojistného v roce 
2011 se vztahují k pr	m
rnému po�tu 4 161 celník	. V rámci p�íjm	 z pojistného 
p�edstavovaly p�íjmy z pojistného na d	chodové pojišt
ní �ástku 481 171 tis. K� (90,11 % 
rozpo�tu). Nižší pln
ní p�íjm	 z pojistného vyplývá ze skute�nosti, že ve schváleném 
rozpo�tu p�íjm	 z pojistného pro rok 2011 nebylo zohledn
no 10% snížení objemu prost�edk	 
na služební platy celník	. 

Pln
ní neda�ových p�íjm	 ve výši 2 333 112 tis. K� p�edstavovalo 155,20 % rozpo�tu. Tato 
skute�nost je dána vysokým pln
ním p�ijatých sank�ních plateb a vratek transfer	 
(1 208 665 tis. K�, tj. 137,08 % rozpo�tu), splátek p	j�ených prost�edk	 (513 441 tis. K�, 
tj. 151,56 % rozpo�tu), p�íjm	 z pronájmu majetku (229 447 tis. K�, tj. 194,46 % rozpo�tu) 
a tzv. ostatních neda�ových p�íjm	 (249 880 tis. K�, 577,84 % rozpo�tu). 

Kapitálové p�íjmy �inily 968 362 tis. K� (190,93 % rozpo�tu). Na uvedeném vysokém pln
ní 
se podílel zejména Ú�ad pro zastupování státu ve v
cech majetkových a to p�íjmy z prodeje 
investi�ního majetku (pozemk	 a ostatních nemovitostí) a z prodeje cenných papír	 
a majetkových podíl	 v celkové výši 918 840 tis. K� (234,72 % rozpo�tu).  
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Rozhodujícími položkami p�ijatých transfer	 byly p�íjmy z rozpo�tu Evropské unie bez SZP 
– programovací období 2007 – 2013 ve výši 141 420 tis. K� (34,63 % rozpo�tu) a p�íjmy 
z prost�edk	 finan�ních mechanism	 EHP/Norsko a z Programu švýcarsko – �eské spolupráce 
ve výši 20 674 tis. K� (48,47 % rozpo�tu). Na základ
 smlouvy Celní správy �R s Celní 
správou Belgie byly na p�íjmový ú�et G�C p�evedeny neinvesti�ní transfery p�ijaté ze 
zahrani�í ve výši 37 589 tis. K�. 

Celkové výdaje kapitoly Ministerstva financí byly schváleny ve výši 15 188 284 tis. K�. 
Provedená rozpo�tová opat�ení znamenala zvýšení rozpo�tu celkových výdaj	 
o 2 136 117 tis. K�. Krom
 již uvedených mimorozpo�tových prost�edk	 ve výši 
11 436 tis. K� zapojily organiza�ní složky státu kapitoly do financování výdaj	 nároky 
z nespot�ebovaných výdaj	 v letech 2008 - 2010 ve výši 864 426 tis. K�. Skute�né výdaje 
kapitoly v roce 2011 �inily 16 495 473 tis. K�, tj. 95,22 % rozpo�tu a 90,63 % celkového 
disponibilního objemu na výdaje (18 200 263 tis. K�). Nevy�erpáno z	stalo 1 704 790 tis. K�. 
Z toho 174 742 tis. K� nebylo použito na výplatu sociálních dávek a �ástka 1 530 048 tis. K� 
tvo�í nároky z nespot�ebovaných výdaj	 za rok 2011. Ve srovnání s celkovými výdaji 
kapitoly v roce 2010, byly skute�né výdaje kapitoly v roce 2011 nižší o 217 486 tis. K�.  

Z celkového objemu nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 v letech 2008 – 2010, který 
k 1.1.2011 �inil 1 534 733 tis. K�, a který byl snížen o 316 583 tis. K� (prost�edky na 
programy, které skon�ily, resp. u kterých organiza�ní složka státu zjistila, že je nepoužije, 
nebo u kterých pominul ú�el narozpo�tování) nebylo ve prosp
ch výdaj	 uvoln
no 
353 724 tis. K�. V�etn
 prost�edk	 nevy�erpaných z rozpo�tu na rok 2011 �iní stav nárok	 
z nespot�ebovaných výdaj	 organiza�ních složek státu kapitoly k 1. 1. 2011 celkem 
1 883 772 tis. K�. 

Schválený rozpo�et kapitálových výdaj	 ve výši 808 196 tis. K� byl rozpo�tovými opat�eními 
zvýšen o 1 029 090 tis. K� (z kapitoly 398 – VPS bylo uvoln
no 559 560 tis. K�, z kapitoly 
396 – Státní dluh 491 063 tis. K� a z kapitoly 397 – OSFA 33 428 tis. K�, p�esuny mezi 
kapitolou 312 – MF a ostatními kapitoly znamenaly zvýšení rozpo�tu kapitálových výdaj	 
o 1 406 tis. K�, v rámci kapitoly 312 – MF bylo naopak z kapitálových výdaj	 p�esunuto ve 
prosp
ch b
žných výdaj	 56 367 tis. K�). V pr	b
hu roku 2011 zapojily organiza�ní složky 
státu kapitoly do financování kapitálových výdaj	 nároky z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 
467 415 tis. K� a mimorozpo�tové prost�edky (rezervní fond) ve výši 1 604 tis. K�. Skute�né 
kapitálové výdaje �inily 1 743 101 tis. K�, tj. 94,87 % rozpo�tu (75,58 % celkového 
disponibilního objemu). Ve srovnání s rokem 2010 byly kapitálové výdaje v roce 2011 vyšší 
o 342 737 tis. K�, tj. o 24,50 %. Z celkového objemu kapitálových výdaj	 p�edstavovaly 
výdaje v oblasti ICT 1 479 871 tis. K�, ostatní prost�edky byly v
novány na programy rozvoje 
materiáln
 technické základny (263 230 tis. K�). Z nevy�erpaného objemu disponibilních 
prost�edk	 na kapitálové výdaje v roce 2011 vznikly nároky z nespot�ebovaných výdaj	 ve 
výši 563 204 tis. K�.  

Schválený rozpo�et b
žných výdaj	 ve výši 14 380 088 tis. K� byl rozpo�tovými opat�eními 
zvýšen o 1 107 027 tis. K� (z kapitoly 398 – VPS bylo uvoln
no 967 435 tis. K�, z kapitoly 
396 – Státní dluh 80 733 tis. K�, p�esuny mezi kapitolou 312 – MF a ostatními kapitoly 
znamenaly zvýšení rozpo�tu b
žných výdaj	 o 2 492 tis. K�, p�esunem z rozpo�tu 
kapitálových výdaj	 se b
žné výdaje zvýšily o 56 367 tis. K�). Skute�né b
žné výdaje �inily 
14 752 372 tis. K�, tj. 95,26 % rozpo�tu, resp. 92,82 % disponibilního objemu v�etn
 
mimorozpo�tových zdroj	 (9 832 tis. K�) a uvoln
ných nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 
(397 011 tis. K�). Nevy�erpáno z	stalo 1 141 586 tis. K�. Po odpo�tu nevy�erpaných 
prost�edk	 na sociální dávky �iní nároky z nespot�ebovaných b
žných výdaj	 v roce 2011 
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celkem 966 844 tis. K�. Ve srovnání s rokem 2010 byly b
žné výdaje v roce 2011 nižší 
o 560 223 tis. K�, tj. o 3,70 %.  

Schválený rozpo�et prost�edk	 na platy a ostatní platby za provedenou práci kapitoly byl 
v pr	b
hu roku zvýšen o 125 008 tis. K� na 7 648 583 tis. K� (rozpo�et na státní správu �inil 
7 024 439 tis. K�). Skute�né mzdové výdaje kapitoly �inily 7 627 157 tis. K�, tj. 99,72 % 
rozpo�tu (z toho ve státní správ
 7 023 191 tis. K�, tj. 99,98 % rozpo�tu). Vzhledem 
k uvoln
ní nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 18 661 tis. K� a p�ísp
vku od EBRD ve 
výši 390 tis. K� na posílení rozpo�tu mzdových výdaj	 p�edstavovaly skute�né výdaje 
99,47 % disponibilního objemu, nevy�erpána z	stala �ástka 40 477 tis. K� Ve srovnání 
s rokem 2010 byly výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2011 nižší 
o 569 089 tis. K�.  

Rozpo�et prost�edk	 na platy zam
stnanc	 byl v pr	b
hu roku 2011 zvýšen o 114 010 tis. K�, 
z toho z rozpo�tu kapitoly 398 – VPS bylo uvoln
no ve prosp
ch rozpo�tu Generálního 
finan�ního �editelství 103 704 tis. K� k finan�nímu zabezpe�ení ocen
ní vybraných 
zam
stnanc	, kte�í se podíleli na úsp
šném spln
ní mimo�ádných úkol	. Rozpo�et po 
zm
nách �inil 7 582 538 tis. K�, v�etn
 uvoln
ných nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 
a mimorozpo�tových prost�edk	 bylo na platy zam
stnanc	 k dispozici 7 599 417 tis. K�. 
Ve skute�nosti bylo vyplaceno 7 578 194 tis. K�, tj. 99,94 % rozpo�tu (99,72 % 
disponibilního objemu). V meziro�ním srovnání byly výdaje na platy zam
stnanc	 v roce 
2011 nižší o 553 244 tis. K�.  

Pro kapitolu 312 - MF byl na rok 2011 stanoven pr	m
rný p�epo�tený po�et 24 388 
zam
stnanc	. K 31. 12. 2011 byl po�et zam
stnanc	 kapitoly snížen na 24 138 zam
stnanc	. 
Z toho p�ipadalo 22 277 zam
stnanc	 na státní správu, 1 854 zam
stnanci na Ú�ad pro 
zastupování státu ve v
cech majetkových a 7 zam
stnanc	 v ro�ním pr	m
ru na Kancelá� 
finan�ního arbitra). Skute�ný pr	m
rný p�epo�tený po�et zam
stnanc	 k 31. 12. 2011 byl 
vykázán v po�tu 23 155 zam
stnanc	, tj. 95,93 % upraveného po�tu, ve státní správ
 21 395 
zam
stnanc	 (96,04 % upraveného po�tu). Nenapln
no z	stalo v pr	m
rném p�epo�teném 
po�tu celkem 983 pracovních míst, z toho ve státní správ
 882 míst. Údaje o po�tu 
nenapln
ných pracovních míst jsou do ur�ité míry zavád
jící, nebo� v sob
 zahrnují do�asn
 
neobsazená pracovní místa. Ve srovnání s rokem 2010 byl pr	m
rný p�epo�tený po�et 
zam
stnanc	 vykázaný k 31. 12. 2011 nižší o 1 031 zam
stnanc	 (ve státní správ
 o 908). 
Neobsazená funk�ní místa umožnila použít �ást uspo�ených prost�edk	 na výplatu 
mimo�ádných odm
n. Pr	m
rný m
sí�ní plat p�edstavoval �ástku 27 273 K� (ve státní správ
 
27 192 K�), tj. 104,18 % rozpo�tu, resp. 103,95 % pr	m
rného platu vypo�teného 
z disponibilního objemu prost�edk	 na platy. Ve srovnání s rokem 2010 byl pr	m
rný 
m
sí�ní plat nižší o 2,70 % (ve státní správ
 o 2,82 %).  

Ostatní platby za provedenou práci �inily v souhrnu 48 963 tis. K�, tj. 74,14 % rozpo�tu po 
zm
nách (71,78 % disponibilního objemu). Proti roku 2010 byly ostatní platby za provedenou 
práci nižší o 15 845 tis. K� (o 24,40 %). Na odstupném bylo celkem vyplaceno 25 428 tis. K�, 
tj. o 13 879 tis. K� mén
 než v roce 2010. 

Skute�né výdaje na pojistné placené zam
stnavatelem a p�íd
l FKSP v souhrnné výši 
2 661 070 tis. K� p�edstavovaly 99,65 % rozpo�tu po zm
nách (99,41 % celkového rozpo�tu 
v�etn
 nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 uvoln
ných ve výši 6 452 tis. K� a p�ísp
vku od 
EBRD ve výši 136 tis. K�). Nevy�erpáno z	stalo celkem 15 893 tis. K�. Snížení t
chto 
výdaj	 proti roku 2010 o 271 106 tis. K� souviselo s nižšími mzdovými výdaji a snížením 
sazby p�íd
lu FKSP ze 2 % na 1 %.  
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Rozpo�et závazného ukazatele „ostatní sociální dávky“ z	stal nezm
n
n ve schválené výši 
589 012 tis. K�. Vyplacené sociální dávky �inily v souhrnu 414 270 tis. K�, tj. 70,33 % 
rozpo�tu. Objemov
 nejvýznamn
jší položky p�edstavovaly výsluhový p�ísp
vek 
(383 919 tis. K�), odchodné (16 085 tis. K�), výplaty nemocenských dávek pro celníky 
(8 500 tis. K�) a pen
žitá pomoc v mate�ství (5 757 tis. K�). Nevy�erpané prost�edky ve výši 
174 742 tis. K� nejsou v souladu s rozpo�tovými pravidly sou�ástí nárok	 
z nespot�ebovaných výdaj	. Ve srovnání s rokem 2010 bylo v roce 2011 vyplaceno na 
sociální dávky o 7 329 tis. K� mén
, tj. o 1,70 %. 

Rozpo�et ostatních b
žných výdaj	 po zm
nách ve výši 4 579 145 tis. K�, byl posílen 
z nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 o 371 898 tis. K� a z mimorozpo�tových zdroj	 
o 9 306 tis. K�. Skute�né výdaje p�edstavovaly 4 049 875 tis. K�, tj. 88,44 % rozpo�tu 
(81,64 % celkového disponibilního objemu). Nevy�erpáno z	stalo 910 474 tis. K�. 
Ve srovnání s rokem 2010 byly ostatní b
žné výdaje v roce 2011 vyšší o 287 301 tis. K� 
(o 7,60 %). Objemov
 nejv
tší položkou byly výdaje za nákup služeb ve výši 
2 690 904 tis. K�, které zahrnovaly mj. služby spojené s provozem výpo�etní techniky 
a informa�ních systém	 v celkové hodnot
 1 048 801 tis. K� (o 209 560 tis. K� více než 
v roce 2010). Za konzulta�ní, poradenské a právní služby uhradily organiza�ní složky 
kapitoly v roce 2011 celkem 337 031 tis. K�, z toho 236 719 tis. K� p�edstavovaly výdaje 
Ministerstva financí za právní poradenství a zastupování v arbitrážních sporech z titulu 
údajného porušení dohod o podpo�e a ochran
 investic. Tyto výdaje byly v roce 2011 vyšší 
proti roku 2010 o 91 943 tis. K�. Meziro�ní nár	st b
žných výdaj	 byl vykázán i v rámci 
seskupení položek ostatní nákupy a to zejména vlivem vyšších výdaj	 za údržbu a opravy, 
které byly v roce 2010 z d	vodu striktních úsporných opat�ení zna�n
 omezeny, avšak 
z hlediska výkonu �ádné správy majetku státu byl tento stav trvale neudržitelný. V rámci 
ostatních položek došlo k vyššímu meziro�nímu nár	stu výdaj	 u náhrad škod právnickým 
osobám (v�etn
 vratek prost�edk	 p�ijatých v minulých letech p�edstavovalo meziro�ní 
zvýšení výdaj	 v p�íslušném seskupení položek 67 996 tis. K�) a náhrad náklad	 soudních 
�ízení (v roce 2011 vyšší o 23 062 tis. K� proti roku 2010). Úsporná opat�ení p�ijatá v roce 
2011 se projevila meziro�ním snížením výdaj	 za nákup materiálu o 32 096 tis. K�, nákup 
vody, paliv a energie o 12 365 tis. K�, výdaj	 za cestovné o 7 153 tis. K�, nižší byly i výdaje 
za nájemné (o 8 776 tis. K�). 

Ve schváleném rozpo�tu výdaj	 bylo ur�eno na financování program	 reprodukce majetku 
celkem 2 201 191 tis. K�. Tento závazný ukazatel zahrnoval veškeré kapitálové výdaje a dále 
38,32 % tzv. ostatních b
žných výdaj	 kapitoly (výdaje v oblasti ICT). V pr	b
hu roku 2011 
byl rozpo�et výdaj	 na programy vedené v IS SMVS zvýšen o 1 467 764 tis. K� na 
3 668 955 tis. K�. Dále byly zapojeny nároky z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 
570 168 tis. K� a mimorozpo�tové prost�edky ve výši 1 724 tis. K�. Skute�né výdaje �inily 
3 430 211 tis. K�, tj. 93,49 % rozpo�tu (80,89 % disponibilního objemu). Z toho na 
kapitálové výdaje bylo vynaloženo 1 743 101 tis. K� a na b
žné výdaje 1 687 110 tis. K�. 
Z celkového limitu z	stalo nevy�erpáno 810 636 tis. K�. Z celkového objemu vynaložených 
prost�edk	 bylo za provozování a rozvoj informa�ních systém	 a ostatní výdaje v oblasti ICT 
uhrazeno 3 166 982 tis. K�. Výdaje na reprodukci materiáln
 technické základny �inily 263 
229 tis. K�. 

Jediná p�ísp
vková organizace v resortu MF - St�edisko cenných papír	 - m
la ve schváleném 
rozpo�tu nulový vztah na rozpo�et z�izovatele, který se v pr	b
hu roku 2011 nezm
nil. 
St�edisko cenných papír	 na základ
 smlouvy uzav�ené Ministerstvem financí p�evedlo 
2. 7. 2010 veškeré evidence cenných papír	 na Centrální depozitá� cenných papír	 a.s.. Tím 
došlo k ukon�ení poskytování veškerých služeb SCP. Rozhodnutím ministra financí �R ze 
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dne 19. srpna 2011 bylo SCP zrušeno ke dni 31. 12. 2011 a k tomuto datu bylo vymazáno 
z obchodního rejst�íku. Právním nástupcem SCP je Ministerstvo financí �R. V roce 2011 
SCP provád
lo �innosti a práce sm
�ující k jeho zániku. Výnosy SCP vykázané v roce 2011 
ve výši 300 tis. K� tvo�ily zejména �erpání fondu odm
n, úroky z prodlení zaplacené 
odb
ratelem a kladné úroky z bankovních ú�t	. Náklady �inily 34 220 tis. K�, z toho mzdové 
náklady a zákonné sociální pojišt
ní p�edstavovaly 11 110 tis. K�. Výsledkem hospoda�ení 
SCP k 31. 12. 2011 byla ztráta ve výši 33 920 tis. K�. Veškeré finan�ní prost�edky na ú�tech 
SCP k 31. 12. 2011 ve výši 40 922 tis. K� byly p�evedeny do státního rozpo�tu. 

K pln
ní stanovených závazných ukazatel	 kapitoly 312 - MF je t�eba uvést, že nenapln
ny 
z	staly da�ové p�íjmy ve všech ukazatelích a dále p�íjmy z rozpo�tu Evropské unie 
a z prost�edk	 finan�ních mechanism	. Na nespln
ní t
chto závazných ukazatel	 v oblasti 
p�íjm	 se vztahuje ustanovení § 25 odst. 1 c) zákona �. 218/2000 Sb., o rozpo�tových 
pravidlech, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	, dle kterého není organiza�ní složka státu v tomto 
p�ípad
 nepln
ní rozpo�tovaných p�íjm	 povinna vázat odpovídající �ást rozpo�tových 
výdaj	. 

V oblasti výdaj	 byl p�ekro�en rozpo�et po zm
nách v závazných pr	�ezových ukazatelích 
„P�evod fondu kulturních a sociálních pot�eb“ o 0,07 % a „Platy zam
stnanc	 v pracovním 
pom
ru“ o 0,06 %. Jedná se o oprávn
né p�ekro�ení rozpo�tu výdaj	 o použití 
mimorozpo�tových zdroj	 a o použité úspory z minulých let (nároky z nespot�ebovaných 
výdaj	) ve smyslu § 25 odst. 1 b) zákona �. 218/2000 Sb., ve zn
ní pozd
jších p�edpis	. 

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly jsou obsaženy v Záv
re�ném ú�tu 
kapitoly 312 - MF za rok 2011. 
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Kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních v�cí 

Schválený rozpo�et celkových p�íjm	 kapitoly �inil 368 468 355 tis. K�, rozpo�et po 
zm
nách �inil 372 126 764 tis. K�. Skute�né p�íjmy kapitoly �inily 365 556 456 tis. K�, což 
p�edstavuje pln
ní závazného ukazatele rozpo�tu po zm
nách na 98,23 %. Ve srovnání 
s rokem 2010 bylo vybráno o 13 711 875 tis. K� více. 

Schválený rozpo�et celkových výdaj	 kapitoly �inil 483 781 377 tis. K�, rozpo�et po 
zm
nách �inil 488 208 236 tis. K�, kone�ný rozpo�et �inil 497 278 051 tis. K�. Skute�né 
výdaje kapitoly �inily 484 572 393 tis. K�, což p�edstavuje pln
ní závazného ukazatele 
rozpo�tu po zm
nách na 99,26 %. Ve srovnání s rokem 2010 byly celkové výdaje 
o 8 227 985 tis. K� vyšší. 

P�íjmy a výdaje kapitoly byly v pr	b
hu roku zvýšeny na základ
 ustanovení § 24 odst. 4 
zákona �. 218/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech a o zm
n
 n
kterých souvisejících zákon	 
(rozpo�tová pravidla), ve zn
ní pozd
jších p�edpis	, o 3 652 289 tis. K�.  

V hospoda�ení Ministerstva práce a sociálních v
cí m
l rozhodující váhu v oblasti p�íjm	 
výb
r pojistného na sociální zabezpe�ení a p�ísp
vku na státní politiku zam
stnanosti. 
V oblasti výdaj	 m
ly rozhodující váhu výplaty dávek d	chodového pojišt
ní, dávek státní 
sociální podpory, dávek nemocenského pojišt
ní, podpor v nezam
stnanosti a transfery 
územním rozpo�t	m na výplatu p�ísp
vku na pé�i a na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi 
a dávek pro ob�any se zdravotním postižením. 

Na p�íjmech z pojistného na sociální zabezpe�ení a p�ísp
vku na státní politiku zam
stnanosti 
v�etn
 pokut, penále a p�irážek k pojistnému bylo vybráno 357 449 799 tis. K�, což 
p�edstavuje pln
ní závazného ukazatele na 98,54 %. Ve srovnání s rokem 2010 bylo vybráno 
o 12 026 546 tis. K� více. 

Na pojistném na d	chodové pojišt
ní v�etn
 pokut a penále bylo vybráno 319 424 850 tis. K�, 
což p�edstavuje pln
ní závazného ukazatele na 99,07 %. Ve srovnání s rokem 2010 bylo 
vybráno o 11 017 856 tis. K� více.  

Ke dni 31. 12. 2011 z	stalo na pojistném na sociální zabezpe�ení a p�ísp
vku na státní 
politiku zam
stnanosti neuhrazeno celkem 61 310 987 tis. K�. Proti roku 2010 nedoplatky 
vzrostly o 1 218 591 tis. K�. 

Krom
 povinného pojistného bylo vybráno dobrovolné pojistné na d	chodové pojišt
ní a 
dobrovolné pojistné na nemocenské pojišt
ní osob samostatn
 výd
le�n
 �inných v celkovém 
objemu 445 753 tis. K�, což je o 223 380 tis. K� mén
 než v roce 2010. 

P�íjmy z rozpo�tu Evropské unie �inily 6 115 560 tis. K�, což p�edstavuje pln
ní závazného 
ukazatele rozpo�tu po zm
nách na 76,65 %. Ve srovnání s rokem 2010 bylo dosaženo t
chto 
p�íjm	 o 1 914 495 tis. K� více. 

Výdaje na dávky d	chodového pojišt
ní vyplácené z rozpo�tu kapitoly �inily  %. Ve srovnání 
s rokem 2010 výdaje vzrostly o 21 299 543 tis. K�. Zvýšení výdaj	 ovlivnil r	st po�tu 
vyplácených d	chod	 a po�tu d	chodc	 a zvyšování vyplacených d	chod	 z d	vodu 
mezigenera�ní obm
ny. Z prost�edk	 byla uhrazena záloha ve výši 2 011 000 tis. K� na 
výplatu dávek d	chodového pojišt
ní v prvních výplatních termínech ledna 2012. Podle 
statistických údaj	 zajiš�ovala �eská správa sociálního zabezpe�ení v roce 2011 výplatu 
3 573 240 d	chod	 pro 2 941 795 d	chodc	 (v�. zahrani�ních). Proti roku 2010 došlo k r	stu 
po�tu d	chodc	 o 61 174 a po�tu vyplácených d	chod	 o 62 197 p�ípad	. 
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Výdaje na dávky státní sociální podpory �inily 36 094 392 tis. K�, což p�edstavuje pln
ní 
závazného ukazatele rozpo�tu po zm
nách na 99,27 %. Ve srovnání s rokem 2010 se výdaje 
snížily o 4 786 259 tis. K�. Ve výdajích na dávky státní sociální podpory se projevil vliv 
novel zákona o státní sociální podpo�e, které snížily jak pevné �ástky, tak nastavily p�ísn
jší 
parametry u posuzování nárok	 na dávky závisejících na p�íjmu posuzovaného žadatele. 

Výdaje na dávky nemocenského pojišt
ní vyplácené z rozpo�tu kapitoly �inily 
21 505 374 tis. K�, což p�edstavuje pln
ní závazného ukazatele rozpo�tu po zm
nách na 
98,47 %. Ve srovnání s rokem 2010 se výdaje snížily o 1 283 158 tis. K�. Hlavní váhu 
v dávkách nemocenského pojišt
ní má nemocenské, výdaje na tuto dávku dosáhly výše 
13 353 981 tis. K�. 

 

Na podpory v nezam
stnanosti bylo vynaloženo 10 349 149 tis. K�, což p�edstavuje pln
ní 
závazného ukazatele rozpo�tu po zm
nách na 92,40 %. Ve srovnání s rokem 2010 se výdaje 
snížily o 3 005 629 tis. K�. Vývoj nezam
stnanosti v pr	b
hu roku 2011 byl p�ízniv
jší než 
v p�edchozím roce, kdy docházelo k postupné stabilizaci situace na trhu práce a odeznívání 
dopad	 ekonomické a finan�ní krize, která ovliv�ovala ekonomickou situaci v �R od 
podzimu roku 2008. Zatímco v prosinci 2010 vlivem o�ekávaných zm
n zákona 
o zam
stnanosti (zejména šlo o zm
ny podmínek pro vyplácení podpory v nezam
stnanosti 
od 1. 1. 2011) radikáln
 vzrostl po�et uchaze�	 o zam
stnání, jejich mezim
sí�ní nár	st 
v lednu 2011 o 10,3 tis. (na 571,9 tis.) byl n
kolikanásobn
 menší než v p�edchozích dvou 
letech. Od února již nezam
stnanost klesala a ve 2. pololetí se udržovala na stabilní úrovni. 
V
tší nár	st byl zaznamenán jako obvykle op
t v prosinci, kdy docházelo k ukon�ování 
sezónních prací v zem
d
lství, stavebnictví, povrchových lomech �i lesních závodech, nebyl 
však tak výrazný jako p�ed rokem. 

Výdaje na aktivní politiku zam
stnanosti byly vykázány ve výši 3 816 436 tis. K�, což 
p�edstavuje pln
ní závazného ukazatele rozpo�tu po zm
nách na 61,59 %. Ve srovnání 
s rokem 2010 se výdaje snížily o 2 355 638 tis. K�. Do �erpání byly zapojeny nároky 
z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 1 671 672 tis. K�. Na vlastní nástroje aktivní politiky 
zam
stnanosti p�ipadalo 1 416 698 tis. K�, na realizaci investi�ních pobídek 1 000 000 tis. K� 
a na výdaje související s realizací projekt	 spolufinancovaných Evropským sociálním fondem 
3 888 639 tis. K�. 

 Výdaje spojené s realizací zákona �. 118/2000 Sb. byly pro rok 2011 rozpo�továny �ástkou 
700 000 tis. K�. B
hem roku nebyl rozpo�et upravován. Ze schváleného rozpo�tu bylo na 
výdaje spojené s realizací zákona �. 118/2000 Sb. v roce 2011 vynaloženo 389 142 tis. K�, 
tj. 55,59 % schváleného rozpo�tu, což je o 108 696 tis. K� mén
 než v roce 2010.  

�eská správa sociálního zabezpe�ení pokra�ovala i v roce 2011 ve vyplácení n
kolika druh	 
odškodn
ní. Celkem bylo na vlastní odškodn
ní z kapitoly 313 – MPSV vyplaceno 
899 389 tis. K�, tj. 88,78 % upraveného rozpo�tu. 

P�ísp
vek na podporu zam
stnávání osob se zdravotním postižením byl poskytnut ve výši 
3 282 404 tis. K�, což p�edstavuje pln
ní závazného ukazatele rozpo�tu po zm
nách na 
118,93 %. Do �erpání byly zapojeny nároky z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 
558 733 tis. K�. Ve srovnání s rokem 2010 výdaje vzrostly o 570 101 tis. K�. 

Transfery na výplatu p�ísp
vku na pé�i byly územním rozpo�t	m poskytnuty ve výši 
18 240 905 tis. K�, což p�edstavuje pln
ní závazného ukazatele rozpo�tu po zm
nách na 
101,34 %. Do �erpání byly zapojeny nároky z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 
321 200 tis. K�. Ve srovnání s rokem 2010 se výdaje snížily o 1 559 584 tis. K�. 
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Transfery na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek pro ob�any se zdravotním 
postižením byly územním rozpo�t	m poskytnuty ve výši 7 057 169 tis. K�, což p�edstavuje 
pln
ní závazného ukazatele rozpo�tu po zm
nách na 99,26 %. Do �erpání byly zapojeny 
nároky z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 76 481 tis. K�. Ve srovnání s rokem 2010 výdaje 
vzrostly o 1 153 868 tis. K�. 

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly �erpány ve výši 
5 065 500 tis. K� (v�etn
 zapojení nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 8 487 tis. K� 
a mimorozpo�tových prost�edk	 ve výši 386 tis. K�), což p�edstavuje pln
ní závazného 
ukazatele rozpo�tu po zm
nách na 95,89 % . 

Prost�edky na platy organiza�ních složek státu byly �erpány ve výši 4 920 461,92 tis. K� 
(v�etn
 zapojení nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 1 832 tis. K� 
a mimorozpo�tových prost�edk	 ve výši 386 tis. K�), což p�edstavuje pln
ní závazného 
ukazatele rozpo�tu po zm
nách na 96,75 %. 

Limit po�tu zam
stnanc	 v rozpo�tu po zm
nách ve výši 19 613 funk�ních míst byl napln
n 
ve výši 18 271, tj. na 93,02 %. 

Stav nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 k 1. lednu 2011 �inil 10 673 986 tis. K�, v tom 
nároky z nespot�ebovaných profilujících výdaj	 8 348 797 tis. K�, tj. 78,22 % celkového 
stavu nárok	, a nároky z nespot�ebovaných neprofilujících výdaj	 2 325 188 tis. K�, tj. 
21,78 % celkového stavu nárok	. Nejv
tší objem nárok	 p�edstavovaly nároky 
z nespot�ebovaných profilujících výdaj	, na jejichž provedení dostává �eské republika 
pen
žní prost�edky nebo jejich �ást z rozpo�tu Evropské unie. Stav t
chto nárok	 �inil 
7 993 193 tis. K�, tj. 74,88 % celkového stavu nárok	. 

V pr	b
hu roku byly nároky z nespot�ebovaných výdaj	 sníženy celkem o 8 850 398 tis. K� 
a to z d	vodu rozhodnutí organiza�ních složek státu p�ekro�it rozpo�et výdaj	 o tuto �ástku.  

Stav nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 k 31. prosinci 2011 �inil 1 823 588 tis. K�. 

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu 
kapitoly Ministerstvo práce a sociálních v
cí. 



 29

Kapitola 314 - Ministerstvo vnitra 

V roce 2011 hospoda�ilo v rámci resortu Ministerstva vnitra celkem 51 organiza�ních složek 
státu (z toho organiza�ní složka státu MV se dále skládá ze 3 územních pracoviš�) a 4 
p�ísp
vkové organizace. 

P�íjmy kapitoly 314 – Ministerstva vnitra schválené v rozpo�tu na rok 2011 ve výši 
9 608 315 tis. K� byly v pr	b
hu roku upravovány rozpo�tovými opat�eními na 
9 609 223 tis. K� a byly spln
ny �ástkou 7 800 515 tis. K�, tj. 81,18 %. V oblasti p�íjm	 
z pojistného na sociální zabezpe�ení a p�ísp
vku na státní politiku zam
stnanosti �inil 
schválený a upravený rozpo�et 6 849 005 tis. K�, p�i�emž pln
ní �inilo 5 886 542 tis. K�, 
tj.85,95 %. Schválený rozpo�et p�íjm	 z rozpo�tu EU a z prost�edk	 finan�ních mechanism	 
celkem na rok 2011 �inil 2 050 310 tis. K� a upravený rozpo�et 2 051 218 tis. K�. Skute�né 
pln
ní v�etn
 mimorozpo�tových zdroj	 (z rezervního fondu 956 tis. K�) bylo ve výši 
877 447 tis. K�. Celkové p�íjmy byly oproti schválenému rozpo�tu roku 2010 nižší 
o 598 473 tis. K�, v tom p�íjmy pojistného vyšší o 314 513 tis. K� a neda�ové, kapitálové 
p�íjmy a p�ijaté transfery celkem nižší o 904 086 tis. K� a da�ové p�íjmy nižší o 8 900 tis. K�. 
Z výše uvedeného vyplývá, že celkové p�íjmy byly spln
ny na 81,18 %, tj. nespln
ny o �ástku 
1 808 708 tis. K�. Z toho da�ové p�íjmy byly p�epln
ny o 3 599 tis. K�, neda�ové 
a kapitálové p�íjmy a p�ijaté transfery celkem byly nespln
ny celkem o 849 844 tis. K� 
a p�íjmy z pojistného byly nenapln
ny o 962 463 tis. K�. K pln
ní p�íjm	 z pojistného je 
nutné poznamenat, že tyto p�íjmy jsou souvztažné k zú�tovanému objemu prost�edk	 na platy 
p�íslušník	 P�R a p�íslušník	 HZS. Rozpis t
chto p�íjm	 nebyl MF upraven a odpovídá 
objemu prost�edk	 na platy p�íslušník	 bezpe�nostních sbor	 p�ed krácením (10 %). 
V d	sledku toho došlo k nenapln
ní p�íjm	 z pojistného. P�i porovnání skute�ných p�íjm	 
roku 2011 se skute�ností roku 2010 byly p�íjmy v roce 2011 nižší o 1 029 707 tis. K�, z toho 
neda�ové a kapitálové p�íjmy a p�ijaté transfery celkem nižší o 261 196 tis. K�, p�íjmy 
z pojistného na sociální zabezpe�ení a p�ísp
vku na státní politiku zam
stnanosti nižší 
o 770 309 tis. K� a da�ové p�íjmy vyšší o 1 798 tis. K�. 

Výdaje kapitoly 314 schválené v rozpo�tu na rok 2011 ve výši 52 877 539 tis. K� byly 
k 31. prosinci 2011 upraveny rozpo�tovými opat�eními na �ástku 54 591 583 tis. K�.  

Skute�né �erpání v�etn
 zapojení mimorozpo�tových zdroj	 a dalšího povoleného p�ekro�ení 
�inilo 53 783 098 tis K� (98,52 %).  

Na základ
 ustanovení § 23, odst. 1, písm. b) zákona o rozpo�tových pravidlech bylo v oblasti 
mimorozpo�tových zdroj	 v�etn
 zapojení nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 a dalších titul	 
mimorozpo�tových zdroj	 povoleno p�ekro�ení rozpo�tu výdaj	, kterým nedochází ke zm
n
 
závazných ukazatel	, celkem ve výši 3 470 964 tis. K�. 

Do kapitoly MV byly v pr	b
hu roku uvoln
ny prost�edky z kapitoly Všeobecná pokladní 
správa ve výši 1 501 910 tis. K�. �erpání skute�ných výdaj	 roku 2011 oproti roku 2010 je 
nižší o 5 681 246 tis. K�. V oblasti b
žných výdaj	 bylo nižší o 5 953 632 tis. K� . V oblasti 
kapitálových výdaj	 bylo �erpání vyšší o 272 385 tis. K�. B
žné výdaje schválené v rozpo�tu 
na rok 2011 ve výši 50 463 501 tis. K� byly rozpo�tovými opat�eními upraveny na 
51 988 124 tis. K�. �erpáno bylo 51 394 188 tis. K�, což p�edstavuje 98,86 % z výdaj	 
celkem. V oblasti b
žných výdaj	 byla p�evážná �ást prost�edk	 ve výši 23 675 738 tis. K� 
(45,54 %) vynaložena na platy zam
stnanc	 a výdaje s tím související (bez p�evodu do 
FKSP). Dále na neinvesti�ní nákupy ve výši 9 450 634 tis. K� a sociální dávky 
8 655 966 tis. K�. Ve srovnání s rokem 2010, kdy celkové �erpání b
žných výdaj	 �inilo 
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57 347 820 tis. K�, bylo �erpání roku 2011 nižší o 5 953 632 tis. K�, což �iní pokles na 
89,62 % oproti roku 2010. 

Kapitálové výdaje ve schváleném rozpo�tu na rok 2011 ve výši 2 414 038 tis. K� byly 
rozpo�tovými opat�eními upraveny na 2 603 459 tis. K�. �erpáno bylo 2 388 910 tis. K�, což 
p�edstavuje 4,44 % z výdaj	 celkem. V oblasti kapitálových výdaj	 byly prost�edky použity 
zejména na po�ízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Prost�edky (v�etn
 
neinvesti�ních výdaj	 souvisejících) byly vynakládány p�edevším na programy vedené 
v EDS/SMVS, a to zejména na rozvoj a obnovu materiáln
 technické základny Policie �R 
v rámci programu 214110 (545 169 tis. K�), na reprodukci majetku HZS �R 114210 
(325 483 tis K�), na programy spolufinancované z rozpo�tu EU – IOP a OP LZZ 114070 
(909 230 tis. K�), na rozvoj a obnovu materiáln
 technické základny hasi�ského záchranného 
sboru v rámci programu 214210 (8 500 tis. K�) na periodickou obnovu základní požární 
techniky 114230 ( 56 028 tis. K�). Ve srovnání s rokem 2010, kdy celkové �erpání výdaj	 
ur�ených na financování program	 �inilo 2 144 486 tis. K�, bylo �erpání roku 2011 vyšší 
o 289 452 tis. K�. 

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci organiza�ních složek státu schválené 
v objemu 24 048 734 tis. K� a upravené na 23 820 481 tis. K� byly �erpány ve výši 
23 675 738 tis. K�, tj. na 99,39 % a u státní správy na 99,38 % s tím, že jejich kone�ný 
rozpo�et ve výši 23 899 683 tis. K� byl �erpán na 99,06 %, a u státní správy 99,05 %.  

Schválený po�et 70 913 zam
stnanc	 organiza�ních složek státu se v pr	b
hu roku snížil na 
70 116 a ten byl pln
n na 93,37 %, z toho ve státní správ
 93,56 %. Neobsazeno z	stalo 4 652 
funk�ních míst, z toho u státní správy 4 380. Nenapln
nost p�íslušník	 bezpe�nostních sbor	 
�inila 2 895 míst. 

Pr	m
rný plat se v roce 2011 zvýšil z 27 642 K� rozpo�tu po zm
nách na 29 445 K�, 
tj. o 6,52 % a ve státní správ
 o 6,28 %. Proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 
31 172 K� se pr	m
rný plat snížil o 5,54 % a u státní správy o 5,67 %.  

Mzdové náklady p�ísp
vkových organizací v objemu 259 219 tis. K� rozpo�tu po zm
nách 
byly �erpány ve výši 258 957 tis. K�, tj. na 99,90 %. Po zapojení mimorozpo�tových zdroj	 
ve výši 2 136 tis. K� bylo �erpání 99,08 %.  

Schválený po�et 1248 zam
stnanc	 p�ísp
vkových organizací se v pr	b
hu roku snížil na 
1219 a ten byl pln
n na 85,73 % a pr	m
rný plat v roce 2011 se zvýšil z 16 740 K� rozpo�tu 
po zm
nách na 19 570 K�, tj. o 16,91 %. Proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 
20 093 K� se pr	m
rný plat snížil o 2,60 %.  

D	chody a ostatní sociální dávky ve schváleném rozpo�tu na rok 2011 ve výši 
8 460 708 tis. K� byly rozpo�tovými opat�eními upraveny na 8 664 708 tis. K�. �erpáno bylo 
8 655 966 tis. K�, což p�edstavuje 16,09 % z výdaj	 celkem. Na dávky d	chodového pojišt
ní 
bylo celkem použito 4 334 340 tis. K� a na ostatních sociálních dávkách bylo použito celkem 
4 321 626 tis. K�. Celkový po�et dávek d	chodového pojišt
ní vyplácených k 31. 12. 2011 
dosáhl po�tu 31 249. Nov
 p�iznaných d	chodových dávek bylo v roce 2011 celkem 2 447. 
Celkové výdaje se oproti roku 2010 zvýšily o 7,42 %, ve finan�ním objemu o 299 422 tis. K�. 
Rozpo�et výsluhových p�ísp
vk	 na rok 2011 byl schválen ve výši 3 300 000 tis. K�. 
Upravený rozpo�et v objemu 3 615 000 tis. K� byl k 31.12.2010 �erpán ve výši 
3 614 779 tis. K�, tj. 99,99 %. Po�et vyplácených výsluhových p�ísp
vk	 k 31.12.2011 �inil 
28 992, což je v absolutním p�ír	stku o 1 495 dávek více než ve stejném období minulého 
roku. Pr	m
rná výše výsluhového p�ísp
vku vyplácená k 31.12.2011 byla 10 379 K�, 
tj. o 500 K� více než v roce 2010. 
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Neinvesti�ní dotace nestátním neziskovým organizacím �inily ve schváleném rozpo�tu na rok 
2011 celkem 39 444 tis. K�. Rozpo�et byl upraven na �ástku 88 367 tis. K�. Skute�né �erpání 
�inilo celkem 84 393 tis. K� (�erpání zahrnuje i použití finan�ních prost�edk	 z nárok	 
z nespot�ebovaných výdaj	 15 939 tis. K�).  

Z tohoto objemu bylo �erpáno na úsek požární ochrany a IZS 13 000 tis. K�, pro oblast 
dobrovolnické služby (zákon �. 198/2002 Sb., o dobrovolnické služb
) 9 944 tis. K�. V rámci 
komunitárních program	 u Evropského uprchlického fondu, Evropského návratového fondu 
a Evropského fondu pro integraci p�íslušník	 t�etích zemí bylo �erpáno 32 517 tis. K�, 
v rámci Opera�ního programu Lidské zdroje a zam
stnanost bylo �erpáno 11 296 tis. K�. Na 
vytvá�ení podmínek pro t
lesnou a st�eleckou p�ípravu policist	 7 000 tis. K�, na oblast v
dy 
a výzkumu u HZS 1500 tis. K�, na prevenci kriminality 3 636 tis. K�, na boj s korupcí 
5 500 tis. K� 

Výdaje na výzkum a vývoj �inily ve schváleném rozpo�tu na rok 2011 celkem 481 248 tis. K� 
(v tom institucionální podpora 60 763 tis. K� a ú�elové podpora 420 485 tis. K�). Rozpo�et 
byl upraven na �ástku 473 809 tis. K� (v tom 55 794 tis. K� institucionální a 418 015 tis. K� 
ú�elové). Skute�né �erpání �inilo 424 650 tis. K�. �erpání institucionální podpory �inilo 
52 602 tis. K� a ú�elové podpory 372 048 tis. K�. Ve skute�nosti za rok 2011 jsou zapojeny 
nároky z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 21 811 tis. K� a prost�edky rezervního fondu ve 
výši 150 tis. K�. Z hlediska �len
ní t
chto prost�edk	 na b
žné a kapitálové výdaje bylo 
�erpáno 359 482 tis. K� na b
žné výdaje a 65 168 tis. K� na kapitálové.  

Výdaje spolufinancované z rozpo�tu EU (bez SZP) �inily ve schváleném rozpo�tu na rok 
2011 celkem 2 313 655 tis. K�, v tom ze státního rozpo�tu 325 878 tis. K� a podíl rozpo�tu 
EU 1 987 777 tis. K�. Z rozpo�tu po zm
nách v celkové výši 2 273 589 tis. K� (v tom ze 
státního rozpo�tu 257 069 tis. K� a podíl rozpo�tu EU 2 016 520 tis. K�) bylo �erpáno 
1 539 846 tis. K� celkem (v tom ze státního rozpo�tu 194 040 tis. K� a z rozpo�tu EU 
1 345 806 tis. K�) Finan�ní prost�edky jsou �erpány v rámci strukturálních fond	, 
komunitárních program	 a programu Evropská migra�ní sí�.  

Schválený rozpo�et pro �erpání v rámci strukturálních fond	 p�edstavoval v roce 2011 �ástku 
2 129 416 tis. K� (v tom ze státního rozpo�tu 311 409 tis. K� a podíl z rozpo�tu EU 
1 818 007 tis. K�), rozpo�et po zm
nách 2 099 363 tis. K� (v tom ze státního rozpo�tu 
244 143 tis. K� a z rozpo�tu EU 1 855 220 tis. K�). Celkové �erpání finan�ních prost�edk	 
v rámci strukturálních fond	 v roce 2011 �inilo 1 433 047 tis. K� (v tom ze státního rozpo�tu 
184 209 tis. K� a z rozpo�tu EU 1 248 838 tis. K�). 

Schválený rozpo�et pro �erpání komunitárních program	 �inil v roce 2011 �ástku 
181 933 tis. K�, v tom podíl z rozpo�tu EU 167 925 tis. K� a ze státního rozpo�tu 
14 008 tis. K�. Skute�né �erpání programu �inilo 105 313 tis. K� v tom prost�edky EU 
95 780 tis. K� a prost�edky ze státního rozpo�tu 9 533 tis. K�. 

U projektu Evropská migra�ní sí� se nejedná se o komunitární program, ale o program 
financovaný z obecného rozpo�tu EU, spadající do tzv. Budget line �. 18 03 05. Evropská 
migra�ní sí� je provozována na základ
 Rozhodnutí Rady ze dne 14. 5. 2008 o z�ízení 
Evropské migra�ní sít
 (2008/381/ES). Schválený rozpo�et na rok 2011 v �ástce 2 306 tis. K� 
(v tom ze státního rozpo�tu 461 tis. K� a 1 845 tis. K� z rozpo�tu EU) byl �erpán �ástkou 
1 485 tis. K�, v tom ze státního rozpo�tu 297 tis. K� a z rozpo�tu EU 1 188 tis. K�.  

V rámci výdaj	 na spole�né projekty, které jsou z �ásti financovány z prost�edk	 finan�ních 
mechanism	 EHP, byl u Programu švýcarsko - �eské spolupráce v roce 2011 realizován 
pouze projekt „Zásah a výcvik proti organizovaným skupinám ÚRN.“ U ostatních projekt	 
došlo k posunutí realizace z d	vodu problém	 s výb
rovými �ízeními a uzavíráním smluv.  
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Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly 314 Ministerstvo vnitra jsou obsaženy 
v záv
re�ném ú�tu kapitoly. 



 33

Kapitola 315 - Ministerstvo životního prost�edí  

Rozpo�et na rok 2011 schválený zákonem �. 433/2010 Sb., zahrnoval p�íjmy vlastního 
ministerstva a organiza�ních složek státu. Ve výdajích byly rozpo�továny prost�edky na 
�innost vlastního ministerstva, organiza�ních složek státu a p�ísp
vkových organizací, 
transfery podnikatelským subjekt	m, neziskovým a podobným organizacím a transfery 
kraj	m, obcím a mezinárodním organizacím. 

Schválený rozpo�et p�íjm	 ve výši 13 702 273 tis. K� pro vlastní ministerstvo a pro �ty�i 
organiza�ní složky státu z	stal beze zm
ny. Ve skute�nosti byl rozpo�et pln
n ve výši 
9 687 811 tis. K�. Upravený rozpo�et p�íjm	 ze spole�ných projekt	 s EU a z prost�edk	 
finan�ních mechanism	 ve výši 13 526 373 tis. K� byl pln
n objemem pouze ve výši 
9 503 528 tis. K�, tj. na 70,26 %. Pln
ní ostatních p�íjm	 OSS rozpo�tovaných ve výši 
175 900 tis. K� dosáhlo �ástky 184 283 tis. K� a po odpo�tu použitých mimorozpo�tových 
zdroj	 ve výši 14 552 tis. K� byly ostatní p�íjmy spln
ny na 96,49 %.  

Rozpo�et výdaj	 kapitoly zahrnoval krom
 podílu státního rozpo�tu, který �inil 
3 564 337 tis. K� také prost�edky z rozpo�tu EU a ostatních finan�ních mechanism	 ve výši 
13 526 373 tis. K�. Schválený rozpo�et výdaj	 ve výši 17 090 710 tis. K� byl v pr	b
hu roku 
rozpo�tovými opat�eními snížen na 16 803 424 tis. K�, tj. o 287 286 tis. K�. B
žné výdaje 
byly rozpo�tovými opat�eními zvýšeny o 805 900 tis. K� na �ástku 4 078 138 tis. K�. 
U kapitálových výdaj	 došlo ke snížení o 1 093 186 tis. K� na �ástku 12 725 286 tis. K�.  

Výdaje organiza�ních složek státu byly ur�eny k financování vlastního ministerstva a jeho 
�ty� pod�ízených organiza�ních složek státu - �eská geologická služba - Geofond (Geofond), 
Agentura ochrany p�írody a krajiny (AOPK), �eská inspekce životního prost�edí (�IŽP) a 
Správa Národního parku �eské Švýcarsko (NP �Š). Z rozpo�tu b
žných výdaj	 OSS po 
zm
nách ve výši 1 875 789 tis. K� bylo vy�erpáno 1 681 654 tis. K�, po zohledn
ní �erpání 
nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 a RF �inilo skute�né �erpání 1 575 602 tis. K� (84 %). 

Z upraveného limitu pro �erpání kapitálových výdaj	 OSS ve výši 4 009 549 tis. K� bylo 
použito 115 796 tis. K� (v�etn
 prost�edk	 �erpaných z nárok	) na financování program	 
reprodukce majetku. Výše použitých prost�edk	 byla ovlivn
na zejména nízkým �erpáním 
u spole�ných projekt	 s EU. 

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci organiza�ních složek státu schválené 
v objemu 635 043 tis. K� a upravené na 651 650 tis. K� byly �erpány na 101,36 % rozpo�tu 
po zm
nách. P�ekro�ení bylo kryto z nárok	 ve výši 17 218 tis. K� a mimorozpo�tových 
zdroj	 ve výši 2 035 tis. K�. Po�et zam
stnanc	 byl 1875, to je 92,32 % rozpo�tu po 
zm
nách, neobsazeno z	stalo 156 funk�ních míst. Pr	m
rný plat vzrostl proti skute�nosti 
dosažené v roce 2010 ve výši 28 568 K� o 0,36 % na 28 670 K�. 

V d	sledku realizace základního auditu agend v resortu MŽP došlo k 31.12.2011 ke zrušení 
organiza�ní složky státu �eská geologická služba - Geofond a k centralizaci výkonu státní 
geologické služby v p�ísp
vkové organizaci �eská geologická služba. 

Na rozpo�et MŽP bylo v roce 2011 napojeno 7 p�ísp
vkových organizací - �eský 
hydrometeorologický ústav (�HMÚ), �eská geologická služba (�GS), CENIA, �eská 
informa�ní agentura životního prost�edí (CENIA), Správa Krkonošského národního parku 
(KRNAP), Správa Národního parku a chrán
né krajinné oblasti Šumava (NP Šumava), 
Správa Národního parku Podyjí (NP Podyjí) a Správa jeskyní �R (SJ). V pr	b
hu roku 2011 
byla uskute�n
na �ada rozpo�tových opat�ení p�ísp
vk	 na �innost p�ísp
vkových organizací, 
která znamenala zvýšení na 1 266 801 tis. K�. Po ode�tení použitých nárok	 
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z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 22 605 tis. K� byl rozpo�et �erpán ve výši 
1 173 929 tis. K�.  

Z upraveného limitu investi�ních transfer	 PO ve výši 321 809 tis. K� bylo použito 
188 800 tis. K� na financování program	 reprodukce majetku. V �erpání byly zahrnuty 
nároky z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 28 986 tis. K�. 

Závazný limit mzdových náklad	 p�ísp
vkových organizací v objemu 502 294 tis. K� byl 
snížen na 488 148 tis. K�. Hlavní zm
nou bylo vyjmutí Správy jeskyní �R ze mzdové 
regulace. Ve skute�nosti bylo �erpáno 563 571 tis. K�, tj. 115,45 %. P�ekro�ení bylo kryto 
z mimorozpo�tových zdroj	. Po�et zam
stnanc	 byl 1724, to je 96,42 % rozpo�tu po 
zm
nách. Nenapln
no z	stalo 64 funk�ních míst. Pr	m
rný plat vzrostl proti skute�nosti 
dosažené v roce 2010 ve výši 25 115 K� o 2,32 % na 25 697 K�. 

V rámci b
žných výdaj	 byly rozpo�továny prost�edky na Program pé�e o krajinu, ze kterých 
byly financovány akce v rámci dota�ních titul	, nap�. na podporu p�edm
t	 ochrany pta�ích 
oblastí a evropsky významných lokalit a pé�e o zvlášt
 chrán
né druhy rostlin a živo�ich	, na 
vytvá�ení podmínek pro zachování nebo obnovu významných biotop	, na likvidaci invazních 
druh	 rostlin a živo�ich	, na pé�i o registrované významné krajinné prvky, na pé�i o památné 
stromy a aleje, na výsadbu nelesní zelen
, na vytvá�ení drobných p�írodních prvk	 v krajin
 a 
na podporu záchranných stanic pro ohrožené a handicapované živo�ichy. Schválený rozpo�et 
ve výši 106 084 tis. K� byl v pr	b
hu roku navýšen o 50 000 tis. K� p�esunem prost�edk	 
z kapitoly VPS na kone�ných 156 084 tis. K�. Z rozpo�tu po zm
nách bylo do rozpo�tu 
resortních OSS a PO p�evedeno celkem 117 509 tis. K� a vy�erpáno 106 623 tis. K�. Pro 
podnikatelské subjekty, ostatní právnické a fyzické osoby bylo v rozpo�tu MŽP ur�eno 
26 085 tis. K�, které byly v�etn
 prost�edk	 z nárok	 vy�erpány ve výši 30 955 tis. K�. 
Dotace jim byly poukazovány na základ
 smluvních vztah	 a po p�ejímce provedených prací 
p�ímo z ú�tu 7894 na jejich zvláštní ú�ty u pen
žních ústav	. Pro obce a kraje byly p�evedeny 
prost�edky ve výši 12 490 tis. K� a vy�erpány ve výši 12 470 tis. K�.  

Schválený rozpo�et p�ísp
vk	 mezinárodním organizacím ve výši 50 039 tis. K� byl 
v pr	b
hu roku upraven na kone�ných 67 662 tis. K�. V návaznosti na povinnosti vyplývající 
z mezistátních úmluv bylo uhrazeno celkem 67 327 tis. K� - nap�. p�ísp
vek Evropské 
organizaci pro využívání meteorologických satelit	 EUMETSAT (31 036 tis. K�), p�ísp
vek 
Mnohostrannému fondu Montrealského Protokolu (9 910 tis. K�), p�ísp
vek dle Smlouvy 
o spolupráci �R s Evropským centrem pro st�edn
dobou p�edpov
 po�así – ECMWF 
(7 326 tis. K�), p�ísp
vek Mezinárodní komisi pro ochranu Labe (6 340 tis. K�), aj.  

Podnikatelským subjekt	m byly v rámci neinvesti�ních transfer	 poskytnuty prost�edky ve 
výši 416 428 tis. K�, v tom 9 035 tis. K� Program pé�e o krajinu na financování terénních 
a vegeta�ních úprav, 12 684 tis. K� na projekty výzkumu a vývoje zam
�ené na problematiku 
jednotlivých složek životního prost�edí, 3 593 tis. K� na p�ísp
vek na hospoda�ení v lesích na 
území NP, 696 tis. K� k vyrovnání závazk	 pracovník	m v hornictví pro organizaci Palivový 
kombinát Ústí, s.p., 5 024 tis. K� zoologickým zahradám, 1 073 tis. K� v rámci programu 
115 160 na výsadbu ve�ejné zelen
, úpravu mok�adu a na ošet�ení významných strom	. 
V rámci OP Životní prost�edí, tj. z program	 115 110, 115 120, 115 210, 115 220, 115 230 a 
115 240 byly �erpány prost�edky ve výši 384 323 tis. K�. Realizované akce byly ur�eny na 
zkvalit�ování nakládání s odpady, rekonstrukce �OV a na odbahn
ní rybník	. 

Rozpo�et investi�ních transfer	 podnikatelským subjekt	m byl v pr	b
hu roku 2011 upraven 
na 1 760 284 tis. K�, prost�edky ve výši 1 997 749 tis. K� byly �erpány v objemu 
1 785 440 tis. K� z nárok	. Z programu 215 210 byly poskytnuty dotace ve výši 3 646 tis. K� 
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na akce zam
�ené na obnovu kanalizací a �išt
ní vod. Na spole�né projekty s EU byly 
poskytnuty prost�edky ve výši 1 994 103 tis. K�.  

Obce a kraje v rámci neinvesti�ních dotací �erpaly prost�edky v celkové výši 516 277 tis. K�. 
V tomto objemu byly zahrnuty transfery ve výši 12 898 tis. K� z Programu pé�e o krajinu 
a z p�ísp
vku na hospoda�ení v lesích na území NP. V rámci p�ísp
vku zoologickým 
zahradám byly poskytnuty prost�edky ve výši 28 197 tis. K� 14 zahradám. Prost�edky 
z národních program	 (215 110 a 115 160) byly �erpány v objemu 93 947 tis. K�. Z OP ŽP 
byly obcím a kraj	m poskytnuty prost�edky ve výši 381 235 tis. K�. Kapitálové výdaje ve 
výši 8 618 619 tis. K� byly �erpány v objemu 7 391 197 tis. K� z nárok	.  

 Schválený rozpo�et na financování spole�ných program	 EU a �R na financování projekt	 
strukturálních fond	 ERDF, ESF, Fondu soudržnosti, Komunitárních program	 a finan�ních 
mechanism	 byl v pr	b
hu roku upraven na 13 435 613 tis. K�. �erpání �inilo celkem 
13 030 003 tis. K�. Po ode�tení použitých nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 
11 097 017 tis. K� byl rozpo�et �erpán ve výši 1 932 986 tis. K�, tj. na 14,39 %.  

Nároky z nespot�ebovaných výdaj	 OSS byly v roce 2011 �erpány ve výši 11 308 679 tis. K�. 
Z roku 2011 byly do nárok	 p�evedeny ne�erpané prost�edky ve výši 11 789 705 tis. K�, 
z toho profilující výdaje 11 661 640 tis. K� a neprofilující výdaje 128 065 tis. K�. Podstatnou 
�ást profilujících výdaj	 p�edstavují projekty, na jejichž provedení dostává �R pen
žní 
prost�edky nebo jejich �ást od EU nebo jiných finan�ních mechanism	 (11 503 064 tis. K�). 

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly 315 – Ministerstvo životního prost�edí 
jsou obsaženy p�ímo v záv
re�ném ú�tu této kapitoly za rok 2011. 
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Kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj  

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) v roce 2011 zabezpe�ovalo 
prost�ednictvím své kapitoly �innost v oblastech p	sobnosti vymezených zákonem 
�. 272/1996 Sb., v souladu s dlouhodobou koncepcí zam
�enou na bytovou politiku, 
regionální politiku, evropskou integraci, cestovní ruch, územní plánování, stavební �ád 
a ve�ejné investování.  

Rozpo�tované p�íjmy kapitoly ve výši 28 358 009 tis. K� nebyly v pr	b
hu roku upravovány. 
Skute�né p�íjmy byly o 35,99 % nižší než schválený rozpo�et, v absolutním vyjád�ení nebyl 
rozpo�et p�íjm	 spln
n o 10 206 725 tis. K�. Rozhodující �ást p�íjm	 p�edstavovaly p�íjmy 
z Národního fondu na spole�né programy státního rozpo�tu a rozpo�tu Evropské unie, u nichž 
se jednalo o výpadek ve výši 10 381 458 tis. K�. Ostatní neda�ové p�íjmy byly p�ekro�eny 
o 174 620 tis. K�. 

Celkové výdaje kapitoly byly zvýšeny v návaznosti na provedená rozpo�tová opat�ení 
z �ástky 32 217 793 tis. K� na 35 425 537 tis. K� a byly �erpány na 62,70 % �ástkou 
22 212 779 tis. K�. Nedo�erpání upraveného rozpo�tu výdaj	 bylo zp	sobeno p�edevším 
nízkým �erpáním výdaj	 na odstra�ování povod�ových škod z let 2009 a 2010 
a prolongujícím �asovým skluzem v �erpání kofinancovaných program	 státního rozpo�tu 
a rozpo�tu Evropské unie a nízkým �erpáním Regionálních opera�ních program	, Opera�ních 
program	 Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost. Mimo tyto skute�nosti je nutné 
uvést, že rozpo�tovým opat�ením Ministerstva financí bylo umožn
no �erpat na odstra�ování 
povod�ových škod v letech 2009 a 2010 formou povoleného �erpání rozpo�tu celkem 
946 675 tis. K�. 

Ze skute�n
 vynaložených výdaj	 kapitoly ve výši 22 212 779 tis. K� p�edstavují b
žné 
výdaje 4 644 935 tis. K� a kapitálové výdaje ve výši 17 567 844 tis. K�, z nichž p�evážná �ást 
byla sm
rována regionálním radám, obcím, kraj	m a svazk	m obcí. 

V p	sobnosti ministerstva byly v roce 2011 dv
 organiza�ní složky státu a dv
 p�ísp
vkové 
organizace.  

Schválený rozpo�et prost�edk	 na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 
272 762 tis. K� pro organiza�ní složky státu se po zm
nách zvýšil na 279 471 tis. K�. 
Ve skute�nosti bylo �erpáno 268 154 tis. K�, tj. 95,95 % rozpo�tu po zm
nách. Po�et 
zam
stnanc	 byl 579, to je 93,99 % rozpo�tu po zm
nách. Neobsazeno z	stalo 37 funk�ních 
míst. Pr	m
rný plat vzrostl proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 36 732 K� 
o 1,74 % na 37 371 K�.  

Závazný limit mzdových náklad	 p�ísp
vkových organizací 69 614 tis. K� byl zvýšen na 
86 086 tis. K�. Ve skute�nosti bylo �erpáno 86 334 tis. K�, tj. 100,29 %. rozpo�tu po 
zm
nách. P�ekro�ení bylo kryto z mimorozpo�tových zdroj	 ve výši 2 228 tis. K�. Po�et 
zam
stnanc	 byl 211, to je 102,93 % rozpo�tu po zm
nách. Rozpo�et byl p�ekro�en o 6 míst, 
v tom 4,5 p�edstavovalo �erpání mimorozpo�tových zdroj	 a 1,5 vlastní p�ekro�ení 
upraveného rozpo�tu. Pr	m
rný plat klesl proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 
36 546 K� o 11,39 % na 32 383 K�.  

V oblasti bytové politiky realizovalo ministerstvo programy, jejichž finan�ní objem pro rok 
2011 byl stanoven v rámci programového financování EDS, SMVS celkem ve výši 
419 140 tis. K�. �erpání �inilo 409 911 tis. K�, tj. ne�erpání rozpo�tu o 9 229 tis. K�. 
U odstra�ování následk	 živelných pohrom z roku 2009 a 2010 byla proti nárok	m 
z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 97 782 tis. K� výdaj	 vykázána skute�nost 11 196 tis. K�, 
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takže na povod�ové programy z	stává v nárocích z nespot�ebovaných výdaj	 86 586 tis. K�. 
Mimoto byla v oblasti bytové politiky realizována rovn
ž státní finan�ní podpora hypote�ního 
úv
rování na základ
 na�ízení vlády �. 33/2004 Sb. a �. 249/2002 Sb. V této oblasti byl 
rozpo�et na rok 2011 schválen ve výši 13 500 tis. K�, p�i�emž skute�nost byla vykázána ve 
výši 23 351 tis. K�. K nep�ekro�ení rozpo�tu musely být použity nespot�ebované výdaje ve 
výši 9 714 tis. K�.  

Regionální politika ministerstva m
la stanoven finan�ní objem v rámci programového 
financování EDS, SMVS celkem ve výši 417 000 tis. K�. V pr	b
hu roku 2011 byl tento 
objem navýšen na 2 559 983 tis. K� p�edevším z titulu odstra�ování povodní z let 2009 a 
2010. Mimo to rozhodnutím Ministerstva financí bylo možno �erpat v roce 2011 �ástku 
946 675 tis. K� formou povoleného p�ekro�ení rozpo�tu. �erpání �inilo 2 854 819 tis. K�, 
z toho �erpání povoleného p�ekro�ení rozpo�tu 831 773 tis. K�. Tyto skute�nosti zp	sobily, 
že národní programy podpory regionálního rozvoje byly �erpány na 111,52 %.  

Významné ve financování roku 2011 v rámci Ministerstva pro místní rozvoj byly Regionální 
opera�ní programy a opera�ní programy Praha Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita. 
Pro rok 2011 byl na Regionální opera�ní programy a opera�ní programy Praha 
Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita schválen rozpo�et výdaj	 z rozpo�tu EU ve výši 
26 428 461 tis. K� a ze státního rozpo�tu ve výši 1 133 000 tis. K�. Rozpo�et po zm
nách 
p�edstavoval na tyto programy �ástku EU stejnou jako schválený rozpo�et a �ástka SR byla 
navýšena na 2 085 110 tis. K�. �erpání rozpo�tu se proti roku 2010 výrazn
 snížilo. Finan�ní 
prost�edky EU byly �erpány na 55,22 % a finan�ní prost�edky SR na 56,65 %.  

Do nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 p�echází do roku 2012 celkem 12 314 138 tis. K� 
rozpo�tu EU a 910 840 tis. K� státního rozpo�tu. Za hlavní p�í�iny ne�erpání 
narozpo�tovaných prost�edk	 lze ozna�it zejména posun realizací projekt	 a p�edkládání 
jednotlivých žádostí o platby ze stran p�íjemc	 zp	sobený rušením/opakováním výb
rových 
�ízení, posuzováním projekt	 ze strany Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout
že, složitou 
implementací projekt	 Integrovaného plánu rozvoje m
st nár	stem podez�ení na nesrovnalost 
u administrovaných projekt	 spojeného s jejich prov
�ováním a v neposlední �ad
 
odstra�ováním formálních nedostatk	 žádostí o platby. Ur�itý vliv na ne�erpání prost�edk	 
m
lo i zpomalení procesu výb
ru dalších projekt	 v posledním �tvrtletí roku 2010 z d	vodu 
p�ijetí usnesení vlády �. 563/2010, které zavedlo nulové spolufinancování ze SR od roku 
2012. Teprve až v roce 2011 byla situace vyjasn
na (usnesením vlády �. 64/2011) a byl 
obnoven proces výb
ru projekt	 a podpisu smluv. 

Dalším programem administrovaným Ministerstvem pro místní rozvoj je Integrovaný 
opera�ní program. Upravený rozpo�et ve výši 1 399 804 tis. K� byl �erpán na 97,14 %. 
Skute�nost p�edstavovala hodnotu 1 359 754 tis. K�. Stále z	stávají nároky 
z nespot�ebovaných výdaj	 k 1. 1. 2012 v pom
rn
 zna�ném objemu (642 238 tis. K�). Tyto 
výsledky souvisí se zpožd
ním realizací výb
rových �ízení v projektech a tím s posunem 
v realizaci a proplácení projekt	. V p�ípad
 oblasti intervence se jedná o projekt MMR na 
elektronizaci ve�ejných zakázek (tzv. NIPEZ), který je projektem individuáln
 posuzovanými 
výdaji na MF �R, kde došlo ke skluzu v realizaci. Výrazný objem je nap�íklad u prioritní osy 
4, která se týká cestovního ruchu, kde je p�íjemcem i samotné MMR, odbor cestovního ruchu 
a p�ísp
vková organizace CzechTourism. MMR v roce 2011 nevyužilo v
tšinu svých 
plánovaných výdaj	 na realizaci projektu. V technické pomoci IOP došlo k posunu realizace 
plánovaných aktivit a zrušení n
kolika aktivit. N
které výdaje z technické pomoci se poda�ilo 
zrealizovat �ádov
 levn
ji zapojením spolupracujících resort	 a dalších partner	 (nap�. 
výro�ní konference IOP). 
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 Ministerstvo pro místní rozvoj administruje rovn
ž opera�ní program Technická pomoc. 
Upravený rozpo�et na tento program ve výši 793 727 tis. K� byl ve skute�nosti �erpán jen 
z 35,43 %. Skute�né �erpání p�edstavovalo �ástku 281 236 tis. K�. Nevy�erpání prost�edk	 
v programu OPTP za rok 2011 má �adu p�í�in, jednou z nich je po�áte�ní zpožd
ní, ke 
kterému dochází p�i schvalování individuáln
 posuzovaných výdaj	 (projekty nad 
100 mil. K�), které jsou p�edkládány na MF. Další p�í�inou jsou administrativní zm
ny p�i 
samotné realizaci projekt	, zásadní jsou tyto zm
ny u finan�n
 významných projekt	, kdy 
jsou nevy�erpané prost�edky p�esouvány do dalších etap projekt	, což zp	sobuje zm
nu 
rozložení v �erpání/vyú�tování finan�ních prost�edk	 v letech, rovn
ž dochází v n
kterých 
p�ípadech k prodlužování realizace projekt	 do dalších let. Nejvýznamn
jší p�í�inou je 
ne�erpání prost�edk	 u projekt	, v rámci kterých jsou realizována výb
rová �ízení, zejména 
nadlimitní výb
rová �ízení, u nichž jsou postupy administrativn
 a �asov
 náro�né (dochází 
k posun	m termínu vyhlášení ve�ejné zakázky). Proces uzav�ení smlouvy s vybraným 
uchaze�em je rovn
ž u n
kterých projekt	 prodlužován v p�ípad
 zahájení správního �ízení, 
pokud se neúsp
šný uchaze� odvolá na ÚOHS. Dalším p�í�inou je rušení již p�ipravených 
a schválených zadávacích �ízení zadavatelem nebo v menším m
�ítku nedodržení pravidel pro 
zadávání ve�ejných zakázek, což m	že vést k nezp	sobilosti výdaj	 v programu. 

Na po�átku roku 2011 bylo evidováno celkem 4 728 579 tis. K� nárok	 z nespot�ebovaných 
výdaj	. V pr	b
hu roku 2011 byly nároky z nespot�ebovaných výdaj	 vy�erpány ve výši 
1 451 408 tis. K�, úsporami rozpo�tu v roce 2011 byly generovány nové nároky 
z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 15 495 939 tis K�. Stav nárok	 z nespot�ebovaných 
výdaj	 k 1.1.2012 p�edstavuje �ástku 18 773 109 tis. K�. 

Ministerstvo v roce 2011 rovn
ž provedlo hodnocení �innosti resortu podle cílového 
rozpo�tování, kdy veškeré rozpo�tované výdaje roku 2011 jsou rozd
leny do �ty� blok	. 

Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu - zahrnuje vznik nových pracovních míst, 
p�ípravu nových pr	myslových ploch, zprovozn
ní nevyužívaných pr	myslových ploch 
i jiných prostor a objekt	 pro podnikání a zajišt
ní související výstavby, rozší�ení nebo 
rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury. Dále zahrnuje realizaci technické 
infrastruktury obcí pro rozvoj cestovního ruchu a obnovu technických a kulturních památek 
v rámci koncepce regionálního programu, obnovu majetku poškozeného pohromou, 
sloužícího k zabezpe�ení základních funkcí v území. Celková �ástka ur�ená rozpo�tem na 
tento blok p�edstavuje rozhodující �ást rozpo�tu výdaj	 na rok 2011. Jedná se 
o 34 151 211 tis. K�. Vy�erpáno bylo v roce 2011 o 13 049 355 tis. K� mén
, pln
ní rozpo�tu 
p�edstavuje hodnotu 61,79 %. Kriteriem pro hodnocení úsp
šnosti bloku je % uspokojení 
oprávn
ných žádostí. Cílovým stavem pro rok 2011 je hodnota 45 %. Cílový stav byl spln
n. 
Nepln
ní se soust�edilo pouze na živelní nebo jiné pohromy – 2011 – zde nebylo možné ke 
krátkému termínu po povodních dosáhnout do konce roku �erpání. 

Podpora bydlení – zahrnuje zlepšení bytové situace obyvatelstva tak, aby domácnosti byly 
schopné nalézt vhodné bydlení odpovídající jejich finan�ním možnostem, pomoc p�i 
uspokojování bytových pot�eb osob, které si vlastními silami nemohou po�ídit odpovídající 
bydlení, zvyšování objemu nové technické infrastruktury pro vymezené cílové skupiny 
obyvatel, snížení stá�í bytového fondu, zkvalitn
ní bytového fondu, podporu udržitelného 
rozvoje bytového fondu, udržení sociální stability v sídlištních celcích a prevenci kriminality. 
Celková �ástka ur�ená na tento blok v rozpo�tu na rok 2011 p�edstavuje hodnotu 
462 365 tis. K�. Vy�erpáno bylo v roce 2011 o 5 547 tis. K� více, pln
ní rozpo�tu p�edstavuje 
hodnotu 101,20 %. Kriteriem pro hodnocení úsp
šnosti bloku je % uspokojení oprávn
ných 
žádostí. Pro rok 2011 se p�edpokládá cílová hodnota 60 %. Cílová hodnota byla zabezpe�ena 
u po�tu uspokojených žádostí, u hodnoty však cíl spln
n nebyl. Problémy v zajišt
ní cíle se 
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projevily zejména u podprogram	 podpory regenerace panelových sídliš� a podpory výstavby 
technické infrastruktury.  

Územní plánování a stavební �ád – zahrnuje výkon funkce nad�ízeného správního orgánu 
krajských ú�ad	 a Magistrátu hl. m. Prahy p�i jimi vykonávané p�enesené p	sobnosti na úseku 
územního rozhodování, stavebního �ádu a vyvlastn
ní. V intencích zákona �. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) a podle dalších navazujících zákon	, 
na�ízení vlády a vyhlášek pln
ní úkol	 MMR v oblasti legislativy. Celková �ástka ur�ená na 
tento blok v rozpo�tu na rok 2011 p�edstavuje hodnotu 49 244 tis. K�. Vy�erpáno bylo v roce 
2011 o 12 906 tis. K� mén
, pln
ní rozpo�tu p�edstavuje hodnotu 73,79 %. Kriteriem pro 
hodnocení úsp
šnosti bloku je % zabezpe�ení výše uvedených �inností. Pro rok 2011 se 
p�edpokládá cílová hodnota 100 %. P�es dosažené úspory v rozpo�tu na rok 2011, lze 
konstatovat, že úkoly v této oblasti byly pln
 zabezpe�eny.  

Ostatní �innosti resortu – zahrnují zajišt
ní provozu a vlastní investi�ní výstavby resortu. 
Celková �ástka ur�ená na tento blok v rozpo�tu na rok 2011 p�edstavuje hodnotu 
762 717 tis. K�. Vy�erpáno bylo v roce 2011 o 156 044 tis. K� mén
, pln
ní rozpo�tu 
p�edstavuje hodnotu 79,54 %. Kriteriem pro hodnocení úsp
šnosti bloku je % zabezpe�ení 
výše uvedených �inností. Pro rok 2011 se p�edpokládá cílová hodnota 100 %. Úkoly v této 
oblasti byly beze zbytku zabezpe�eny.  

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj 
jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu této kapitoly. 
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Kapitola 321 - Grantová agentura �eské republiky 

Grantová agentura �eské republiky zabezpe�uje �innosti stanovené jí § 36 zákona 
�. 130/2002 Sb., o podpo�e výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve zn
ní pozd
jších 
p�edpis	. Hlavní �inností GA �R je rozd
lování ú�elových prost�edk	 na podporu �ešení 
projekt	 výzkumu, vývoje a inovací. Institucionální prost�edky jsou ur�eny na administrativní 
�innosti spojené se správou ú�elových prost�edk	. 

V roce 2011 nebyly celkové p�íjmy kapitoly rozpo�továny. Skute�n
 dosažená výše p�íjm	 
�inila 306 tis. K�, jedná se p�edevším o p�evod z rezervního fondu, sank�ní platby, vratky 
nedo�erpaných ú�elových prost�edk	 a vratky záloh. 

Celkové výdaje kapitoly byly rozpo�továny ve výši 2 460 890 tis. K�. Rozpo�et po zm
nách 
dosáhl výše 2 455 490 tis. K�, skute�nost výše 2 428 183 tis. K�, tj. pln
ní na 98,89 %. 
V porovnání s rokem 2010 byly výdaje kapitoly o 439 585 tis. K� vyšší, tj. o 22,11 %.  

Ú�elové výdaje kapitoly ur�ené na podporu �ešení jednotlivých projekt	 výzkumu, vývoje 
a inovací byly rozpo�továny ve výši 2 367 686 tis. K�. Rozpo�et po zm
nách �inil 
2 359 786 tis. K�, skute�né �erpání 2 352 172 tis. K�, tj. pln
ní na 99,68 %. Nejv
tší objem 
ú�elových prost�edk	 byl poskytnut vysokým školám (1 190 767 tis. K�) a ve�ejným 
výzkumným institucím (1 052 891 tis. K�). V porovnání s rokem 2010 byly ú�elové výdaje 
kapitoly o 419 358 tis. K� vyšší.  

Institucionální výdaje kapitoly ur�ené na administrativní �innosti spojené se správou 
ú�elových prost�edk	 byly rozpo�továny ve výši 93 204 tis. K�. Rozpo�et po zm
nách �inil 
95 704 tis. K�, skute�né �erpání 76 011 tis. K�, tj. pln
ní na 79,42 %. V porovnání s rokem 
2010 byly institucionální výdaje kapitoly navýšeny o 20 227 tis. K� p�edevším z d	vodu 
zvýšených náklad	 souvisejících se zm
nou sídla Grantové agentury �R.  

B
žné institucionální výdaje byly rozpo�továny ve výši 82 643 tis. K�. Rozpo�et pozm
nách 
�inil 85 143, �erpány byly �ástkou 69 769 tis. K�, tj. pln
ní na 81,94 %. D	vodem nižšího 
�erpání byl p�evod �ásti realizace nového prost�edí pro evidenci a zpracování grant	, který 
nebyl kompletn
 realizován v roce 2011, jak bylo p	vodn
 plánováno. Kapitálové 
institucionální výdaje byly rozpo�továny ve výši 10 561 tis. K�, rozpo�et po zm
nách �inil 
10 561, �erpáno bylo 6 242 tis. K�, tj. pln
ní na 59,10 %. Prost�edky byly použity na po�ízení 
programového vybavení, nákup výpo�etní a kancelá�ské techniky. 

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 48 421 tis. K� 
a upravené na 49 483 tis. K� byly �erpány p�i zapojení mimorozpo�tových zdroj	 ve výši 
78,84 tis. K� �ástkou 46 931,34 tis. K�, tj. na 94,84 % rozpo�tu po zm
nách. Prost�edky na 
platy schválené v objemu 10 733 tis. K� a upravené na 11 795 tis. K� byly �erpány na 
99,67 %. Limit po�tu zam
stnanc	 byl stanoven ve schváleném rozpo�tu na 30 a v rozpo�tu 
po zm
nách upraven na 32 funk�ních míst. Ve skute�nosti byl napln
n na 30 funk�ních míst, 
tj. 93,75 %. Pr	m
rný plat 30 716 K� v rozpo�tu po zm
nách se ve skute�nosti zvýšil na 
32 657 K�, tj. o 6,32 %. Proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 35 224 K� se 
pr	m
rný plat snížil o 7,29 %. 

Z rezervního fondu, jehož z	statek k 1. 1. 2011 �inil 24 tis. K�, bylo použito 105 tis. K� 
v souvislosti se zapojením GA �R do projektu ERA-NET. Na tento projekt obdržela GA �R 
prost�edky ze zahrani�í ve výši 144 tis. K�, o tuto �ástku byl rezervní fond navýšen. Stav 
rezervního fondu k 31. 12. 2011 �iní 63 tis. K�. 

Nároky z nespot�ebovaných výdaj	 nebyly v pr	b
hu roku 2011 �erpány. Stav nárok	 
k 1. 1. 2011 i k 31. 12. 2011 �inil 41 790 tis. K�.  
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V roce 2011 byly v Grantové agentu�e �eské republiky provedeny interní audity, které byly 
zam
�eny na oblast nakládání s majetkem a zabezpe�ení majetku, pokladní služby a smluvní 
vztahy.  

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu 
kapitoly 321- Grantová agentura �eské republiky za rok 2011. 
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Kapitola 322 - Ministerstvo pr�myslu a obchodu 

Prost�edky státního rozpo�tu použilo MPO v souladu s v
cnými prioritami a zám
ry, které 
byly definovány ve schváleném rozpo�tu MPO na rok 2011. 

Schválený rozpo�et p�íjm	 na rok 2011 �inil 3 675 488 tis. K� a v pr	b
hu roku byl navýšen 
na �ástku 7 931 474 tis. K�, z toho p�íjmy z EU �inily celkem 7 591 474 tis. K�. Skute�né 
pln
ní p�íjm	 ve výši 7 686 741 tis. K� zahrnuje p�íjmy z rozpo�tu EU ve výši 
6 984 319 tis. K�, p�íjmy ze zvláštního ú�tu MF (prost�edky z privatizace – financování 
pr	myslových zón) ve výši 258 164 tis. K�, p�íjmy v souvislosti s úhradami dobývacího 
prostoru a z vydobytých nerost	 podle zákona �. 44/1988 Sb. (horní zákon), ve zn
ní 
pozd
jších p�edpis	, ve výši 80 714 tis. K�. Z rezervních fond	 a depozitních ú�t	 byla 
p�evedena do p�íjm	 �ástka 6 421 tis. K�. Da�ové p�íjmy dosáhly výše 32 219 tis. K� 
a ostatní neda�ové, kapitálové p�íjmy a p�ijaté transfery byly pln
ny ve výši 324 904 tis. K�. 
P�íjmy kapitoly MPO celkem byly spln
ny na 96,91 %. Rozpo�et p�íjm	 nebyl dodržen 
zejména z d	vod	 nenapln
ní p�íjm	 ze strany EU. 

Schválený rozpo�et výdaj	 celkem �inil 24 849 907 tis. K�. Rozpo�et po zm
nách ve výši 
29 110 078 tis. K� byl �erpán do výše 27 987 741 tis. K�, tj. na 96,14 %. Celkový rozpo�et 
výdaj	 kapitoly MPO byl ve všech ukazatelích dodržen. 

V roce 2011 bylo v p	sobnosti ministerstva 6 organiza�ních složek státu, z nichž 5 
zajiš�ovalo výkon státní správy a 5 p�ísp
vkových organizací. 

Schválený rozpo�et prost�edk	 na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 
673 496 tis. K� pro organiza�ní složky státu se po zm
nách zvýšil na 679 379 tis. K�. Ve 
skute�nosti bylo �erpáno 670 087 tis. K�, tj. 98,63 % rozpo�tu po zm
nách. Po�et 
zam
stnanc	 byl 1 563, to je 90,19 % rozpo�tu po zm
nách. Neobsazeno z	stalo 170 
funk�ních míst. Pr	m
rný plat klesl proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 35 834 K� 
o 3,21 % na 34 682 K�.  

Závazný limit mzdových náklad	 p�ísp
vkových organizací ve výši 120 903 tis. K� byl 
zvýšen na 131 803 tis. K�. Ve skute�nosti bylo �erpáno 138 153 tis. K�, tj. 104,82 % rozpo�tu 
po zm
nách. P�ekro�ení bylo kryto z mimorozpo�tových zdroj	 ve výši 9 407 tis. K�. Po�et 
zam
stnanc	 byl 337, to je 93,87 % rozpo�tu po zm
nách. Neobsazeno z	stalo 22 funk�ních 
míst. Pr	m
rný plat klesl proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 33 082 K� o 0,89 % 
na 32 788 K�.  

Rozpo�et po zm
nách na výzkum a vývoj, v�etn
 program	 spolufinancovaných z rozpo�tu 
EU ve výši 401 357 tis. K�, �inil 3 847 491 tis. K� a byl �erpán celkem ve výši 
4 811 516 tis. K�, z toho na národní programy ve výši 3 401 561 tis. K� a na Opera�ní 
program Podnikání a inovace z nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 1 409 955 tis. K�. 
Na realizaci projekt	 ú�elové podpory byly v rámci jednotlivých program	 v roce 2011 
použity prost�edky státního rozpo�tu celkem ve výši 3 223 523 tis. K�. V rámci 
institucionální podpory bylo vy�erpáno celkem 389 531 tis. K�, z toho na administraci byly 
použity prost�edky ve výši 5 058 tis. K�, na institucionální podporu výzkumných organizací 
podle zhodnocení jimi dosažených výsledk	 bylo vy�erpáno 172 980 tis. K� a na �eskou �ást 
spolufinancování OPPI 211 493 tis. K�. Spolufinancované projekty z programu OPPI byly 
�erpány z nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 celkem ve výši 1 409 955 tis. K�, z toho �eská 
�ást (institucionální podpora) ve výši 211 493 tis. K� a EU �ást ve výši 1 198 462 tis. K�. 
Nevy�erpané prost�edky ve výši 401 357 tis. K� na spolufinancované projekty výzkumu 
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a vývoje a 44 573 tis. K� za národní programy byly p�evedeny do nárok	 nespot�ebovaných 
výdaj	. 

Cílem Opera�ního programu Podnikání a inovace (OPPI) spolufinancovaného z Evropské 
unie je do konce programovacího období 2007 – 2013 zvýšit konkurenceschopnost �eské 
ekonomiky a p�iblížit inova�ní výkonnost sektoru pr	myslu a služeb úrovni p�edních 
pr	myslových zemí Evropy. Alokace prost�edk	 na celé období �iní 3,7 mld. EUR, tj. cca 
93 mld. K�. Procentuální pom
r �eských zdroj	 k evropským byl stanoven na 15:85. 
Rozpo�et po zm
nách OPPI �inil na rok 2011 celkem 8 733 092 tis. K�, z toho na programy 
týkající se projekt	 podpory výzkumu a vývoje �inily 401 357 tis. K�. V roce 2011 bylo 
vy�erpáno celkem 10 552 341 tis. K�, z toho na programy OPPI 9 142 386 tis. K� a na 
projekty výzkumu a vývoje 1 409 955 tis. K�. Celkové �erpání na celý program OPPI bylo 
kryto z rozpo�tu MPO �ástkou 7 985 885 tis. K� a prost�edky nárok	 z nespot�ebovaných 
výdaj	 (NNV) �inily 2 566  456 tis. K�. Nevy�erpané prost�edky v rámci OPPI �inily celkem 
747 207 tis. K� a byly p�evedeny do nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 k využití 
v následujících letech. Z �ástky 747 207 tis. K� p�ipadá 401 357 tis. K� na výzkum a vývoj 
(z toho �eská �ást �iní 401 357 tis. K�, EU je nulová) a 345 850 tis. K� na ostatní programy 
OPPI (z toho �iní 24 761 �eská �ást, 321 089 tis. K� �ást EU). 

V rámci Opera�ního programu Lidské zdroje a zam
stnanost (OPLZZ) je MPO 
zprost�edkujícím subjektem pro �ást oblasti podpory 1.1 - Zvýšení adaptability zam
stnanc	 a 
konkurenceschopnosti podnik	. Procentuální pom
r �eských zdroj	 k evropským byl 
stanoven na 15:85. Hlavním cílem tohoto programu realizovaného v rámci globálního grantu 
EDUCA je prost�ednictvím zvýšení kvalifika�ní úrovn
, profesních dovedností a znalostí 
zam
stnanc	 a zam
stnavatel	 p�isp
t ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských 
subjekt	 v oblasti pr	myslu. Rozpo�et po zm
nách ve výši 201 820 tis. K� byl �erpán ve výši 
124 635 tis. K�. Prost�edky v �ástce 77 185 tis. K�, které nebyly vy�erpány, byly p�evedeny 
do nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	. 

V roce 2011 byly realizovány i projekty OPLZZ, kde je �ídícím orgánem MPSV 
a zprost�edkujícím subjektem Ministerstvo vnitra a p�íjemcem prost�edk	 je MPO. Projekty 
mají za cíl optimalizaci �inností realizovaných na MPO. Rozpo�et po zm
nách na rok 2011 
�inil 99 576 tis. K�, z toho �eský podíl 14 938 tis. K� a podíl krytý p�íjmy ze strukturálních 
fond	 84 638 tis. K�. Na projekty v rámci OPLZZ bylo vy�erpáno celkem 55 391 tis. K�, 
nevy�erpané prost�edky ve výši 44 185 tis. K� byly p�evedeny do nárok	 z nespot�ebovaných 
výdaj	. 

V rámci programu Integrovaného opera�ního programu, jehož gestorem je MMR a jako 
zprost�edkující subjekt p	sobí Ministerstvo vnitra, byly na MPO realizovány 4 projekty 
zam
�ené na zlepšení služeb (p�edevším informa�ních) pro podnikatelské subjekty, a to 
zvýšením kvality informa�ních systém	 ve správ
 MPO. U t�ech bylo p�íjemcem prost�edk	 
MPO a u jednoho – Rozvoj portálu Bussinesinfo p�ísp
vková organizace v p	sobnosti MPO – 
agentura CzechTrade. V rozpo�tu po zm
nách bylo na IOP celkem ur�eno 104 852 tis. K�, 
z toho �eský podíl 15 728 tis. K� a podíl krytý p�íjmem SF 89 124 tis. K�. Celkem bylo 
vy�erpáno 23 541 tis. K�, z toho �eský podíl 3 531 tis. K� a 20 010 tis. K� podíl SF. 
Z celkové vy�erpané �ástky 23 541 tis. K� bylo �erpáno z rozpo�tu 23 237 tis. K� a z nárok	 
z nespot�ebovaných výdaj	 p�edchozích let 304 tis. K�. Vzhledem k tomu, že všechny 
projekty pokra�ují i v roce 2012, bylo do nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 p�evedeno 
81 615 tis. K�. 

Opera�ní program Technická pomoc (OPTP) je programem spolufinancovaným z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (ERDF), �ídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. 
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Program je podporován ve výši 85 % zp	sobilých výdaj	, �eské spolufinancování �iní 15 %. 
Na realizaci OPTP byly v rámci rozpo�tu kapitoly MPO pro rok 2011 vy�len
ny prost�edky 
ve výši 11 620 tis. K�, z toho �eský podíl tvo�il 1 743 tis. K� a podíl krytý p�íjmem ze 
strukturálních fond	 9 877 tis. K�. Ve skute�nosti bylo z uvedené �ástky v roce 2011 
vy�erpáno 11 323 tis. K� (z toho: �eský podíl 1 699 tis. K� a podíl SF 9 624 tis. K�). Celková 
výše nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 roku 2011 v programu OPTP je 297 tis. K� a bude 
využita v následujícím roce.  

MPO se od roku 2011 ú�astní dvou program	 Central Europe zam
�ených na koordinaci 
postup	 �lenských stát	 eurozóny (CA-RES a CA-EPBD III) p�edevším v oblasti energetiky. 
Prost�edky na výdaje v t
chto programech byly zaslány p�edem do rezervního fondu. V roce 
2011 bylo vy�erpáno 709 tis. K�. 

Na další projekt CLUSTERCOOP, který MPO realizuje v rámci Opera�ního programu 
Nadnárodní spolupráce St�ední Evropy, byly vy�erpány prost�edky ve výši 85 tis. K�. 

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) projekt BISONet realizuje MPO 
na základ
 rozhodnutí Evropské komise na roky 2008 – 2013. Program je p�ímo �ízený 
Evropskou komisí. Procentuální pom
r mezi zdroji �R a EU je stanoven na 40:60. Projekt má 
zajistit vybudování sí�ového propojení stávajících euro info a inova center. Pro rok 2011 bylo 
na tento program rozpo�továno 17 000 tis. K� �eských prost�edk	. Prost�edky EU jsou 
vypláceny p�ímo p�íjemci dotace. V roce 2011 v rámci CIP byla vy�erpána �ástka 
7 730 tis. K�. 

Podpora malého a st�edního podnikání byla v pr	b
hu roku 2011 zajiš�ována p�edevším 
v rámci spolufinancovaných program	 EU, tj. OPPI. 

Na program podpory technologických center a center strategických služeb byly v roce 2011 
�erpány prost�edky ve výši 708 327 tis. K�, z toho z nárok	 nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 
104 550 tis. K�. Cílem programu je podpora investic do inova�ních aktivit firem v oblasti 
high-tech výrobk	, informa�ních technologií a podnikových služeb.  

Výdaje na strategické pr	myslové zóny realizované v roce 2011 v rámci programu na 
podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury byly kryty z prost�edk	 privatizace. 
Prost�ednictvím výdajového ú�tu MPO byla uvoln
na �ástka 258 164 tis. K�, která byla 
poukázána na p�íjmový ú�et MPO ze zvláštního ú�tu MF. Z této �ástky bylo ur�eno pro obce 
124 094 tis. K� a pro kraje 134 070 tis. K�. 

V roce 2011 spole�nost Hyundai Motor Manufacturing Czech nezažádala o poskytnutí 
dotace.  

Program EFEKT 2011 – Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných 
zdroj	 energie pro rok 2011, �ást A, spadající do kompetence MPO byl vyhlášen na základ
 
usnesení vlády �R �. 798 ze dne 10. listopadu 2010. Jedná se o dopl�kový program 
k energetickým program	m podporovaným ze strukturálních fond	 EU a slouží k ovlivn
ní 
úspor energie a využití obnovitelných zdroj	 energie v �R. V roce 2011 byla ve státním 
rozpo�tu na program EFEKT schválena �ástka ve výši 30 000 tis. K�. Sou�asn
 byly 
prost�edky programu navýšeny o nároky z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 5 294 tis. K� a 
na projekty bylo v pr	b
hu roku rozd
leno celkem 34 997 tis. K�. Nespot�ebované prost�edky 
dota�ního titulu ve výši 297 tis. K� a vrácené prost�edky v pr	b
hu roku 2011 ve výši 
3 079 tis. K� byly v celkové �ástce 3 376 tis. K� p�evedeny do nárok	 z nespot�ebovaných 
výdaj	 roku 2012. Na uvedený titul byly v roce 2011 poskytnuty prost�edky ve skute�né výši 
31 918 tis. K�, tj. pln
ní ve vztahu k rozpo�tu po zm
nách �iní 106,39 %.  



 45

Na zahlazování následk	 hornické �innosti, mandatorní výdaje a další výdaje spojené se 
ZHN� byly v roce 2011 �erpány prost�edky v celkové výši 1 916 749 tis. K�. Mandatorní 
sociáln
 zdravotní náklady �inily 1 149 617 tis. K�. Neinvesti�ní dotace na technickou �ást 
procesu zahlazování následk	 hornické �innosti byla v roce 2011 �erpána ve výši 
565 723 tis. K� a investi�ní dotace byla �erpána ve výši 86 700 tis. K�. Dotace na realizaci 
ostatních ekologických akcí s.p. DIAMO a PKÚ byly �erpány ve výši 114 709 tis. K�, tj. na 
100 %. 

V rozpo�tu kapitoly MPO na rok 2011 byla souvztažn
 ve výdajích a v p�íjmech zahrnuta 
�ástka 105 000 tis. K� ur�ená na úhrady dobývacího prostoru a z vydobytých nerost	 
(ekologickou dotaci). Ve skute�nosti byla �erpána ve výši 80 714 tis. K� ve vazb
 na pln
ní 
p�íjm	 z úhrad za vydobyté nerosty. 

Pro rok 2011 byly na zahrani�ní rozvojovou spolupráci v gesci MPO schváleny v rámci 
rozpo�tu po zm
nách finan�ní prost�edky v celkové výši 42 448 tis. K�. Na její realizaci byly 
vy�erpány prost�edky ve výši 41 670 tis. K�, což p�edstavuje 98,17 %. 

Na zabezpe�ení mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace byla �eskému institutu pro 
akreditaci o.p.s. v roce 2011 schválena celková dotace ve výši 2 085 tis. K�. Ve skute�nosti 
k 31.12.2011 byly spole�ností vy�erpány prost�edky ve výši 1 845 tis. K�. Prost�edky ve výši 
240 tis. K� byly p�evedeny do nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 roku 2012. Nedo�erpání 
dota�ních prost�edk	 bylo zap�í�in
no tím, že plánovaná mezinárodní akce v Bangkoku, které 
se m
li zástupci �IA zú�astnit, byla z d	vod	 mimo�ádné p�írodní katastrofy zrušena. 

Novelou zákona �. 433/2010 Sb., o státním rozpo�tu �R na rok 2011 bylo schváleno navýšení 
rozpo�tu výdaj	 MPO ve výši 11 700 000 tis. K�. Ministerstvo financí zavedlo do rozpo�tu 
MPO nový specifický ukazatel výdaj	 „Dotace na obnovitelné zdroje energie“. V pr	b
hu 
roku, tj. za I. až III. �tvrtletí roku 2011 byly na uvedený titul poukázány neinvesti�ní 
prost�edky v celkové výši 8 775 000 tis. K�. 

V souladu s ustanoveními zákona �. 218/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech, �iní nároky 
z nevyužitých rozpo�tových prost�edk	 roku 2011 za kapitolu MPO celkem 4 607 478 tis. K�. 
Z toho nejv
tší objem tvo�í dotace na obnovitelné zdroje energie v �ástce 2 925 000 tis. K�, 
které jsou ze zákona vypláceny až po skon�ení �tvrtletí a prost�edky na spolufinancované 
programy v �ástce 1 507 127 tis. K�.  

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly 322 – MPO jsou obsaženy 
v záv
re�ném ú�tu kapitoly za rok 2011. 
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Kapitola 327 - Ministerstvo dopravy 

Schválený rozpo�et p�íjm	 ve výši 21 123 851 tis. K� nebyl v pr	b
hu roku 2011 upravován, 
skute�né �erpání �iní 13 588 926 tis. K�. Da�ové p�íjmy organiza�ních složek státu jsou i 
92 281 tis. K�, tj. pln
ní ve výši 115,35 %. Tyto p�íjmy jsou v plné výši tvo�eny správními 
poplatky, z nichž nejv
tší podíl 87 792 tis. K� p�ipadá na úst�ední orgán Ministerstva 
dopravy, dále 2 990 tis. K� p�ijal Ú�ad pro civilní letectví a 1 499 tis. K� p�ijal Drážní ú�ad. 
Neda�ové p�íjmy organiza�ních složek státu jsou ve výši 77 998 tis. K�, tj. pln
ní ve výši 
105,58 %, z toho 77 339 tis. K� �iní p�íjmy z vlastní �innosti a z pronájmu majetku 
a nerozpo�tované p�íjmy a 659 tis. K� �iní p�íjmy z výb
ru pokut a penále. P�íjmy z rozpo�tu 
EU (bez zapojení prost�edk	 rezervního fondu) byly v pr	b
hu roku 2011 realizovány ve výši 
13 380 271 tis. K�, z toho p�íjmy z EU na základ
 žádostí o proplacení projekt	 podaných 
v roce 2010 a d�íve �iní 998 846 tis. K� a p�íjmy z EU na základ
 žádostí o proplacení 
projekt	 podaných v roce 2011 �iní 12 381 425 tis. K�, tj. pln
ní ve výši 59,04 % upraveného 
rozpo�tu (jen p�íjmy r. 2011). Z celkové �ástky p�íjm	 z rozpo�tu EU p�ipadá na neinvesti�ní 
p�íjmy 42 521 tis. K� a na investi�ní p�íjmy p�ipadá 13 337 750 tis. K�. Schválený rozpo�et 
výdaj	 ve výši 42 570 979 tis. K� byl b
hem roku upraven na 46 079 957tis. K� a skute�n
 
�erpán v objemu 47 338 514 tis. K� v�etn
 použití nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 
organiza�ních složek státu k 1.1.2011 (dále jen „nároky“) ve výši 16 346 203 tis. K�. Pln
n 
byl v�etn
 nárok	 a RF na 102,73 %. V 1. – 4. �tvrtletí 2011 byly výdaje celkem zvýšeny 
o 3 508 978 tis. K�, v tom zvýšení o 3 562 993 tis. K� a snížení o 54 015 tis. K�. Celkové 
výdaje byly p�e�erpány ve výši 2,73 %, v absolutní výši o 1 258 557 tis. K�. Vyšší �erpání 
prost�edk	 je zp	sobeno zapojením nespot�ebovaných výdaj	 minulých let (nárok	). 
Doprovodný sociální program p�edpokládal výdaje pro rok 2011 ve výši 63 000 tis. K�, které 
byly v pr	b
hu roku navýšeny na �ástku 159 000 tis. K�. Navýšení prost�edk	 ve výši 
96 000 tis. K� bylo uskute�n
no na vrub dosažených úspor b
žných výdaj	 úst�edního orgánu 
MD. Finan�ní prost�edky byly uvol�ovány na základ
 skute�ných náklad	 na odstupné. 
V rámci Doprovodného sociálního programu byly Ministerstvem dopravy uvoln
ny finan�ní 
prost�edky ve výši 159 000 tis. K� na poskytnutí p�ísp
vku uvoln
ným zam
stnanc	m pro: 
�eské dráhy, a.s., Správu železni�ní dopravní cesty, s.o. a �D Cargo, a.s. Závazek ve�ejné 
služby k zabezpe�ení dopravních pot�eb státu byl uzav�en s dopravcem �eské dráhy, a.s. ve 
výši 4 077 161 tis. K�. Výše prost�edk	 byla po celý rok nezm
n
na. Úhrada ztráty ze 
závazku ve�ejné služby ve ve�ejné drážní osobní doprav
 byla �erpána ve výši 
4 073 536 tis. K�, tj. 99,91 % upraveného rozpo�tu. Financování dopravní obslužnosti 
ve�ejnou železni�ní osobní dopravou (kraje a hl. m. Praha) probíhalo v pr	b
hu roku 2011 
v závislosti na termínu p�edložení žádosti na poskytnutí dotace ze strany kraj	 a hl. m. Prahy. 
Schválený rozpo�et ve výši 2 649 670 tis. K� se v pr	b
hu roku 2011 nezm
nil. Prost�edky 
byly v roce 2011 �erpány v plné výši 2 649 670 tis. K�, tj. 100 % upraveného rozpo�tu. 
Schválený rozpo�et P�ísp
vku na dopravní cestu nehrazeného ze ve výši 1 230 000 tis. K� se 
v pr	b
hu roku 2011 nezm
nil. Prost�edky byly v roce 2011 �erpány v plné výši 
1 230 000 tis. K�, tj. 100 % upraveného rozpo�tu. Obsahem ukazatele Pozemní komunikace 
jsou výdaje na programové financování EDS/SMVS, jejichž prost�ednictvím je provád
na 
výstavba pozemních komunikací v �eské republice, p�edevším dálni�ní sít
, ale rozpo�tované 
prost�edky na program 227 27 „Výstavba silni�ního okruhu kolem hl. m. Prahy, �ást 
jihozápadní“, a na program 327 28 „Výstavbu dálnice D1 Praha-Brno-Lipník nad Be�vou“ 
nebyly v roce 2011 �erpány. Dotace na spole�né programy (projekty) EU a �R pro SFDI 
zahrnuje finan�ní prost�edky ur�ené na projekty v rámci Opera�ního programu Doprava 
(OPD) a na projekty komunitárních program	 EU. Snížení rozpo�tu p�edstavuje p�evedení 
prost�edk	 Opera�ního programu Lidské zdroje a zam
stnanost do kapitoly 314 Ministerstvo 
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vnitra ve výši 13 515 tis. K� z d	vodu zm
ny metodiky poskytování prost�edk	 OPLZZ 
poskytovatelem podpory. Celkem bylo �erpáno 19 438 893 tis. K�, z toho byly použity 
nároky ve výši 13 524 760 tis. K�, z toho prost�edky na Technickou pomoc OPD evidované 
v programu 127 01 �inily 273 tis. K�. Financování dálnice D 47 podle zákona �. 220/2003. 
V roce 2011 byla do�erpána zbývající �ást dluhopisového programu ve výši 118 236 tis. K�. 
V plné výši se jedná o nevy�erpané výdaje minulých let, tzv. nároky. Závazný ukazatel 
Dotace na projekty spolufinancované z EIB byl v pr	b
hu roku 2011 navýšen o 2 984 
017 tis. K�. Celkem bylo �erpáno 4 341 832 tis. K�, z toho byly použity nároky ve výši 1 464 
736 tis. K�. V pr	b
hu roku 2011 byla dotace na krytí deficitu p�íjm	 SFDI ve výši 10 070 
000 tis. K� na základ
 rozpo�tového opat�ení snížena o 300 000 tis. K� ve prosp
ch Programu 
zvyšování efektivity a bezpe�nosti silni�ního provozu. Celkem bylo vy�erpáno na krytí 
deficitu p�íjm	 SFDI 9 770 000 tis. K�. Celkem byly SFDI v rámci závazného ukazatele 
Ostatní dotace pro SFDI poskytnuty prost�edky ve výši 11 075 576 tis. K�. Z této �ástky bylo 
�erpáno na krytí deficitu p�íjm	 SFDI 9 770 000 tis. K� a na opravy 1 305 576 tis. K�, z toho 
396 266 tis. K� bylo povolené p�ekro�ení rozpo�tu podle dluhopisového zákona �. 
382/2009 Sb. a 289 886 tis. K� byly nevy�erpané prost�edky z minulých let, tzv. nároky. 
V rámci ukazatele Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu byly celkem �erpány 
finan�ní prost�edky ve výši 3 714 795 tis. K�. Jsou zde zahrnuty výdaje mimo programové 
financování EDS/SMVS ve výši 3 261 011 tis. K� a výdaje programového financování 
EDS/SMVS ve výši 453 784 tis. K�. B
žné výdaje se v roce 2011 oproti roku 2010 snížily o 
cca 6,3 mld. K�. Snížení bylo realizováno zejména snížením dotace pro SFDI o 4,85 mld. K� 
(z toho na vyrovnání deficitu p�íjm	 a výdaj	 rozpo�tu SFDI o 4,39 mld. K�), snížením 
p�ísp
vku na dopravní cestu nehrazeného ze SFDI o 0,53 mld. K�, snížením výdaj	 spojených 
s údržbou silnic I. t�ídy o 0,47 mld. K�, snížením neinvesti�ního p�ísp
vku p�ísp
vkové 
organizaci �SD o 0,23 mld. K� a snížením výdaj	 na výzkum a vývoj o 0,09 mld. K�. 
Schválený rozpo�et prost�edk	 na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 353 
796 tis. K� pro organiza�ní složky státu se po zm
nách zvýšil na 365 341 tis. K�. Ve 
skute�nosti bylo �erpáno 356 408 tis. K�, tj. 97,56 % rozpo�tu po zm
nách. Po�et 
zam
stnanc	 byl 851, to je 86,57 % rozpo�tu po zm
nách. Neobsazeno z	stalo 132 funk�ních 
míst. Pr	m
rný plat vzrostl proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 33 376 K� 
o 1,32 % na 33 817 K�. Závazný limit mzdových náklad	 p�ísp
vkových organizací 
22 524 tis. K� nebyl m
n
n. Ve skute�nosti bylo �erpáno 29 467 tis. K�, tj.  130,83 %. 
P�ekro�ení bylo kryté z mimorozpo�tových zdroj	 ve výši 7 094 tis. K�. Po�et zam
stnanc	 
byl 89, to je 93,68 % rozpo�tu po zm
nách. Pr	m
rný plat vzrostl proti skute�nosti dosažené 
v roce 2010 ve výši 20 689 K� o 27,40 % na 26 358 K�. K 1.1.2011 byly v rezervních 
fondech organiza�ních složek státu v rámci kapitoly 327 Ministerstvo dopravy prost�edky ve 
výši 60 527 tis. K�. Jedná se o prost�edky poskytnuté ze zahrani�í (59 181 tis. K�) a 
prost�edky z prodeje majetku (1 346 tis. K�). V pr	b
hu roku 2011 byly �erpány prost�edky 
ze zahrani�í ve výši 4 702 tis. K� v rámci projektu CONNECT, a to hlavním m
stem Praha (1 
543 tis. K�), statutárním m
stem Brno (3 159 tis. K�) v rámci programu 227 01 „Rozvoj a 
obnova MTZ systému �ízení MD“. Výše celkových nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 
organiza�ních složek státu v rámci kapitoly 327 Ministerstvo dopravy k 1.1.2011 �inila 22 
144 489 tis. K�. Nároky vzniklé na stran
 neprofilujících výdaj	 byly �erpány zejména na 
realizaci dluhopisového programu na úhradu výdaj	 spojených s výstavbou dálnice D 47 ve 
výši 118 236 tis. K� a na kompenzace ztráty vznikající dopravc	m ve ve�ejné osobní doprav
 
p�iznáváním státem na�ízených slev z jízdného ve výši 74 266 tis. K�. Dále byly nároky 
z nespot�ebovaných výdaj	 minulých let sníženy zejména o 13 381 tis. K� v d	sledku 
ukon�ení programu 227 13 „Výstavba a modernizace silnic I. t�ídy spolufinancovaných ze 
strukturálních fond	 EU“ a na základ
 usnesením vlády �. 818/2011 ze dne 9.11. 2011 byly 
sníženy ú�elov
 ur�ené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpo�tový pravidel o 181 540 tis. K�. 
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Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu 
kapitoly. 
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Kapitola 328 - �eský telekomunika�ní ú�ad 

Schválený rozpo�et závazného ukazatele p�íjmy celkem ve výši 1 032 248 tis. K� nebyl 
v pr	b
hu roku 2011 nijak upravován. Tento rozpo�et byl p�ekro�en, když dosažená 
skute�nost je 1 142 673,47 tis. K�, tj. pln
ní upraveného rozpo�tu na 110,70 % a jeho 
p�ekro�ení o 110 425,47 tis. K�. Podstatnou �ást neda�ových p�íjm	 p�edstavují p�íjmy 
vyplývající z �innosti �TÚ, tj. p�íjmy ze správy rádiového spektra, které �inily 
939 779,32 tis. K� a p�íjmy ze správy �ísel ve výši 107 559,19 tis. K�. Ze správy rádiového 
spektra se tvo�í podle zákona o elektronických komunikacích a na�ízení vlády 
tzv. Radiokomunika�ní ú�et. Za rok 2011 byla na tento ú�et p�evedena �ástka ve výši 
124 638,99 tis. K� a o tuto �ástku se snížila skute�nost p�íjm	 za rok 2011. V kategorii 
neda�ových p�íjm	 jsou zahrnuty i p�íjmy z rozpo�tu Evropské unie, u kterých byl upravený 
rozpo�et ve výši 37 248 tis. K� pln
n pouze na 5,47 %, když dosáhly objemu 2 035,73 tis. K�. 
Nižší pln
ní t
chto rozpo�tových p�íjm	 je ovlivn
no termíny p�edložení monitorovacích 
zpráv a následn
 odsouhlasením a poukázáním zp	sobilých výdaj	. �TÚ vybral na pokutách 
ud
lovaných ve správním �ízení za rok 2011 �ástku ve výši 4 468,15 tis. K�, tj. pln
ní 
upraveného rozpo�tu na 89,36 % Objem t
chto p�íjm	 nelze dop�edu p�esn
 odhadnout. 
V roce �TÚ 2011 rozpo�toval ješt
 p�íjmy vyplývající z pronájmu ostatních nemovitostí, 
resp. jejich �ástí, ve výši 67 tis. K�. Tyto p�íjmy dosáhly objemu 117,41 tis. K�, tj. pln
ní 
upraveného rozpo�tu na 175,24 % a p�ekro�ení o 50,41 tis. K�. Výdaje celkem byly za rok 
2011 �erpány v objemu 587 253,20 tis. K�, tj. �erpání k upravenému rozpo�tu na 93,47 %. 
B
žné výdaje byly za rok 2011 �erpány v objemu 556 555,21 tis. K�, což p�edstavuje pln
ní 
na 94,32 % k upravenému rozpo�tu. V pr	b
hu roku 2011 byly nároky z nespot�ebovaných 
výdaj	 použity na rozpo�tov
 nezajišt
né pot�eby v celkové výši 30 833,62 tis. K�. Celková 
úhrada ztráty poskytovatel	 univerzální služby, spole�nostem Telefónica O2 a Vodafone za 
poskytování zvláštních cen v roce 2010�inila 114 092,19 tis. K�. �isté náklady z poskytování 
univerzální služby spole�nosti Telefónica O2 v roce 2010 �inily 46 582,34 tis. K�. Pro rok 
2011 �inil schválený rozpo�et kapitálových výdaj	 38 695 tis. K�, v pr	b
hu roku byl snížen 
o 425 tis. K� rozpo�tovým opat�ením – p�esunem do b
žných výdaj	 na posílení položky 
„Paušální služby – ICT“. Kapitálové výdaje byly vy�erpány ve výši 30 697,99 tis. K�, 
tj. �erpání upraveného rozpo�tu na 80,21 %. Kapitálové výdaje �erpal �TÚ na program 
zaregistrovaný v Informa�ním systému programového financování p�i MF s eviden�ním 
�íslem 128010 – Rozvoj a obnova materiáln
 technické základny �TÚ. Schválený rozpo�et 
prost�edk	 na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 155 288 tis. K� se po 
zm
nách zvýšil na 156 254 tis. K�. Ve skute�nosti byl rozpo�et po zm
nách �erpán na 
99,51 %. tj. v objemu 155 486 tis. K�. Po�et zam
stnanc	 byl rozpo�tem stanoven na 444. 
Spln
n byl na 99,55 %. Neobsazena z	stala 2 funk�ní místo. Proti skute�nosti roku 2010 ve 
výši 30 962 K� klesl pr	m
rný plat o 9,48 % na 28 026 K�. Úspory na projektech 
spolufinancovaných z EU vznikly vlivem zpožd
ní v �erpání výdaj	 resp. vlivem schválení 
projekt	 až v pr	b
hu roku. Výdaje spolufinancované z rozpo�tu EU bez SZP celkem, 
kapitálové i b
žné, byly rozpo�továny na úhradu výdaj	 na projekty vztahující se k výzv
 �. 7 
z Integrovaného opera�ního programu a k výzvám �. 48 a 59 z Opera�ního programu Lidské 
zdroje a zam
stnanost.Ve sledovaném období �TÚ realizoval celkem šest projekt	 
spolufinancovaných z fond	 EU. Celkov
 byly tyto výdaje za sledované období �erpány na 
31,60 %, tj. v objemu 13 846,77 tis. K�, z toho podíl státního rozpo�tu �iní 2 077,32 tis. K� 
a podíl rozpo�tu EU 11 769,45 tis. K�. Vykázaná úspora �iní 31 075,98 tis. K� celkem, z toho 
na podíl státního rozpo�tu p�ipadá 4 660,95 tis. K� a na podíl EU 26 415,03 tis. K�. 
Neinvesti�ní transfery mezinárodním organizacím byly rozpo�továny ve výši 2 605 tis. K�, 
�erpána byla v objemu 2 588,57 tis. K�, tj. na 99,37 %. Byl uhrazen �lenský p�ísp
vek 
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mezinárodní organizaci ETSI – Evropský ú�ad pro telekomunika�ní normy ve výši 
75 898,16 EUR, tj. 1 872,26 tis. K� a IRG – Skupina nezávislých regulátor	 ve výši 
15 000 EUR, tj. 372,51 tis. K� za rok 2011 a 13 750 EUR, tj. 343,80 tis. K� za rok 2012. 
Rezervní fond vykazoval k 1. 1. 2011 nulový z	statek, nebo� usnesením vlády �. 122 ze dne 
26. 1. 2009 byl �TÚ p�edepsán odvod celého z	statku do p�íjm	 kapitoly VPS. Odvod byl 
realizován 6. 2. 2009. Z hospoda�ení �TÚ za rok 2011 nevyplynula možnost p�evodu do 
rezervního fondu a proto k 31. 12. 2011 vykazuje rezervní fond rovn
ž nulový z	statek. 
V pr	b
hu roku 2011 byly nároky z nespot�ebovaných výdaj	 použity na rozpo�tov
 
nezajišt
né pot�eby v celkové výši 30 833,62 tis. K�. Za rok 2011 �inila úspora výdaj	 
82 452,51 tis. K�. V oblasti profilujících výdaj	 byla uspo�ena �ástka 1 211,64 tis. K� 
v ISPROFINu a 31 075,98 tis. K� v projektech spolufinancovaných z EU. V oblasti 
neprofilujících výdaj	 byla uspo�ena �ástka 50 164,88 tis. K�, p�i�emž nejv
tší �ást této 
úspory ve výši 45 399,47 tis. K� p�ipadá na výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální 
služby. Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly jsou obsaženy v záv
re�ném 
ú�tu kapitoly. 
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Kapitola 329 - Ministerstvo zem�d�lství 

Rozpo�et kapitoly MZe v roce 2011 zahrnoval p�íjmy a výdaje vlastního ú�adu, 22 �ízených 
organiza�ních složek státu (OSS), p�ísp
vek na provoz 9 p�ísp
vkových organizací (PO), 
prost�edky k podpo�e výzkumu a vývoje, v�etn
 podpor pro 7 ve�ejných výzkumných 
institucí, podpory vyplývající ze Spole�né zem
d
lské politiky EU (SZP), národní podpory do 
zem
d
lství, lesního a vodního hospodá�ství, dotace neziskovým a podobným organizacím, 
transfery kraj	m a obcím, transfery vysokým školám, fyzickým osobám nepodnikajícím, 
transfery do zahrani�í, výdaje na financování spole�ných program	 EU a �R a výdaje na 
odstra�ování škod zp	sobených povodn
mi.  

V roce 2011 �inily p�íjmy kapitoly MZe ve schváleném rozpo�tu objem prost�edk	 ve výši 
37 189 707 tis. K�, z toho da�ové p�íjmy OSS 6 200 tis. K�, p�íjmy z rozpo�tu EU bez SZP 
210 000 tis. K�, p�íjmy z rozpo�tu EU na SZP ve výši 35 958 532 tis. K� a ostatní neda�ové 
p�íjmy 1 014 975 tis. K�. V pr	b
hu roku byl schválený rozpo�et p�íjm	 kapitoly MZe 
navýšen (souvztažným navýšením p�íjm	 a výdaj	 na financování OP Rybá�ství, OP LZZ 
a IOP) o 49 213 tis. K� na �ástku 37 238 920 tis. K�. Skute�né p�íjmy dosáhly v roce 2011 
výše 28 417 156 tis. K�, tj. pln
ní rozpo�tu na 76,31 %. Tento objem prost�edk	 zahrnuje 
da�ové p�íjmy ve výši 8 837 tis. K�, p�íjmy z rozpo�tu EU bez SZP ve výši 315 835 tis. K� 
(OP Rybá�ství v�.úrok	 a OP LZZ), p�íjmy z rozpo�tu EU na SZP ve výši 27 016 163 tis. K� 
a ostatní neda�ové p�íjmy ve výši 1 076 321 tis. K� ( z toho nejv
tší podíl tvo�í p�íjmy ve výši 
465 000 tis. K� z Pozemkového fondu, p�íjmy 230 582 tis. K� ze SZIF na p�edfinancování PÚ 
a TP v rámci programu PRV a ostatní p�íjmy z EU na jiné programy ve výši 95 831 tis. K� ). 

Celkové výdaje kapitoly ve schválené výši 51 336 986 tis. K� byly rozpo�tovými opat�eními 
MF zvýšeny na 56 411 381 tis. K�. Skute�né �erpání �inilo 47 848 321 tis. K�, tj. 84,82 % 
rozpo�tu po zm
nách, z toho b
žné výdaje byly �erpány na 79,29 % v objemu 
36 526 444 tis. K� a kapitálové výdaje na 109,43 % v objemu 11 321 877 tis. K�. 

B
žné výdaje OSS zahrnovaly výdaje na neinv. nákupy a související výdaje OSS, dále p�evod 
fondu kulturních a sociálních pot�eb, neinv. a ostatní b
žné výdaje. Ve schváleném rozpo�tu 
�inily objem 4 982 060 tis. K�. Rozpo�tovými opat�eními byly sníženy na �ástku 
4 890 581 tis. K� a �erpány ve výši 4 714 904 tis. K� ( �erpání rozpo�tu na 96,41%), z toho na 
platy zam
stnanc	 a ostatní platby za provedenou práci v�etn
 souvisejících výdaj	 v �ástce 
2 374 474 tis. K� .  

P�ísp
vky na provoz PO resortu byly �erpány v objemu 548 427 tis. K�, tj. �erpání rozpo�tu 
po zm
nách (548 427 tis. K�) na 100,00 %. Z této �ástky bylo použito 6 381 tis. K� na 
výzkum a vývoj. 

Ve�ejným výzkumným institucím byly z rozpo�tu kapitoly MZe poskytnuty finan�ní 
prost�edky ve výši 547 280 tis. K�, z toho na výzkum a vývoj v �ástce 518 805 tis. K�.  

Schválený rozpo�et prost�edk	 na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 
1 750 627 tis. K� pro organiza�ní složky státu se po zm
nách zvýšil na 1 757 568 tis. K�. Ve 
skute�nosti bylo �erpáno 1 761 369 tis. K�, tj. 100,22 % rozpo�tu po zm
nách. P�ekro�ení 
bylo kryto z nárok	 a mimorozpo�tových zdroj	 ve výši 8 063 tis. K�. Po�et zam
stnanc	 byl 
5 383, to je 94,37 % rozpo�tu po zm
nách. Neobsazeno z	stalo 321 funk�ních míst. Pr	m
rný 
plat klesl proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 27 270 K� o 1,50 % na 26 860 K�.  

Závazný limit mzdových náklad	 p�ísp
vkových organizací 113 049 tis.K� byl zvýšen na 
115 184 tis. K�. Ve skute�nosti bylo �erpáno 116 433 tis. K�, tj. 101,08 %. rozpo�tu po 
zm
nách. P�ekro�ení bylo kryto z mimorozpo�tových zdroj	 ve výši 1 297 tis. K�. Po�et 
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zam
stnanc	 byl 404, to je 90,79 % rozpo�tu po zm
nách. Neobsazeno z	stalo 41 funk�ních 
míst. Pr	m
rný plat klesl proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 25 274 K� o 9,46 % 
na 22 884 K�. 

Národní dotace sm
rované do zem
d
lství, lesního a vodního hospodá�ství byly ve 
schváleném rozpo�tu kapitoly zajišt
ny v celkové výši 2 380 746 tis. K� (zem
d
lství 
1 630 746 tis. K�, lesní hospodá�ství 350 000 tis. K� a vodní hospodá�ství 400 000 tis. K�). 
Celková výše národních dotací byla navýšena o 3 608 117 tis. K�, tj. celkem na �ástku 
5 988 863 tis. K�. Skute�né �erpání dosáhlo objemu 6 787 153 tis. K�, tj. �erpání upraveného 
rozpo�tu na 113,33 %. Sou�ástí národních dotací do zem
d
lství byly ve schváleném 
rozpo�tu i prost�edky na p�edfinancování pozemkových úprav a technické pomoci ve výši 
744 000 tis. K�. Tento rozpo�et nebyl v pr	b
hu upravován. Skute�né �erpání dosáhlo 
453 542 tis. K�, tj. 60,96 % rozpo�tované �ástky. 

Financování spole�ných program	 EU a �R bylo ve schváleném rozpo�tu zajišt
no �ástkou 
277 500 tis. K� ( 67 500 tis. K� SR a 210 000 tis. K� podíl EU), a to na Opera�ní program 
Rybá�ství. V pr	b
hu roku byl rozpo�et zvýšen o 64 436 tis. K�, a to o 64 031 tis. K� na 
financování opera�ních program	 OP LZZ, IOP a OPŽP a o 405 tis. K� na zajišt
ní 
administrativy OP Rybá�ství, rozpo�et po zm
nách �inil 341 936 tis. K� ( 74 248 tis. K� �ást 
SR a 267 688 tis. K� �ást EU). Skute�né �erpání dosáhlo výše 212 416 tis. K�, tj. �erpání 
rozpo�tu na 62,12%, z toho bylo vy�erpáno ze státního rozpo�tu 47 867 tis. K� (tj. �erpání 
rozpo�tu ve výši 74 248 tis. K� na 64,47%) a z prost�edk	 EU bylo vy�erpáno 164 549 tis. K� 
(tj. �erpání rozpo�tu ve výši 267 688 tis. K� na 61,47%).  

Na realizaci Spole�né zem
d
lské politiky byly ve schváleném rozpo�tu kapitoly MZe 
v ukazateli „Výdaje na SZP – programovací období 2007 až 2013“ vy�len
ny prost�edky ve 
výši 41 101 504 tis. K�. V pr	b
hu roku byl rozpo�et navýšen o 534 307 tis. K� na 
financování TOP UP a rozpo�et po zm
nách �inil 41 635 811 tis. K�. Skute�né výdaje 
dosáhly, za použití nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 3 011 738 tis. K�, objemu 
prost�edk	 ve výši 32 629 641 tis. K�, tj. �erpání rozpo�tu na 78,37 %.  

P�ímé platby byly ve schváleném rozpo�tu zajišt
ny pouze �ástkou ur�enou na 
p�edfinancování p�ímých plateb (SAPS) 18 604 000 tis. K�. V pr	b
hu roku byly na 
dofinancování p�ímých plateb (TOP UP) zajišt
ny prost�edky ve výši 884 307 tis. K� 
a rozpo�et po zm
nách na p�ímé platby �inil 19 488 307 tis. K�. Skute�n
 bylo �erpáno 
93,54 % rozpo�tované �ástky, tj. celkem �ástka 18 230 266 tis. K�, v tom 17 489 349 tis. K� 
na SAPS a 740 917 tis. K� na TOP-UP, a to za použití nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 
celkem ve výši 1 737 153 tis. K�, z toho 1 380 544 tis. K� z nárok	 SAPS a 356 609 tis. K� 
z nárok	 TOP-UP. 

Program Rozvoje venkova byl ve schváleném rozpo�tu kapitoly pro rok 2011 zajišt
n 
v �ástce 22 089 000 tis. K�, z toho podíl státního rozpo�tu �inil 3 500 000 tis. K� a podíl 
prost�edk	 EU �inil 18 589 000 tis. K�. V pr	b
hu roku byl rozpo�et snížen o 350 000 tis. K� 
a rozpo�et po zm
nách �inil 21 739 000 tis. K�, z toho 3 150 000 tis. K� �ást SR a 
18 589 000 tis. K� �ást EU. Skute�n
 bylo za rok 2011 vy�erpáno celkem 13 775 924 tis. K�, 
z toho 11 082 845 tis. K� z prost�edk	 EU a 2 693 079 tis. K� ze státního rozpo�tu, tj. pln
ní 
rozpo�tu na 63,37 %. V �erpání je zahrnuto použití nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 
z rozpo�tu EU ve výši 1 059 638 tis. K�.  

Na Spole�nou organizaci trhu (zahrnující mimo jiné i prost�edky na zlepšování výroby 
v�ela�ských produkt	 a jejich uvedení na trh) byla ve schváleném rozpo�tu zajišt
na �ástka 
408 504 tis. K�, v tom 144 972 tis. K� prost�edk	 z národních zdroj	 a 263 532 tis. K� 
prost�edk	 EU. Skute�n
 bylo vy�erpáno, za použití nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	, 
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celkem 623 451 tis. K� s rozd
lením 253 115 tis. K� z národních zdroj	 a 370 336 tis. K� ze 
zdroj	 EU. V pr	b
hu roku byly �erpány nároky z nespot�ebovaných výdaj	 celkem ve výši 
214 947 tis. K�, z toho 108 143 tis. K� nárok	 ze státního rozpo�tu a 106 804 tis. K� z nárok	 
z rozpo�tu EU. 

Závazný ukazatel „Podpora neziskovým organizacím“ byl v roce 2011 pln
n na 97,34 %. 
Schválený rozpo�et �inil 50 000 tis. K� a b
hem roku byl navýšen, rozpo�et po zm
nách �inil 
54 876 tis. K�. Skute�né �erpání dosáhlo objemu 53 415 tis. K�. 

Ukazatel „Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspek�ní, kontrolní a výzkumnou 
�innost“ byl pln
n na 96,46 %. Schválený rozpo�et ve výši 6 127 236 tis. K� byl v pr	b
hu 
roku upraven a rozpo�et po zm
nách �inil 7 053 926 tis. K�, skute�né �erpání �inilo 
6 804 134 tis. K�. V tomto ukazateli jsou zahrnuty výdaje na výzkum a vývoj. Schválený 
rozpo�et celkových výdaj	 na výzkum a vývoj ve výši 812 133 tis. K� byl v pr	b
hu roku 
navýšen na celkovou �ástku 812 533 tis. K�. Skute�né �erpání �inilo 807 551 tis. K�, což 
p�edstavuje pln
ní rozpo�tovaných výdaj	 na 99,39 %.  

Na financování program	 reprodukce majetku byla ve schváleném rozpo�tu kapitoly zahrnuta 
�ástka 889 776 tis. K�, navýšena byla na 4 507 817 tis. K�. Skute�n
 bylo vy�erpáno 
4 840 725 tis. K�, tj. �erpání upraveného rozpo�tu na 107,39 %, s využitím 
mimorozpo�tových prost�edk	 ve výši 2 686 tis. K� a nárok	 ve výši 316 766 tis. K�.  

Na základ
 § 47 zákona �. 218/2000 Sb., rozpo�tová pravidla, v platném zn
ní a dle vyhlášky 
�. 449/2009 Sb., o zp	sobu, termínech a rozsahu údaj	 p�edkládaných pro hodnocení pln
ní 
státního rozpo�tu, rozpo�tu státních fond	 a rozpo�t	 územních samosprávných celk	, 
v platném zn
ní, �inil stav nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 kapitoly MZe k 1.1. 2011 
objem prost�edk	 ve výši 6 603 618 tis. K�. V pr	b
hu roku byly nároky sníženy 
o 3 681 167 tis. K�. Stav nárok	 k 31.12.2011 �inil 2 922 498 tis. K�.  

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu 
kapitoly. 
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Kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy 

Schválený rozpo�et celkových p�íjm	 na rok 2011 �inil 6 153 421 tis. K� a v pr	b
hu roku 
byl upraven o souvztažné navýšení p�íjm	 a výdaj	 �ástkou 5 530 520 tis. K�, ur�enou na 
opera�ní program Vzd
lávání pro konkurenceschopnost a 5 302 560 tis. K�, ur�enou na 
opera�ní program Výzkum a vývoj pro inovace. 

Pln
ní 5 672 713 tis. K� zahrnuje p�evod z rezervního fondu ve výši 6 850 tis. K� na krytí 
souvztažného p�ekro�ení závazných ukazatel	 výdaj	, p�íjmy z rozpo�tu Evropské unie, 
v�etn
 p�evod	 z Národního fondu, ve výši 5 530 205 tis. K� a z programu EHP – Norsko ve 
výši 1 735 tis. K�. Po zohledn
ní uvedených p�evod	 je skute�né pln
ní 133 924 tis. K�, 
z toho zejména da�ové p�íjmy 1 104 tis. K�, neda�ové p�íjmy 112 223 tis. K� (v�etn
 splátky 
p	j�ky od Evropské investi�ní banky na výstavbu Kampusu Masarykovy univerzity v Brn
 
104 000 tis. K�), kapitálové p�íjmy 1 633 tis. K� a p�íjmy z vlastních fond	 851 tis. K�. 

Schválený rozpo�et výdaj	 celkem �inil 127 086 415 tis. K�. Rozpo�et po zm
nách 
137 660 290 tis. K� byl �erpán ve výši 138 959 133 tis. K�, tj. 100,94 %. V �erpání je 
zahrnuto použití rezervního fondu ve výši 5 417 tis. K� a použití nárok	 z nespot�ebovaných 
výdaj	 ve výši 7 562 618 tis. K� (k použití byly uvoln
ny nároky z nespot�ebovaných výdaj	 
v celkové výši 8 775 463 tis. K�). 

P�ímé náklady školám a školským za�ízením z�izovaným obcemi byly poskytovány 
z rozpo�tu kapitoly MŠMT prost�ednictvím krajských ú�ad	 a MHMP – jednalo se celkem 
o �ástku 43 999 159 tis. K� (o 21 159 tis. K� mén
 než v p�edcházejícím roce). Na p�ímé 
náklady na vzd
lávání pro školy a školská za�ízení z�izované kraji bylo z kapitoly MŠMT 
jako ú�elová dotace poskytnuto kraj	m celkem 28 403 223 tis. K� (o �ástku 1 218 931 tis. K� 
mén
 než v p�edcházejícím roce). 

Dotace soukromému školství byly poskytovány prost�ednictvím kraj	 �tvrtletn
. V roce 2011 
bylo poskytnuto 642 organizacím celkem 4 008 208 tis. K� (o 73 036 tis. K� mén
 než 
v p�edcházejícím roce). 

V roce 2011 p	sobilo v �R 123 církevních škol, p�edškolních a školských za�ízení, kterým 
bylo poskytnuto celkem 1 095 911 tis. K� (o 68 108 tis. K� více než v p�edcházejícím roce).  

V roce 2011 prob
hl první ro�ník nové maturity.V jejím rámci ministerstvo prov
�ilo nejen 
p�ipravenost celkové organizace a logistiky nové maturity, ale také funk�nost a spolehlivost 
technologické infrastruktury. 

Schválený rozpo�et prost�edk	 na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 
838 684 tis. K� pro organiza�ní složky státu se po zm
nách zvýšil na 852 930 tis. K�. Ve 
skute�nosti bylo �erpáno 601 866 tis. K�, tj. 70,56 % rozpo�tu po zm
nách. Po�et 
zam
stnanc	 byl 1 305, to je 88,65 % rozpo�tu po zm
nách, neobsazeno z	stalo 167 
funk�ních míst. Pr	m
rný plat vzrostl proti skute�nosti, dosažené v roce 2010 ve výši 
32 886 K�, o 0,27 % na 32 974 K�.  

Závazný limit mzdových náklad	 p�ísp
vkových organizací 57 267 802 tis.K� byl snížen na 
57 139 855 tis. K�. Ve skute�nosti bylo �erpáno 59 528 392 tis. K� v�etn
 prost�edk	 
vy�len
ných ze mzdové regulace ve výši 835 625 tis. K�, tj. 104,18 %. Z prost�edk	 
vyjmutých z limit	 mzdové regulace bylo financováno celkem 706 pracovních úvazk	. 
P�ekro�ení limit	 bylo kryto z nárok	 ve výši 36 731 tis. K�, mimorozpo�tových zdroj	 ve 
výši 1 718 763 tis. K�. Z mimorozpo�tových zdroj	 bylo financováno celkem 3318 
zam
stnanc	. Po�et zam
stnanc	 byl 216 892, to je 99,25 % rozpo�tu po zm
nách. 
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Nenapln
no z	stalo 1 649 funk�ních míst. Pr	m
rný plat vzrostl proti skute�nosti, dosažené 
v roce 2010 ve výši 21 539 K�, o 2,44 % na 22 064 K�.  

Státní správu v resortu školství vykonávají dv
 organiza�ní složky státu - vlastní ú�ad 
ministerstva a �eská školní inspekce, která zajiš�uje výkon kontrolní funkce státu. Výsledky 
kontrolní �innosti jsou každoro�n
 obsahem výro�ní zprávy �ŠI. Neinvesti�ní výdaje t
chto 
organizací v roce 2011 �inily celkem 640 763 tis. K� oproti 661 792 tis. K� v roce 2010. 

K 31.12.2011 p	sobilo v kapitole 333 celkem 84 p�ísp
vkových organizací (73 P�O 
a 11 OP�O), kterým bylo poskytnuto celkem 3 630 747 tis. K� neinvesti�ních prost�edk	, což 
je o 114 572 tis. K� více než v roce 2010. Z poskytnutých prost�edk	 bylo 66,57 % použito na 
mzdové prost�edky a související odvody (v roce 2010 to bylo 69,65 %). 

Specifickým typem organizací jsou ve�ejné vysoké školy, z�ízené podle zákona 
�. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm
n
 a dopln
ní dalších zákon	 (zákon o vysokých 
školách), ve zn
ní pozd
jších p�edpis	. V roce 2011 p	sobilo v �R 26 ve�ejných vysokých 
škol (VVŠ), kterým byly poskytnuty neinvesti�ní dotace ve výši 28 920 651 tis. K�. Sociální 
stipendia byla student	m VVŠ vyplacena ve výši 51 530 tis. K�, tj. o 4 595 tis. K� mén
 než 
v p�edchozím roce. Zde je t�eba poznamenat, že výše vyplacených prost�edk	 je závislá na 
sociální situaci student	 a stipendia jsou vyplácena na základ
 žádostí. Další 2 228 012 tis. K� 
neinvesti�ních prost�edk	 bylo VVŠ poskytnuto z jiných rozpo�tových kapitol.  

Z celkového po�tu 46 soukromých vysokých škol byla neinvesti�ní dotace na uskute��ování 
akreditovaných studijních program	 ve výši 9 503 tis. K� poskytnuta Vysoké škole 
zdravotnické o.p.s. na akreditovaný studijní program „ošet�ovatelství“. Další prost�edky byly 
soukromým vysokým školám poskytnuty na ubytovací stipendia (32 072 tis. K�, navýšení 
proti p�edcházejícímu roku o �ástku 20 544 tis. K�) a sociální stipendia (2 275 tis. K�). 

Z celkové �ástky 21 166 976 tis. K� �erpané v kapitole MŠMT na výzkum, vývoj a inovace 
bylo ve�ejným vysokým školám poskytnuto 15 585 205 tis. K�, tj. 73,63 %. 

Ú�elové prost�edky byly použity zejména na podporu výzkumných center a podporu 
za�ínajících pracovník	 ve VaVaI. Institucionální prost�edky byly ur�eny na financování 
specifického výzkumu na vysokých školách a podporu výzkumných zám
r	 zam
�ených na 
dlouhodobý rozvoj p�edevším ve�ejných vysokých škol.  

Z investi�ních prost�edk	, �erpaných ve výši 14 718 555 tis. K�, bylo 68,47 % ur�eno pro 
ve�ejné vysoké školy a použito zejména na projekty v rámci OP VaVpI a na výstavbu 
a obnovu nemovitého majetku ve�ejných vysokých škol v rámci akcí EDS/SMVS.  

Ministerstvo podporovalo vysoké školy p�i napl�ování cíl	 Dlouhodobého zám
ru vzd
lávací 
a v
decké, výzkumné, vývojové a inova�ní, um
lecké a další tv	r�í �innosti pro oblast 
vysokých škol na období 2011 - 2015 zejména prost�ednictvím rozvojových program	, dále 
prost�ednictvím opera�ních program	 Výzkum a vývoj pro inovace a Vzd
lávání pro 
konkurenceschopnost. V záv
ru roku 2011 p�edložilo MŠMT vlád
 v
cný zám
r zákona 
o vysokých školách a v
cný zám
r zákona o finan�ní pomoci student	m. Tyto dva legislativní 
dokumenty tvo�í klí�ový prvek v reform
 vysokého školství �R. 

Na sportovní reprezentaci bylo 80 sportovním svaz	m a 7 ob�anským sdružením poskytnuto 
913 501 tis. K�. Na podporu všeobecné sportovní �innost byly vypsány programy, vybraným 
projekt	m a na mimo�ádné požadavky, týkající se významných akcí všeobecného sportovního 
charakteru, zdravotn
 postižených sportovc	 a d	ležité akce jednotlivých sportovních 
sdružení po�ádaných v �eské republice, bylo poskytnuto celkem 1 075 303 tis. K�. 
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V souladu s na�ízením vlády �. 122/2009 Sb., o odškodn
ní student	 vysokých škol, kterým 
bylo v období komunistického režimu z politických d	vod	 znemožn
no dokon�it studium na 
vysoké škole, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	, které nabylo ú�innosti 1. srpna 2009, za�alo 
MŠMT posuzovat došlé žádosti o odškodn
ní. V roce 2011 bylo doru�eno celkem 220 
nových žádostí. Po jejich posouzení (v�etn
 nevy�ízených žádostí z roku 2010) bylo vydáno 
43 rozhodnutí o p�iznání odškodn
ní, 67 usnesení o p�erušení s výzvou k dopln
ní žádosti 
a 210 žádostí bylo zamítnuto. Vyplaceny byly 4 000 tis. K� (v roce 2010 bylo vyplaceno 
37 200 tis. K�). 

Od roku 2004 je MŠMT zapojeno do rozvojových program	 spolufinancovaných 
z Evropského sociálního fondu.  

V programovacím období 2007 – 2013 je Ministerstvo školství, mládeže a t
lovýchovy 
�ídícím orgánem opera�ního programu Vzd
lávání pro konkurenceschopnost a opera�ního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace. 

Globálním cílem opera�ního programu Vzd
lávání pro konkurenceschopnost (OP VpK) je 
rozvoj vzd
lanostní spole�nosti za ú�elem posílení konkurenceschopnosti �R a podpora 
v oblastech, které p�isp
jí k rozvoji potenciálu populace �R a utvo�ení vhodných podmínek 
pro vzd
lávání a u�ení. V roce 2011 byla na OP VpK vynaložena �ástka 1 390 823 tis. K� ze 
státního rozpo�tu a 7 893 901 tis. K� krytých p�íjmy z Evropské unie. Finan�ní prost�edky 
byly v roce 2011 poskytnuty na všechny prioritní osy, tedy nap�í� opera�ním programem. 

Opera�ní program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je zpracován tak, aby podpo�il 
nabídku v oblasti výzkumu, vývoje a inovací na stran
 ve�ejného sektoru, p�edevším 
u vysokých škol, ve�ejných výzkumných institucí a dalších subjekt	, a tím pomohl 
k úsp
šnému p�enosu poznatk	 a jejich aplikaci v pr	myslových i nepr	myslových odv
tvích. 
Globálním cílem programu je posilování výzkumného, vývojového a inova�ního potenciálu 
�R. Celkem bylo v roce 2011 na OP VaVpI vynaloženo 1 704 261 tis. K� ze státního 
rozpo�tu a 9 657 426 tis. K� krytých p�íjmy z Evropské unie. 

V rámci Opera�ního programu Technická pomoc (OP TP) vykonávalo MŠMT funkci 
pov
�eného auditního subjektu pro opera�ní programy Výzkum a vývoj pro inovace 
a Vzd
lávání pro konkurenceschopnost. Celkem bylo v roce 2011 na OP TP vynaloženo 
1 964 tis. K� ze státního rozpo�tu a 11 112 tis. K� z prost�edk	 Evropské unie. 

Z prost�edk	 opera�ního programu Lidské zdroje a zam
stnanost byly v roce 2011 
financovány t�i projekty. Celkové výdaje projektu Školský rejst�ík �inily 1 359 tis. K�, výdaje 
projektu Karta žáka 1 149 tis. K�. Výdaje na t�etí financovaný projekt s názvem Efektivní 
informa�ní služby pro ve�ejnost a státní správu, jehož p�edm
tem je vytvo�ení digitální 
polytematické knihovny v
dy, výzkumu a vývoje, �inily 12 601 tis. K�.. 

Z rozpo�tu kapitoly MŠMT byly poskytnuty prost�edky ve výši 41 241 tis. K� �ešitel	m 
projekt	 v rámci programu EUROSTARS, který je zam
�en na evropskou spolupráci malých 
a st�edních podnik	, které mimo podnikatelskou �innost (nap�. výrobní nebo servisní) 
provád
jí také vlastní výzkum a vývoj. Prost�edky na spolufinancování ze zahrani�í jsou 
poskytovány p�ímo �ešitel	m. 

V rámci programu spolupráce EHP/Norsko je v kapitole MŠMT financován blokový grant 
Fond pro podporu výzkumu. V rámci spolufinancování bylo vy�erpáno 192 tis. K�. Finan�ní 
prost�edky na p�edfinancování ve výši 270 tis. K� byly použity na p�ípravnou fázi druhého 
období programu EHP/Norsko. 

V roce 2009 byl zahájen Program švýcarsko-�eské spolupráce. MŠMT je do tohoto programu 
zapojeno Fondem na stipendia, zam
�eným na v
decká stipendia pro doktorandy �i za�ínající 
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výzkumníky a jejich školitele. V roce 2011 byla na administraci Fondu vy�erpána �ástka 
250 tis. K�. 

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu 
kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a t
lovýchovy za rok 2011. 
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Kapitola 334 - Ministerstvo kultury 

Prost�ednictvím kapitoly 334 - MK byla v roce 2011 financována �innost vlastního ú�adu a 30 
p�ísp
vkových organizací z�ízených Ministerstvem kultury �R, p	sobících ve sfé�e divadel, 
um
leckých soubor	, v
deckých knihoven, muzeí a galerií, památkové pé�e a dalších. 
Prost�ednictvím kapitoly jsou dále poskytovány prost�edky státního rozpo�tu církvím 
a náboženským spole�nostem, podnikatelským subjekt	m, neziskovým a podobným 
organizacím, ve�ejným rozpo�t	m územní úrovn
, vysokým školám, mezinárodním 
organizacím a dalším subjekt	m, a to v rámci výdajových a programových okruh	, které tvo�í 
závazné ukazatele rozpo�tu kapitoly.  

Schválený rozpo�et p�íjm	 kapitoly na rok 2011 p�edstavoval �ástku 559 718 tis. K�. 
Skute�né p�íjmy �inily 881 616 tis. K�, tj. pln
ní na 157,51 %. Ve srovnání se skute�ností 
roku 2010 došlo ke zvýšení na 123,77 %. Ve zvýšeném pln
ní p�íjm	 v roce 2011 se odráží 
zejména vyšší p�evody ze zvláštního ú�tu zrušeného Fondu národního majetku, ale 
i neinvesti�ní a investi�ní p�evody z Národního fondu vztahující se k výdaj	m minulých let. 
Celkem neinvesti�ní a investi�ní p�evody z Národního fondu �inily 513 074 tis. K�, 
tj. 156,22 % rozpo�tu po zm
nách. P�íjmy z ostatních zahrani�ních program	 ve skute�nosti 
dosahovaly výše 77 584 tis. K�, tj. 3 053,28 % z o�ekávaných p�íjm	. Vyšší pln
ní p�íjm	 se 
vztahovalo zejména k výdaj	m uskute�n
ným v minulých letech. Rozpo�tované da�ové 
p�íjmy (správní poplatky) ve výši 10 tis. K� byly spln
ny ve výši 14 tis. K�, tj. na 143,0 %. 

Schválený rozpo�et výdaj	 kapitoly ve výši 7 294 982 tis. K�, který byl v pr	b
hu roku 
upraven na 7 779 761 tis. K�, byl ve skute�nosti �erpán v �ástce 7 863 232 tis. K�, tj. pln
ní 
na 101,07 %. Skute�né �erpání bylo ovlivn
no použitím mimorozpo�tových prost�edk	, 
v celkové výši 915 064 tis. K�. Jedná se o �erpání prost�edk	 ze zvláštního ú�tu ze zrušeného 
Fondu národního majetku v objemu 98 673 tis. K� a dále o nároky nespot�ebovaných výdaj	 
rozpo�tu z roku 2010 v objemu 816 391 tis. K�. Dále byly vázány výdaje ve výši 
41 068 tis. K� z d	vod	 neuskute�n
ných p�íjm	 z prodeje majetku a nerealizovaných 
odvod	 z odpis	 p�ísp
vkových organizací.  

V pr	b
hu roku bylo provedeno 36 rozpo�tových opat�ení. Tyto zm
ny p�edstavovaly 
celkov
 zvýšení výdaj	 kapitoly o 484 779 tis. K�, tj. o 6,65 %. Jednalo se zejména o p�evod 
ú�elových prost�edk	 z kapitoly VPS, vládní rozpo�tové rezervy, z kapitoly OSFA, Státní 
dluh a dalších kapitol. V porovnání skute�ného �erpání s rokem 2010 došlo ke zvýšení výdaj	 
o 156 784 tis. K�, tj. na 102,04 %. B
žné výdaje kapitoly dosáhly výše 6 562 707 tis. K�, což 
p�edstavuje 101,82 % roku 2010, kapitálové výdaje 1 300 525 tis. K�, tj. 103,16 % roku 2009.  

Schválený rozpo�et prost�edk	 na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 
126 104 tis. K� pro organiza�ní složky státu se po zm
nách zvýšil na 129 049 tis. K�. Ve 
skute�nosti bylo �erpáno 124 689 tis. K�, tj. 96,62 % rozpo�tu po zm
nách. Po�et 
zam
stnanc	 byl 268, to je 92,41 % rozpo�tu po zm
nách. Neobsazeno z	stalo 22 funk�ních 
míst. Pr	m
rný plat vzrostl proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 34 442 K� 
o 5,50 % na 36 338 K�.  

Závazný limit mzdových náklad	 p�ísp
vkových organizací 1 519 445 tis. K� byl zvýšen na 
1 568 918 tis. K�. Ve skute�nosti bylo �erpáno 1 623 739 tis. K�, tj. 103,49 %. rozpo�tu po 
zm
nách. P�ekro�ení bylo kryto nároky a mimorozpo�tovými zdroji ve výši 75 660 tis. K�. 
Po�et zam
stnanc	 byl 6 272, to je 91,46 % rozpo�tu po zm
nách. Neobsazeno z	stalo 586 
funk�ních míst. Pr	m
rný plat klesl proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 20 639 K� 
o 0,98 % na 20 436 K�.  
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Schváleným rozpo�tem byly neinvesti�ní transfery p�ísp
vkovým a podobným organizacím 
stanoveny ve výši 3 394 196 tis. K�. Rozpo�et po zm
nách byl navýšen o 130 573 tis. K�, 
tj. na �ástku 3 524 769 tis. K�. Ve skute�nosti dosahoval výše 3 467 382 tis. K�, což 
p�edstavuje pln
ní na 98,37 %. Ve srovnání s rokem 2010 došlo ke snížení o �ástku 
186 481 tis. K�, tj. na 94,90 %. Ke snížení došlo zejména v oblasti p�ísp
vku na provoz, a to 
zejména vlivem snížení celkových výdaj	 kapitoly.  

Schválený rozpo�et na programy spolufinancované z rozpo�tu EU p�edstavoval �ástku 
475 346 tis. K�. Rozpo�et po zm
nách se zvýšil na 494 147 tis. K� a ve skute�nosti byly 
prost�edky �erpány �ástkou 684 535 tis. K�, tj. 138,53 %. Na vyšším �erpání se podílely 
nároky z nespot�ebovaných výdaj	 minulých let.  

V rámci prost�edk	 na spole�né projekty, které jsou z�ásti financovány z prost�edk	 ostatních 
zahrani�ních program	 (FM/EHP Norsko) m
lo Ministerstvo kultury rozpo�továno celkem 
9 991 tis. K�. Ve skute�nosti bylo v rámci prost�edk	 FM/EHP Norsko realizováno 10 
projekt	, na které bylo celkem �erpáno 10 870 tis. K�, tj. 108,80 % rozpo�tu po zm
nách.  

Neinvesti�ní transfery podnikatelským subjekt	m byly schváleným rozpo�tem stanoveny ve 
výši 90 360 tis. K� a rozpo�tovými opat�eními upraveny na �ástku 430 608 tis. K�. Na 
navýšení se podílely prost�edky ú�elov
 ur�ené na zabezpe�ení Mezinárodního filmového 
festivalu v Karlových Varech ve výši 20 000 tis. K�, na projekt „Fenomén“ ve výši 
3 300 tis. K� a na Podporu filmové produkce ve výši 300 000 tis. K�. Ve skute�nosti bylo 
�erpáno 395 017 tis. K�, tj. pln
ní na 91,73 % rozpo�tu po zm
nách.  

Ve srovnání s rokem 2010 došlo v roce 2011 k meziro�nímu navýšení neinvesti�ních 
transfer	 podnikatelským subjekt	m o �ástku 101 430 tis. K�, tj. na úrove� 134,55 %. 
D	vodem skokového nár	stu byl zejména vyšší objem prost�edk	 na program Podpory 
filmové produkce. Mimo program Podpory filmové produkce p�edstavují velký podíl výdaje 
v rámci Programu podpory významných a mimo�ádných kulturních akcí, tj. nap�. výdaje na 
zabezpe�ení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, Mezinárodního 
festivalu animovaného filmu ANIFEST T�ebo�, Mezinárodního filmového festivalu d
tí 
a mládeže ve Zlín
 a dalších filmových festival	.  

Neinvesti�ní transfery ob�anským sdružením byly schváleným rozpo�tem stanoveny ve výši 
269 522 tis. K� a rozpo�tovými opat�eními upraveny na �ástku 172 278 tis. K�. Ke snížení 
prost�edk	 došlo p�evodem na jiné subjekty v rámci dota�ních program	. Ve skute�nosti bylo 
�erpáno 169 816 tis. K�, tj. pln
ní na 98,57 % rozpo�tu po zm
nách. Porovnáním skute�nosti 
2011 se skute�ností roku 2010 došlo k navýšení o �ástku 17 096 tis. K�, tj. na 111,19 %. 
Nejv
tší objem prost�edk	 byl ob�anským sdružením poskytnut v rámci výdaj	 na Kulturní 
aktivity, v rámci Programu podpory významných a mimo�ádných kulturních akcí a v rámci 
Podpory rozši�ování a p�ijímání informací v jazycích národnostních menšin. 

Neinvesti�ní transfery církvím a náboženským spole�nostem byly �erpány ve výši 
1 715 533,70 tis. K�. Ve srovnání s rokem 2010 se výdaje zvýšily o 82 266,28 tis. K�, tj. na 
105,04 %. Výdaje na �innost registrovaných církví p�edstavovaly �ástku 1 475 111,57 tis. K�, 
z toho platy a pojistné duchovních 1 348 000 tis. K�, což znamená ve srovnání s rokem 2010 
nár	st o 16 495 tis. K�, tj. na 101,24 %.  

Neinvesti�ní transfery obecn
 prosp
šným spole�nostem byly rozpo�tem po zm
nách 
stanoveny ve výši 78 515 tis. K�. Ve skute�nosti byly �erpány �ástkou 78 486 tis. K�, 
tj. 99,96 % rozpo�tu po zm
nách. Ve srovnání se skute�ností roku 2010, která �inila 
60 086 tis. K� došlo k navýšení o 18 400 tis. K�, tj. na 130,62 %. Nejv
tší objem prost�edk	 
byl obecn
 prosp
šným spole�nostem poskytnut v rámci Programu podpory významných 
a mimo�ádných kulturních akcí a výdaj	 na Kulturní aktivity. 
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Neinvesti�ní transfery ve�ejným rozpo�t	m územní úrovn
, které zahrnují neinvesti�ní 
transfery obcím, kraj	m a dobrovolným svazk	m byly schváleným rozpo�tem stanoveny ve 
výši 342 106 tis. K�, v pr	b
hu roku upraveny na �ástku 332 745 tis. K�. Ve skute�nosti bylo 
docíleno objemu 337 198 tis. K�, tj. pln
ní na 101,34 % rozpo�tu po zm
nách. Ve srovnání 
skute�nosti r. 2011 se skute�ností v roce 2010 došlo celkov
 ke zvýšení neinvesti�ních 
transfer	 ve�ejným rozpo�t	m územní úrovn
 o 40 369 tis. K�, tj. na úrove� 113,60 %. 
Nejv
tší objem výdaj	 byl poskytnut v rámci Programu regenerace m
stských památkových 
rezervací a m
stských památkových zón �ástka 136 493 tis. K�, Programu státní podpory 
profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestr	 a p
veckých sbor	 
�ástka 55 585 tis. K� a v rámci Programu záchrany architektonického d
dictví �ástka 
49 375 tis. K�.  

Reprodukce majetku v kapitole 334 – Ministerstvo kultury byla financována v rámci 
7 program	. Zákonem o státním rozpo�tu na rok 2011 byly stanoveny výdaje státního 
rozpo�tu na financování program	 reprodukce majetku v celkové výši 1 314 088 tis. K�. 
V pr	b
hu roku bylo v oblasti programového financování provedeno 11 rozpo�tových 
opat�ení. Rozpo�et po zm
nách �inil 1 445 216 tis.K�. Skute�né �erpání prost�edk	 státního 
rozpo�tu �inilo 1 562 196 tis. K� v�etn
 �erpání nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 
704 726 tis. K�. V objemu skute�ného �erpání je zahrnuta �ástka 98 674 tis. K� použitá na 
financování programu 134 120 Program pé�e o národní kulturní poklad. Jedná se 
o mimorozpo�tové prost�edky ze zdroj	 zvláštního ú�tu Ministerstva financí (výnosy 
z privatizace). Použití prost�edk	 státního rozpo�tu je v souladu se schválenými 
dokumentacemi program	. 

V roce 2011 byla v rámci kapitoly provedena �ada vnit�ních i vn
jších kontrol. tj. NKÚ, 
finan�ními ú�ady i Ministerstvem financí. Nejvyšším kontrolním ú�adem byly provedeny 4 
kontrolní akce. Z toho 2 kontrolní akce nebyly dosud ukon�eny a ukon�ené kontrolní akce 
neshledaly zásadní nedostatky �i porušení rozpo�tové kázn
. Jedním ze zjišt
ných nedostatk	 
je nap�. nedostate�ná kontrolní �innosti u z�izovaných p�ísp
vkových organizací (muzeí a 
galerií). Tyto nedostatky budou, na základ
 p�ijatých opat�ení Ministerstvem kultury, v roce 
2012 odstran
ny.  

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly 334 - MK jsou obsaženy v záv
re�ném 
ú�tu kapitoly. 
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Kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví  

V roce 2011 nedošlo v kapitole k žádným organiza�ním zm
nám v po�tu p�ímo �ízených 
organizací. K 31. prosinci 2011 plnilo MZ funkci z�izovatele k 19 organiza�ním složkám 
státu a k 59 p�ísp
vkovým organizacím. 

Rozsáhlá �innost Ministerstva zdravotnictví a jím �ízených organiza�ních složek státu 
a p�ísp
vkových organizací byla p�i zabezpe�ování úkol	 financovaná v rámci závazných 
ukazatel	 rozpo�tu stanovených zákonem �. 433/2010 Sb., o státním rozpo�tu �eské 
republiky na rok 2011. 

Rozpo�et p�íjm	 pro rok 2011 byl schválen ve výši 1 100 429 tis. K�, v tom 9 100 tis. K� 
byly p�íjmy da�ové a 1 091 329 tis. K� p�íjmy neda�ové. P�íjmy z rozpo�tu EU a 
z prost�edk	 finan�ních mechanism	, které jsou sou�ástí p�íjm	 neda�ových, byly 
rozpo�továny ve výši 819 429 tis. K�. V pr	b
hu roku byly p�íjmy na další spolufinancované 
projekty z rozpo�tu EU souvztažn
 zvýšeny spolu s výdaji. Rozpo�et po zm
nách celkem byl 
po provedených úpravách ve výši 1 426 442 tis. K�. 

Na financování strategických investic ve zdravotnictví byly v souladu s § 5 odst. 3 písm. k) 
zákona �. 178/2005 Sb., ve zn
ní zákona �. 112/2009 Sb., jako mimorozpo�tový zdroj ur�eny 
celkem 3 000 000 tis. K�, a to 1 500 000 tis. K� v roce 2009 a 1 500 000 tis. K� v roce 2010. 
Na za�átku roku 2011 byl z MF p�eveden ne�erpaný z	statek ve výši 902 304,85 tis. K�. P�ed 
koncem roku 2011 byly z této �ástky vráceny zp
t na ú�et MF ne�erpané prost�edky ve výši 
428 242,53 tis. K�. 

K 31. 12. 2011 byly dosaženy p�íjmy v celkové výši 1 815 370,83 tis. K�. P�íjmy z rozpo�tu 
EU/FM byly pln
ny na 77,85 % a dosáhly 891 710,69 tis. K�.  

Ostatní neda�ové p�íjmy dosáhly výše 888 107,10 tis. K�, z toho nejv
tší položkou jsou výše 
uvedené p�íjmy na financování strategických investic ve výši 474 062,32 tis. K� a p�evody 
z rezervních a ostatních vlastních fond	 ve výši 347 300,79 tis. K�. P�íjmy da�ové dosáhly 
35 553,05 tis. K�, tj. 390,69 % rozpo�tu po zm
nách. 

Rozpo�et výdaj	 kapitoly na rok 2011 byl schválen ve výši 6 820 824 tis. K�, v tom 
kapitálové výdaje 1 593 807 tis. K� a b
žné výdaje 5 227 017 tis. K�.  

V souladu s platnými právními p�edpisy byly v rozpo�tu kapitoly provád
ny v pr	b
hu roku 
2011 p�evody finan�ních prost�edk	 z jiných a do jiných kapitol státního rozpo�tu a v rámci 
rozpo�tu kapitoly.  

Rozpo�et výdaj	 kapitoly po provedených rozpo�tových opat�eních byl ve výši 
7 476 437 tis. K�, v tom kapitálové výdaje 2 252 462 tis. K� a b
žné výdaje 5 223 975 tis. K�.  

Výdaje za rok 2011 dosáhly 7 848 017,60 tis. K�, tj. 104,97 %. Kapitálové výdaje byly ve 
výši 2 916 621,51 tis. K� a b
žné výdaje 4 931 396,09 tis. K�. K p�ekro�ení rozpo�tu došlo 
použitím mimorozpo�tových zdroj	 a nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	. Pln
ní celkových 
výdaj	 bylo v jednotlivých �tvrtletích roku relativn
 rovnom
rné. 

Výdaje na programy spolufinancované z rozpo�tu EU, jejichž upravený rozpo�et byl 
1 591 790 tis. K� (ze státního rozpo�tu 109 330 tis. K� a podíl rozpo�tu EU 
1 482 460 tis. K�), dosáhly 1 179 959,69 tis. K�, tj. 74,13 %. Z této �ástky p�ipadá 89,66 % na 
výdaje v rámci Integrovaného opera�ního programu. Zbylou �ást tvo�í výdaje na Opera�ní 
program Lidské zdroje a zam
stnanost, Opera�ní program Životní prost�edí a Opera�ní 
program Vzd
lávání pro konkurenceschopnost. 
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Výdaje na spole�né projekty, které jsou z�ásti financovány z prost�edk	 finan�ních 
mechanism	 nebyly na rok 2011 rozpo�tované. V pr	b
hu roku 2011 bylo z nárok	 
z nespot�ebovaných výdaj	 �erpáno 31 187,15 tis. K� na projekty EHP Norsko.  

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci organiza�ních složek státu schválené 
ve výši 1 047 591 tis. K� a upravené na 948 638 tis. K� byly �erpány na 114,29 % rozpo�tu 
po zm
nách, tj. 1 084 159,08 tis. K�. P�ekro�ení bylo kryto použitím mimorozpo�tových 
zdroj	 a nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	. Po�et zam
stnanc	 všech organiza�ních složek 
státu dosáhl 2 946, tj. 100,72 % rozpo�tu po zm
nách. Pr	m
rný plat klesl proti skute�nosti 
dosažené v roce 2010 z 30 199 K� na 29 620 K�, tj. o 1,92 %.  

Neinvesti�ní nákupy a související výdaje organiza�ních složek státu dosáhly v roce 2011 výše 
1 864 312,50 tis. K�, tj. 93,26 % rozpo�tu po zm
nách. V porovnání s rokem 2010, kdy 
výdaje v seskupení položek 51 dosáhly 2 076 735,43 tis. K�, došlo ke snížení výdaj	 
o 212,4 mil. K�. Krom
 výdaj	 za nákup lék	 a o�kovacích látek, které p�edstavují nejv
tší 
položku, bylo �erpání nižší tém
� ve všech položkách tohoto seskupení. 

Investi�ní nákupy a související výdaje organiza�ních složek státu dosáhly výše 
89 854,52 tis. K�, tj. 159,25 % rozpo�tu po zm
nách. Také v tomto seskupení došlo oproti 
roku 2010 ke snížení výdaj	 o 57,02 mil. K�. Z �erpané �ástky p�ipadá na výdaje Státního 
ústavu pro kontrolu lé�iv uskute�n
né z mimorozpo�tových zdroj	 56 024,67 tis. K� 
a 33 829,85 tis. K� bylo jako systémov
 ur�ené výdaje v rámci program	 �erpáno dalšími 
organiza�ními složkami státu.  

P�ísp
vek na �innost p�ímo �ízeným p�ísp
vkovým organizacím byl schválen ve výši 
1 615 570 tis. K�, v pr	b
hu roku došlo k jeho snížení na 1 529 921 tis. K� a �erpáno bylo 
1 115 572,87 tis. K�, tj. 72,92 %.  

P�ísp
vek na provoz dostávají pouze Státní zdravotní ústav (SZÚ), Zdravotnické zabezpe�ení 
krizových stav	 P�íbram (ZZKS) a výjime�n
 n
které zdravotní ústavy. Zdravotnické 
p�ísp
vkové organizace (nemocnice a odborné lé�ebny) dostávají jen p�ísp
vky na �innosti, 
které nejsou hrazeny z ve�ejného zdravotního pojišt
ní.  

Limit mzdových náklad	 p�ísp
vkových organizací (jen SZÚ a ZZKS) ve výši 
128 473 tis. K� se v pr	b
hu roku 2011 nem
nil, �erpáno bylo 140 620 tis. K�, tj. 109,46 %. 
P�ekro�ení bylo kryto použitím mimorozpo�tových zdroj	. Po�et zam
stnanc	 byl pln
n na 
91,77 %, neobsazeno z	stalo 41 míst. Pr	m
rný plat klesl proti skute�nosti dosažené v roce 
2010 z 26 335 K� na 25 145 K�, tj. o 4,52 %.  

Rozpo�et investi�ních transfer	 p�ímo �ízeným p�ísp
vkovým organizacím byl schválen ve 
výši 1 367 385 tis. K�. Po zm
nách, zejména na posílení výdaj	 na financování reprodukce 
majetku, byl rozpo�et 2 041 952 tis. K�. �erpáno bylo 2 431 128,19 tis. K�, tj. 119,06 %. 
K p�ekro�ení rozpo�tu došlo použitím nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	. Na celkové výši 
výdaj	 se nejvíce podílí za�ízení ústavní a ostatní speciální zdravotnické pé�e, výdaje na 
výzkum a vývoj dosáhly 96 869,32 tis. K�.  

Hospoda�ení zdravotnických p�ísp
vkových organizací je na základ
 vybraných ukazatel	 
finan�ního hospoda�ení jednotlivých organizací stále sledováno. Za rok 2011 �inil celkový 
hospodá�ský výsledek 254 990 tis. K�. Z minulých let však z	stávají stále neuhrazené ztráty 
ve výši 3 716 087 tis. K�, které se týkají p�evážn
 fakultních nemocnic. 

Nejvyššího hospodá�ského výsledku za rok 2011 dosáhla FN Olomouc (41 838 tis. K�), dále 
IKEM (98 620 tis. K�) a Nemocnice Na Homolce (18 334 tis. K�). Ztrátu vykazuje pouze 
zdravotní ústavy, a to Kolín, �eské Bud
jovice, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Jihlava, 
Olomouc a Zlín (celkem 2 387 tis. K�).  
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Nemalou �ást výdaj	 kapitoly p�edstavují prost�edky vynaložené na specifické zdravotnické 
programy, nap�. pro osoby se zdravotním postižením, Národní program zdraví, program 
protidrogové politiky, program sociální prevence a prevence kriminality, problematika 
HIV/AIDS, výdaje na výzkum a vývoj, na podporu specializa�ního vzd
lávání léka�ských a 
neléka�ských zdravotnických pracovník	 v rámci programu Reziden�ní místa, apod. P�íjemci 
t
chto prost�edk	 jsou jak podnikatelské subjekty a neziskové organizace, tak p�ímo �ízené 
p�ísp
vkové organizace, p�ísp
vkové organizace jiných z�izovatel	, vysoké školy, ve�ejné 
výzkumné instituce a kraje a obce.  

V rámci uvedených program	 a dalších výdaj	 bylo u podnikatelských subjekt	 �erpání 
neinvesti�ních dotací ve výši 109 883,81 tis. K�, tj. 245,87 % rozpo�tu po zm
nách; 
investi�ní dotace byly poskytnuty ve výši 241 416,22 tis. K�, tj. 218,29 % rozpo�tu po 
zm
nách. Všechny investi�ní prost�edky byly poskytnuty v rámci programového financování. 
U neziskových a podobných organizací bylo �erpání neinvesti�ních dotací ve výši 
70 652,16 tis. K�, tj. 101,97 % rozpo�tu po zm
nách; investi�ní dotace dosáhly 
868,45 tis. K�, tj. 20,70 % upraveného rozpo�tu a p�edstavují prost�edky na programové 
financování. Vysokým školám bylo poskytnuto 262 408,92 tis. K�, tj. 100 % rozpo�tu po 
zm
nách a prost�edky byly ur�eny p�evážn
 na výzkum a vývoj; investi�ní dotace pouze na 
výzkum a vývoj byly poskytnuty ve výši 1 755 tis. K�. Ve�ejným výzkumným institucím bylo 
pouze na výzkum a vývoj poskytnuto 19 923 tis. K�, v tom neinvesti�ní dotace byly 
19 668 tis. K� a dotace investi�ní 255 tis. K�, �erpáno bylo 99,98 % upraveného rozpo�tu. 
Ostatním p�ísp
vkovým organizacím bylo rovn
ž na úkoly výzkumu a vývoje poskytnuto 
7 496 tis. K�, tj. 100 % pln
ní. P�ekro�ení rozpo�tu u výše uvedených subjekt	 je pln
 kryto 
použitím nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	. 

Ve�ejným rozpo�t	m územní úrovn
 byly z kapitoly transferovány na zdravotnické programy 
a projekty, a na programy reprodukce majetku jak neinvesti�ní, tak i investi�ní prost�edky. 
Neinvesti�ní byly �erpány ve výši 16 702,94 tis. K�, tj. 248,70 % rozpo�tu po zm
nách. 
U investi�ních transfer	 dosáhly výdaje 151 344,11 tis. K�, tj. 405,90 % rozpo�tu po 
zm
nách. I v tomto p�ípad
 je p�ekro�ení kryto použitím nárok	. 

Stav rezervních fond	 k 31. 12. 2011 �inil 1 552 331,73 tis. K�, v tom mimorozpo�tové 
prost�edky SÚKL 1 546 085,29 tis. K� a prost�edky z dar	 a ze zahrani�í jsou ve výši 
6 246,44 tis. K�. Celkový stav nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 k 1. 1. 2011 byl ve výši 
3 356 331,09 tis. K�, z toho profilující výdaje 3 177 847,50 tis. K� a výdaje neprofilující 
178 483,59 tis. K�.Omezení �erpání nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 v roce 2011 bylo 
schváleno usnesením vlády �. 316 ze dne 27. 4. 2011, k jejich použití docházelo na základ
 
p�edchozího souhlasu p�edsedy vlády. 

V pr	b
hu roku došlo k použití (snížení) nárok	 z titulu p�ekro�ení rozpo�tu výdaj	 v celkové 
�ástce 2 450 999,36 tis. K�, na profilující výdaje bylo použito 2 333 520 tis. K� a na výdaje 
neprofilující 117 479,36 tis. K�. Dále došlo ke snížení profilujících nárok	 o 2,07 tis. K� 
u program	, které skon�ily. Další snížení nárok	 na neprofilující výdaje z d	vodu zjišt
ní, že 
již nebudou použity, �inilo 867,94 tis. K�.  

Stav nárok	 k 31. 12. 2011 byl ve výši 904 461,73 tis. K�, z toho výdaje profilující 
844 325,44 tis. K� a výdaje neprofilující 60 136,29 tis. K�. 

Podrobné údaje a informace o hospoda�ení kapitoly jsou sou�ástí návrhu záv
re�ného ú�tu 
kapitoly. 
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Kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti  

P�íjmy a výdaje kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti byly stanoveny zákonem 
�. 433/2010 Sb., o státním rozpo�tu �eské republiky na rok 2011. 

Schválený rozpo�et na rok 2011 zahrnoval p�íjmy a výdaje organiza�ních složek státu 
a p�ísp
vkových organizací, tj. soud	 všech stup�	, státních zastupitelství všech stup�	, 
V
ze�ské služby �R, aparátu Ministerstva spravedlnosti, Rejst�íku trest	 v Praze, Institutu 
pro kriminologii a sociální prevenci v Praze, Proba�ní a media�ní služby a Justi�ní akademie 
v Krom
�íži.  

Schválený rozpo�et p�íjm	 ve výši 2 735 598 tis. K� se v pr	b
hu roku nem
nil. Skute�n
 
byly p�íjmy pln
ny ve výši 2 772 517 tis. K�, tj. na 101,35 % v�etn
 mimorozpo�tových 
prost�edk	 ve výši 7 506 tis. K�. 

Schválený rozpo�et neda�ových p�íjm	, kapitálových p�íjm	 a p�ijatých transfer	 celkem ve 
výši 1 951 740 tis. K� se v pr	b
hu roku nem
nil. Skute�n
 byl pln
n ve výši 
2 001 981 tis. K�, tj. pln
ní 102,57 %. P�íjmy byly navýšeny o mimorozpo�tové zdroje ve 
výši 7 506 tis. K�. Na pln
ní neda�ových p�íjm	 se podstatnou �ástí podílejí p�íjmy ze 
soudních poplatk	, pen
žité tresty a pokuty.  

P�íjmy z pojistného na sociální zabezpe�ení a p�ísp
vku na státní politiku zam
stnanosti byly 
schváleny ve výši 783 858 tis. K�, v tom pojistné na d	chodové pojišt
ní ve výši 
696 763 tis. K� a pojistné na nemocenské pojišt
ní a p�ísp
vek na státní politiku 
zam
stnanosti ve výši 87 095 tis. K�. V pr	b
hu roku 2011 se jejich výše nem
nila. Skute�né 
�erpání p�íjm	 z pojistného na sociální zabezpe�ení a p�ísp
vku na státní politiku 
zam
stnanosti bylo 770 179 tis. K�, tj. pln
ní 98,25 %, v tom pojistné na d	chodové pojišt
ní 
bylo 684 608 tis. K�, tj. pln
ní 98,26 % a pojistné na nemocenské pojišt
ní a p�ísp
vek na 
státní politiku zam
stnanosti ve výši 85 571 tis. K�, tj. pln
ní na 98,25 %. 

Výše t
chto p�íjm	 je p�ímo závislá na skute�n
 vyplacených mzdových prost�edcích 
p�íslušník	 V
ze�ské služby �R a odm
nách zam
stnaným v
zn
ným osobám. Výši t
chto 
p�íjm	 nelze ovlivnit �inností rezortu. 

Rozpo�et výdaj	 byl schválen ve výši 20 058 532 tis. K�, v pr	b
hu roku byl rozpo�tovými 
opat�eními upraven na 20 870 548 tis. K�. Skute�né �erpání výdaj	 bylo 20 311 753 tis. K�, 
tj. 97,32 %, v�etn
 použití mimorozpo�tových zdroj	 ve výši 7 200 tis. K� a nárok	 
z nespot�ebovaných výdaj	 z p�edchozích let ve výši 559 644 tis. K�.  

V pr	b
hu roku 2011 bylo provedeno celkem 53 rozpo�tových opat�ení. Rozpo�et výdaj	 byl 
navýšen nap�. na odškodn
ní ob
tem trestné �innosti, škody zp	sobené p�i výkonu ve�ejné 
moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady a na soudní a mimosoudní 
rehabilitace o �ástku 160 000 tis. K�. Na základ
 usnesení vlády �. 420/2011 a 421/2011 byl 
rozpo�et výdaj	 Ministerstva spravedlnosti navýšen o �ástku 234 151 tis. K� na služební 
p�íjmy p�íslušník	 V
ze�ské služby �R a související p�íslušenství, na platy a související 
p�íslušenství civilních zam
stnanc	 V
ze�ské služby �R a na kapitálové výdaje v
ze�ské 
�ásti v souvislosti s nár	stem po�tu v
zn
ných osob. Významným rozpo�tovým opat�ením 
bylo také navýšení o prost�edky na plošnou výplatu rozdílu mezi p	vodní výší platu soudce 
a jeho výší po snížení za období od 1. ledna 2010 do 30. zá�í 2010, v�etn
 p�íslušenství a na 
náhradu náklad	 �ízení ve výši 128 845 tis. K� podle usnesení vlády �. 227/2011 a na 
doplatek plat	 soudc	 v souvislosti s nálezem Ústavního soudu �. 267/2011 Sb. ve výši 
263 184 tis. K�.  
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B
žné výdaje byly �erpány ve výši 19 867 363 tis. K�, kapitálové výdaje byly �erpány ve výši 
444 390 tis. K�.  

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci organiza�ních složek státu byly 
schváleny ve výši 9 840 976 tis. K� a upraveny na 10 248 298 tis. K�. Ve skute�nosti byly 
�erpány ve výši 10 213 165 tis. K�, tj. 99,66 %, v�etn
 zapojení mimorozpo�tových zdroj	 ve 
výši 58 tis. K� a použití nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 129 791 tis. K�.  

Schválený po�et zam
stnanc	 organiza�ních složek státu ve výši 24 254 byl v pr	b
hu roku 
upraven na 24 485 zam
stnanc	. Ve skute�nosti byl limit po�tu zam
stnanc	 napln
n na 
22 874, tj. nenapln
no z	stalo 1 611 funk�ních míst, z toho u státní správy 1 573. Pr	m
rný 
plat byl ve skute�nosti 25 404 K�. 

Limit mzdových náklad	 p�ísp
vkových organizací 9 906 tis. K� byl upraven na 9 951 tis. K� 
a skute�n
 �erpán ve výši 11 190 tis. K�, tj. 112,45 %, v�etn
 zapojení mimorozpo�tových 
zdroj	. Limit po�tu 54 zam
stnanc	 ve schváleném rozpo�tu byl pln
n na 100 %. Pr	m
rný 
plat byl ve skute�nosti 16 928 K�. 

Schválený rozpo�et dávek sociálního zabezpe�ení �inil 1 454 680 tis. K�, v tom dávky 
d	chodového pojišt
ní 696 910 tis. K� a ostatní sociální dávky 757 770 tis. K�. Upravený 
rozpo�et byl 1 234 680 tis. K�, v tom dávky d	chodového pojišt
ní 592 310 tis. K� a ostatní 
sociální dávky 642 370 tis. K�. Finan�ní prost�edky ve výši 220 000 tis. K� byly p�evedeny 
do ostatních v
cných výdaj	 v
ze�ské �ásti. D	vodem p�esunu finan�ních prost�edk	 byl 
enormní nár	st po�tu v
zn
ných osob ve výkonu trestu odn
tí svobody. Tento p�evod byl 
odsouhlasen usneseními vlády �. 420/2011 a 831/2011. Skute�n
 bylo �erpáno celkem 
1 194 208 tis. K�, v tom dávky d	chodového pojišt
ní 576 242 tis. K�, tj. 97,29 % a ostatní 
sociální dávky 617 966 tis. K�, tj. 96,20 %. 

Výdaje vedené v informa�ním systému programového financování byly pro rok 2011 
schváleny ve výši 520 295 tis. K�, v pr	b
hu roku byly navýšeny na 655 070 tis. K�. 
Skute�n
 byly �erpány ve výši 516 073 tis. K�, tj. 78,78 %, a to v�etn
 použití 
mimorozpo�tových prost�edk	 ve výši 3 400 tis. K� a nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve 
výši 163 864 tis. K�.  

Finan�ní prost�edky byly použity na financování výdaj	 ICT a bezpe�nosti justi�ních 
i v
ze�ských složek resortu, na modernizaci, rekonstrukci, výstavbu a další rozši�ování 
kapacit soud	 a státních zastupitelství, na po�izování a zhodnocení majetku V
ze�ské služby 
�R, na obnovu kancelá�ské techniky a dopravních prost�edk	 a další investi�ní pot�eby.  

Výdaje justi�ní �ásti celkem byly schváleny ve výši 12 537 621 tis. K�, v pr	b
hu roku byla 
jejich výše upravena na 13 085 861 tis. K�. Skute�n
 byly �erpány ve výši 12 738 346 tis. K�, 
tj. 97,34 %, v�etn
 zapojení mimorozpo�tových zdroj	 ve výši 58 tis. K� a nárok	 
z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 537 844 tis. K�. 

Výdaje v
ze�ské �ásti byly schváleny ve výši 7 520 911 tis. K�, v pr	b
hu roku byla jejich 
výše upravena na 7 784 687 tis. K�. Skute�n
 byly �erpány ve výši 7 573 406 tis. K�, 
tj. 97,29 %, v�etn
 zapojení mimorozpo�tových zdroj	 ve výši 7 143 tis. K� a nárok	 
z nespot�ebovaných výdaj	 21 799 tis. K�. 

Stav nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 k 1. 1. 2011 byl celkem 1 332 803 tis. K�, v tom 
profilující 827 335 tis. K� a neprofilující 505 468 tis. K�.  

Na základ
 usnesení vlády �R �. 316 ze dne 27. dubna 2011 a �. 422 ze dne 8. �ervna 2011 
mohly být nároky z nespot�ebovaných výdaj	 podle ustanovení § 47 odst. 4 písm. a) bodu 4 
a podle ustanovení § 47 odst. 4 písm. b) zákona �. 218/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech 
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a o zm
n
 n
kterých souvisejících zákon	 (rozpo�tová pravidla), ve zn
ní pozd
jších 
p�edpis	, použity pouze se souhlasem p�edsedy vlády. V roce 2011 byly nároky 
z nespot�ebovaných výdaj	 sníženy o �ástku 598 075 tis. K�, v tom profilující 225 857 tis. K� 
a neprofilující 372 218 tis. K�. Nároky z nespot�ebovaných výdaj	 k 31. 12. 2011 �inily 
734 728 tis. K�, v tom profilující 601 478 tis. K� a neprofilující 133 250 tis. K�. 

Skute�n
 byly použity nároky z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 559 644 tis. K�. 
Neprofilující výdaje byly použity v justi�ní �ásti zejména na krytí plat	 zam
stnanc	 a s tím 
související pojistné a FKSP, ve v
ze�ské �ásti byly použity na provoz v
ze�ských za�ízení.  

Stav nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 k 1. 1. 2012 byl celkem 1 857 332 tis. K�, v tom 
profilující 1 184 115 tis. K� a neprofilující 673 217 tis. K�.  

V resortu Ministerstva spravedlnosti prob
hla v roce 2011 �ada ve�ejnosprávních kontrol, a to 
Nejvyšším kontrolním ú�adem, finan�ními �editelstvími a finan�ními ú�ady a správami 
sociálního zabezpe�ení. Nej�ast
ji byly zjišt
ny nedostatky p�i inventarizaci nemovitého 
majetku, v oblasti ú�etnictví a v knihách jízd. 

Podrobn
jší informace jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu Ministerstva spravedlnosti za rok 
2011. 
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Kapitola 343 - Ú�ad pro ochranu osobních údaj� 

Ú�ad pro ochranu osobních údaj	 (dále Ú�ad) byl z�ízen zákonem �. 101/2000 Sb., o ochran
 
osobních údaj	 a o zm
n
 n
kterých zákon	, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	. Smyslem tohoto 
zákona je zaru�ené právo na ochranu ob�ana p�ed neoprávn
ným zasahováním do jeho 
soukromého a osobního života a neoprávn
ným shromažováním nebo jiným zneužíváním 
osobních údaj	. Ú�ad zam
�uje své kontrolní aktivity na takové zp	soby zpracování osobních 
údaj	, které postihují data velké �ásti fyzických osob a na situace, kdy se zájem správc	 
a zpracovatel	 soust�euje na tzv. citlivé skupiny osobních údaj	 spole�nosti. Nová 
kompetence Ú�adu je dána zákonem �. 111/2009 Sb., o základních registrech, který stanovuje 
vznik základních registr	 v�etn
 vytvo�ení informa�ního systému pro tvorbu agendových 
identifikátor	 fyzických osob. Dále dnem 1. ledna 2011 nabyl ú�innosti zákon 
�. 468/2011 Sb., kterým mimo jiné dochází ke zm
nám v oblasti zasílání obchodních sd
lení, 
tedy i kompetencí sv
�ených Ú�adu. 

Celkové p�íjmy kapitoly byly v roce 2011 rozpo�továny ve výši 65 448 tis. K�, a to pouze na 
projekty spolufinancované z rozpo�tu Evropské unie. P�íjmy celkem byly pln
ny �ástkou 
63 889 tis. K�, tj. na 97,62 %, Skute�n
 dosažené vlastní p�íjmy zahrnovaly zejména p�ijaté 
sank�ní platby a p�íjmy vztahující se k roku 2010 (odvod depozitního ú�tu po vyplacení plat	 
a p�íd
lu do FKSP). Celkové p�íjmy z rozpo�tu Evropské unie byly ve výši 63 483 tis. K�, 
tj. na 97 % schváleného rozpo�tu. P�íjmy nebyly napln
ny zejména v projektu OP LZZ 
Optimalizace proces	 ÚOOÚ z d	vodu schválení monitorovací zprávy odborem 
strukturálních fond	 Ministerstva vnitra se zpožd
ním a provedení platby až v prosinci 2011 
a zárove� došlo k �asovému posunu projektu IOP Informa�ní systém ORG v systému 
základních registr	, kdy byla provedena úhrada pouze etapy BASE.  

Rozpo�et celkových výdaj	 kapitoly na rok 2011 byl schválený ve výši 187 689 tis. K�, 
z toho 70 856 tis. K� tvo�ily kapitálové výdaje a 116 833 tis. K� b
žné výdaje. V pr	b
hu 
roku bylo provedeno jedno rozpo�tové opat�ení Ministerstvem financí – navýšení povinného 
pojistného o �ástku 482 tis. K� p�esunem z b
žných výdaj	 v návaznosti na novelu zákona 
�. 586/1992 Sb., o daních z p�íjmu. V pravomoci Ú�adu bylo provedeno 6 rozpo�tových 
opat�ení. Výdaje celkem byly �erpány ve výši 166 690 tis. K�, v�etn
 použití nárok	 
a mimorozpo�tových prost�edk	 ve výši 74 486 tis. K�, tj. na 88,81 % schváleného rozpo�tu. 
Nižší �erpání je ovlivn
no �asovým posunem projektu ORG, nevy�erpané prost�edky na tento 
projekt ve výši 71 120 tis. K� byly p�esunuty do nárok	 profilujících výdaj	.  

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 46 298 tis. K� 
byly �erpány ve výši 44 212 tis. K�, tj. 95,49 %. Platy zam
stnanc	 schválené ve výši 
42 409 tis. K� nebyly upraveny a byly �erpány ve výši 42 455 tis. K�, v�etn
 nárok	 ve výši 
46 tis. K�, tj. na 100,11%. Schválený limit po�tu zam
stnanc	 ve výši 102 zam
stnanc	 nebyl 
upraven a byl napln
n na 96 funk�ních míst, tj. 94,12 %. Pr	m
rný plat ve výši 34 648 K� 
rozpo�tu po zm
nách se zvýšil ve skute�nosti na 36 853 K�, tj. o 6,36 %. Proti skute�nosti 
dosažené v roce 2010 ve výši 40 975 se pr	m
rný plat snížil o 10,06 %.  

Povinné pojistné placené zam
stnavatelem, schválené ve výši 15 742 tis. K� a upravené na 
16 224 tis. K�, bylo �erpáno �ástkou 15 609 tis. K�, v�etn
 nárok	 ve výši 15 tis. K�, tj. na 
96,21 % rozpo�tu po zm
nách. P�evod fondu kulturních a sociálních pot�eb, schválený ve 
výši 424 tis. K� byl �erpán �ástkou 424,46 tis. K�, v�etn
 nárok	 ve výši 0,46 tis. K�, tj. na 
100,11 % schváleného rozpo�tu.  

Rozpo�et b
žných výdaj	, schválený ve výši 116 833 tis. K� byl �erpán �ástkou 
87 486 tis. K�, tj. na 74,88 % schváleného rozpo�tu. Nižší �erpání b
žných výdaj	 bylo 
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ovlivn
no posunem realizace projektu ORG, kdy v roce 2011 byly �erpány na tento projekt 
pouze nároky z nespot�ebovaných výdaj	. Prost�edky na nákup materiálu byly �erpány ve 
výši 1 962 tis. K�, tj. 38,28 % rozpo�tu po zm
nách a byly použity na nákup publikací, map, 
norem a p�edplatné tisku, obnovu po�íta�	, a na vybavení kancelá�í a kuchyn
k Ú�adu. Na 
nákup vody, paliv a energie bylo �erpáno 1 808 tis. K�, tj. 85,66 % rozpo�tu po zm
nách, na 
nákup služeb 17 217 tis. K�, tj. 44,52 % rozpo�tu po zm
nách - služby pošt, telekomunikací, 
radiokomunikací a pen
žních ústav	, nájemné, služby konzulta�ní a právní, školení, provoz 
IS, vzd
lávací akce, monitoring denního tisku, organizace a výstava V. ro�níku d
tské 
sout
že „Moje soukromí! Nekoukat, neš�ourat!“ Prost�edky na ostatní nákupy byly �erpány 
�ástkou 4 080 tis. K�, tj. 77,78 % z rozpo�tu po zm
nách, a to na opravy a udržování, nákup 
programového vybavení, ú�astnické poplatky za konference a cestovné. Náhrady výdaj	 
spojených s výkonem funkce byly �erpány �ástkou 1 825 tis. K�,tj. 93,02 % rozpo�tu po 
zm
nách a byly poskytnuty p�edsedovi Ú�adu a 7 inspektor	m. V roce 2011 se uskute�nilo 
celkem 106 zahrani�ních cest. Jednalo se p�edevším o mezinárodní spolupráci s orgány 
Evropské unie a orgány mezinárodních organizací, které p	sobí v oblasti ochrany osobních 
údaj	, dále ú�ast na �innosti nezávislých spole�ných orgán	 dozoru p	sobících na základ
 
specifických mezinárodních úmluv, p�evážn
 v rámci tzv. 3. pilí�e Evropské unie a experti 
Ú�adu se rovn
ž zú�astnili aktivit dalších mezinárodních organizací – Rady Evropy a OECD.  

Rozpo�et kapitálových výdaj	 Ú�adu pro rok 2011 byl schválen ve výši 70 856 tis. K� 
a �erpán �ástkou 79 204 tis. K�, v�etn
 zapojení nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 
73 336 tis. K�, tj. na 111,78 % rozpo�tu po zm
nách. Nedo�erpaná �ástka ve výši 
64 988 tis. K� byla uplatn
na do nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	. V porovnání s rokem 
2010 bylo skute�né �erpání rozpo�tu kapitálových výdaj	 vyšší o 74 522 tis. K�. Veškeré 
kapitálové výdaje byly použity v rámci programu 14301 Rozvoj a obnova materiáln
 
technické základny Ú�adu pro ochranu osobních údaj	-od r. 2007. Rozpo�et na program byl 
schválen ve výši 82 935 tis. K� a �erpán �ástkou 82 454 tis. K�, tj. na 99,42 %. Prost�edky 
byly použity p�edevším na informa�ní systém ORG, dále na po�ízení, obnovu a provoz ICT 
a majetku ve správ
 Ú�adu, obnovu a rozší�ení výpo�etní techniky, drobné úpravy budovy. 
Na programové vybavení Ú�adu byly �erpány prost�edky na licen�ní smlouvy, upgrade 
modulu IS, prodloužení smlouvy Enterprise, informa�ní modul a IS Registr. Z nárok	 
z nespot�ebovaných výdaj	 bylo �erpáno 74 319 tis. K� na služby spojené s projektem ORG. 
Ne�erpané prost�edky ve výši 74 799 tis. K� byly p�evedeny do nárok	 z nespot�ebovaných 
výdaj	. 

Stav rezervního fondu Ú�adu k 1. lednu 2011 �inil 201 tis. K� – nevy�erpané prost�edky 
z projektu Leonardo da Vinci, na který byl poskytnut grant formou zálohy z rozpo�tu 
Evropské unie. V pr	b
hu roku byly na tento projekt všechny prost�edky vy�erpány. Ú�ad 
p�evedl do nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 za rok 2011 celkem 95 485 tis. K�, z toho 
profilující výdaje ve výši 74 799 tis. K� a neprofilující výdaje ve výši 20 686 tis. K�.  

V listopadu 2011 byla zahájena kontrola hospoda�ení Ú�adu odborem kontroly Ministerstva 
financí. �innost interního auditu Ú�adu probíhala na základ
 schváleného ro�ního plánu 
interního auditu. V rámci interního auditu byly provedeny 3 audity - audit správnosti ú�tování 
a vykazování v rámci Ú�adu za období roku 2010, audit správnosti postup	 p�i �erpání 
strukturálních fond	 a audit vnit�ního kontrolního systému. Ú�ad uložil v roce 2011 
180 sank�ních pokut v celkové výši 2 244 tis. K�. 

Další podrobné údaje o hospoda�ení Ú�adu jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu kapitoly. 
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Kapitola 344 - Ú�ad pr�myslového vlastnictví 

Ú�ad pr	myslového vlastnictví (dále jen „Ú�ad“) plní funkci úst�edního orgánu státní správy 
na ochranu pr	myslového vlastnictví.  

Hlavním úkolem Ú�adu v roce 2011 bylo zajistit zákonné, nezávislé, nestranné, transparentní, 
jednotné a v�asné rozhodování o všech institutech pr	myslových práv a poskytovat všem 
fyzickým a právnickým osobám služby na vysoké odborné úrovni. 

Ú�ad ve správním �ízení rozhodoval o poskytování ochrany zejména na vynálezy, užitné 
vzory, pr	myslové vzory a ochranné známky, vedl p�íslušné rejst�íky o t
chto p�edm
tech 
pr	myslových práv, získával, zpracovával a zp�ístup�oval fond sv
tové patentové literatury, 
zabezpe�oval pln
ní závazk	 z mezinárodních smluv z oblasti pr	myslového vlastnictví, jichž 
je �eská republika smluvní stranou, spolupracoval s mezinárodními organizacemi 
a zahrani�ními národními ú�ady na poli pr	myslového vlastnictví a spolup	sobil p�i 
prosazování pr	myslových práv a potírání pirátství a obchodu s pad
laným zbožím. Ú�ad 
zprovoznil novou verzi internetových stránek, spravuje informa�ní portál prosazování práv 
z duševního vlastnictví, plní funkci specializovaného informa�ního centra a p	sobí jako 
koordinátor sít
 center patentových informací. V roce 2011 Ú�ad zaznamenal meziro�ní 
nár	st p�ihlášek užitných vzor	 a ochranných známek a mírný meziro�ní pokles domácích 
patentových p�ihlášek. Vzrost po�et validací evropských patent	.  

Schválený rozpo�et p�íjm	 celkem ve výši 162 711 tis. K� byl v roce 2011 napln
n �ástkou 
239 499 tis. K�, tj. na 147,19 %. Na pln
ní p�íjm	 se podílely zejména vybrané poplatky za 
udržování patent	 v platnosti ve výši 120 450 tis. K�, správní poplatky za úkony Ú�adu ve 
výši 85 942 tis. K�, p�íjmy od Sv
tové organizace duševního vlastnictví za rešerše na 
p�ihlášky mezinárodních ochranných známek podaných do �eské republiky ve výši 
20 765 tis. K�, p�íjmy za rešerše na p�ihlášky ochranných známek Spole�enství a za p�eklady 
provád
né pro Ú�ad pro harmonizaci ve vnit�ním trhu ve výši 2 242 tis. K�, p�íjmy za 
reklasifikaci patentových dokument	 pro Evropský patentový ú�ad v objemu 1 933 tis. K� a 
p�íjem za úpravu vstup	 do online rešeršního nástroje TMview ve výši 2 902 tis. K�. 

Schválený rozpo�et výdaj	 celkem na rok 2011 �inil 166 966 tis. K� a skute�né �erpání 
výdaj	 bylo ve výši 167 529 tis. K�, tj. pln
ní na 100,34 % schváleného rozpo�tu. Do výdaj	 
byly zapojeny mimorozpo�tové prost�edky ve výši 752 tis. K�.  

V pr	b
hu roku 2011 byla provedena dv
 rozpo�tová opat�ení v rámci schváleného rozpo�tu 
celkových výdaj	 kapitoly 344 - Ú�ad pr	myslového vlastnictví, kterými se zm
nily 
pr	�ezové ukazatele Povinné pojistné placené zam
stnavatelem (navýšení o 12 tis. K�), 
P�evod do fondu kulturních a sociálních pot�eb (navýšení o 3 tis. K�) a Platy zam
stnanc	 
v pracovním pom
ru (snížení o 91 tis. K�). 

Ú�ad v roce 2011 obdržel od Evropského patentového ú�adu prost�edky ve výši 1 072 tis. K� 
na realizaci koopera�ního programu s Evropským patentovým ú�adem. Tyto prost�edky Ú�ad 
�erpal jako mimorozpo�tové prost�edky v celkové výši 752 tis. K�.  

Nároky z nespot�ebovaných výdaj	 Ú�adu byly ke dni 1. 1. 2011 vykázány ve výši 
237 tis. K�, v tom nároky z profilujících výdaj	 ve výši 191 tis. K a nároky z neprofilujících 
výdaj	 ve výši 46 tis. K�. V pr	b
hu roku 2011 nedošlo k �erpání nárok	 z nespot�ebovaných 
výdaj	.  

B
žné výdaje byly �erpány ve výši 156 057 tis. K�. P�evážnou �ást t
chto výdaj	 tvo�ily platy 
zam
stnanc	 a ostatní platby za provedenou práci, pojistné placené zam
stnavatelem v�etn
 
p�íd
lu do fondu kulturních a sociálních pot�eb ve výši 101 761 tis. K�.  
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Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci stanovené schváleným rozpo�tem, 
resp. rozpo�tem po zm
nách v objemu 75 456 tis. K� byly �erpány ve výši 75 415 tis. K�, 
tj. na 99,95 %. Prost�edky na platy schválené v objemu 74 673 tis. K� a upravené na 
74 582 tis. K� byly �erpány ve výši 74 552 tis. K�, což p�edstavuje pln
ní na 99,96 % 
rozpo�tu po zm
nách. Schválený po�et 230 zam
stnanc	 v ro�ním pr	m
ru nebyl v pr	b
hu 
roku upravován a byl pln
n na 94 %. Neobsazených z	stalo 14 funk�ních míst. Pr	m
rný plat 
27 022 K� v rozpo�tu po zm
nách se ve skute�nosti zvýšil na 28 762 K�, tj. o 6,44 %. Proti 
skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 29 779 K� se pr	m
rný plat snížil o 3,42 %.  

V rámci programového financování byly v roce 2011 rozpo�továny prost�edky na realizaci 
programu 144 010 – Rozvoj a obnova materiáln
 technické základny ÚPV ve výši 
38 633 tis. K�. �erpány byly �ástkou 38 592 tis. K�, tj. na 99,89 %. Neinvesti�ní výdaje 
v rámci tohoto programu byly �erpány na modernizaci, údržbu a provoz HW, SW a IS Ú�adu 
ve výši 20 166 tis. K�, na zajišt
ní oprav a provozu budov, stroj	 a za�ízení �ástka 
5 048 tis. K�, na zvýšení úrovn
 �eského systému ochrany duševního vlastnictví v rámci 
evropského kontextu �ástka 1 122 tis. K� a na provoz hlasových služeb �ástka 784 tis. K�. 
V rámci programu byly kapitálové výdaje �erpány ve výši 11 473 tis. K�. Jednalo se o výdaje 
na obnovu softwarového vybavení 7 753 tis. K�, stavební úpravy budovy a obnovu vybavení 
Ú�adu ve výši 927 tis. K� a obnovu výpo�etní techniky 2 793 tis. K�. 

V pr	b
hu roku 2011 byla realizována 1 vn
jší kontrola Finan�ním ú�adem pro Prahu 1 
zam
�ená do ekonomické oblasti. Touto da�ovou kontrolou nebyly zjišt
ny skute�nosti, které 
by m
ly za následek dom
�ení dan
. 

V roce 2011 byly interním auditorem Ú�adu provedeny a uzav�eny, v souladu se zákonem 
�. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ
, 4 interní audity zam
�ené do 
ekonomické oblasti. Auditem nebyly zjišt
ny žádné významné nedostatky. 

Další podrobné informace a údaje o hospoda�ení Ú�adu jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu 
kapitoly za rok 2011. 
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Kapitola 345 - �eský statistický ú�ad 

Základním posláním �eského statistického ú�adu (dále �SÚ) je vytvá�et objektivní a ucelený 
obraz ekonomického, sociálního, demografického a ekologického vývoje �eské republiky. 
Koncem roku 2011 byly spušt
ny nové internetové stránky �SÚ, v rámci ve�ejné databáze 
bylo na konci roku k dispozici 50 milion	 údaj	. V oblasti obecné metodiky a registr	 byla 
v roce 2011 zajišt
na dvojí aktualizace �íselníku zemí, pokra�ovaly práce na vývoji projektu 
IOP Základní registr osob, v rámci cenové statistiky byly dokon�ovány revize všech 
cenových index	 a v oblasti sociálních statistik se poprvé uskute�nilo výb
rové šet�ení 
o celoživotním vzd
lávání obyvatelstva v domácnostech za rok 2010. V oblasti volební 
statistiky byly realizovány v 8 termínech opakované a nové volby do obecních zastupitelstev 
a dopl�ovací volby do Senátu Poslanecké sn
movny Parlamentu. V roce 2011 se uskute�nilo 
S�ítání lidu, dom	 a byt	 2011 (dále SLDB), v�etn
 zpracování formulá�	 a p�edb
žných 
výsledk	. Pokra�ovalo zapojení �SÚ do aktivit v rámci mezinárodní statistické komunity, 
dále ú�ast na zasedání Statistické komise OSN a �SÚ se rovn
ž zapojil do p�ípravy právních 
p�edpis	 Evropské Unie a implementace st
žejních evropských p�edpis	 pro statistiku 
a s�ítání. 

Celkové p�íjmy, schválené ve výši 236 792 tis. K�, nebyly v pr	b
hu roku 2011 upravovány 
a dosáhly �ástku 294 714 tis. K�, v�etn
 p�evodu z rezervního fondu ve výši 2 349 tis. K�, 
tj. 124,46 % schváleného rozpo�tu. Ostatní neda�ové p�íjmy, kapitálové p�íjmy a p�ijaté 
transfery rozpo�tované ve výši 3 100 tis. K�, �inily 12 114 tis. K�, tj. 390,79 % schváleného 
rozpo�tu. Hlavním zdrojem neda�ových p�íjm	 jsou p�íjmy z vlastní �innosti, které �inily 
v�etn
 odvod	 celkem 4 731 tis. K�, tj. 163,14 % schváleného rozpo�tu. P�íjmy z prodeje 
nekapitálového majetku a ostatní neda�ové p�íjmy a vratky �inily 1 216 tis. K�, p�íjmy 
z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 6 090 tis. K� byly za prodej bývalého školicího 
za�ízení Radešín, ostatní p�ijaté platby �inily 77 tis. K�. Nejvýznamn
jším p�ijatým 
transferem byl p�evod z Národního fondu na projekt IOP Základní registr osob (ROS) ve výši 
245 102 tis. K�, což bylo ve srovnání s upraveným rozpo�tem více o 144 346 tis. K�. Toto 
p�ekro�ení rozpo�tu je zp	sobeno posunem realizace projektu a p�ijatými p�íjmy za �ástky 
narozpo�tované v p�edcházejících letech. Naproti tomu nebyly pln
ny p�íjmy narozpo�tované 
na projekty IOP Redesign Statistického informa�ního systému a Úprava existující soustavy 
statistických registr	 z d	vodu posunutí termín	 realizace projekt	. Projekt OP LZZ �ízení 
výkonnosti byl zrušen a prost�edky budou vypo�ádány.  

Schválený rozpo�et výdaj	 celkem ve výši 1 133 685 tis. K� byl v pr	b
hu roku upraven 
rozpo�tovými opat�eními na 2 649 534 tis. K� a �erpán �ástkou 2 580 123 tis. K�, v�etn
 
�erpání nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 345 471 tis. K� a mimorozpo�tových 
prost�edk	 ve výši 7 765 tis. K�, tj. na 97,38 % rozpo�tu po zm
nách.  

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 512 901 tis. K� 
a upravené na 686 190 tis. K�, byly �erpány ve výši 638 925 tis. K�, v�etn
 zapojení nárok	 
z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 20 552 tis. K� a mimorozpo�tových prost�edk	 ve výši 
4 754 tis. K� tj. na 93,11 % rozpo�tu po zm
nách. Schválený po�et 1 500 zam
stnanc	 se 
v pr	b
hu roku zvýšil v souvislosti s realizací SLDB na 2 320 a byl pln
n na 70,60 %. 
Neobsazeno z	stalo 682 funk�ních míst. Pr	m
rný plat v roce 2011 se v d	sledku �erpání 
nárok	, mimorozpo�tových prost�edk	 a prost�edk	 z neobsazených funk�ních míst zvýšil 
z 22 028 K� rozpo�tu po zm
nách na 29 853 K�, tj. o 35,52 %. Proti skute�nosti roku 2010 ve 
výši 30 402 K� se pr	m
rný plat snížil o 1,81 %. 
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Povinné pojistné placené zam
stnavatelem, schválené ve výši 173 989 tis. K� a upravené na 
232 876 tis. K�, bylo �erpáno �ástkou 204 951 tis. K�, v�etn
 zapojení nárok	 
a mimorozpo�tových prost�edk	 ve výši 7 283 tis. K�,tj. na 88,01 % rozpo�tu po zm
nách. 
P�evod FKSP, schválený ve výši 4 730 tis. K� a upravený na 6 136 tis. K�, byl �erpán ve výši 
5 868 tis. K�, v�etn
 nárok	 a mimorozpo�tových prost�edk	 ve výši 213 tis. K�, tj. na 
95,63 % rozpo�tu po zm
nách.  

Rozpo�et b
žných výdaj	, schválený ve výši 903 372 tis. K� a upravený na 2 421 190 tis. K�, 
byl �erpán �ástkou 2 267 812 tis. K�, tj. na 93,67 % rozpo�tu po zm
nách. Z kapitoly 398 - 
Všeobecná pokladní správa byly v roce 2011 p�evedeny na volby celkem prost�edky ve výši 
10 865 tis. K�, které byly �erpány �ástkou 9 609 tis. K�, tj. 88,44 %. P�evedené prost�edky na 
SLDB ve výši 1 504 900 tis. K� byly �erpány �ástkou 1 409 135 tis. K�, tj. 93,64 %. 
Nevy�erpané prost�edky ve výši 95 765 tis. K� byly p�evedeny do nárok	 z nespot�ebovaných 
výdaj	. V roce 2011 byly realizovány 3 projekty IOP – Základní registr osob (ROS), 
Redesign Statistického informa�ního systému a Úprava existující soustavy statistických 
registr	. Mimo tyto projekty spolufinancované ze strukturálních fond	, vedené v rámci 
programového financování EDS/SMVS, spolufinancoval �SÚ z prost�edk	 Evropské unie 
celkem 28 grant	/projekt	 Komunitárního statistického programu z rozpo�tových prost�edk	 
a 18 grant	/projekt	 z nespot�ebovaných výdaj	. Dále z mimorozpo�tových prost�edk	 
poskytnutých ze zahrani�í na p�íjmový ú�et a z rezervního fondu financoval �SÚ celkem 52 
misí Twinning Out. Z prost�edk	 ze zahrani�í mimo Evropské unii byl financován projekt 
MONEE Unicef v celkové výši 54,74 tis. K�. 

Kapitálové výdaje státního rozpo�tu pro rok 2011, schválené v celkové výši 230 313 tis. K�, 
byly v pr	b
hu roku upraveny na �ástku 228 344 tis. K� a �erpány ve výši 312 310 tis. K�, 
v�etn
 zapojení nárok	 ve výši 302 909 tis. K�, tj. na 136,77 % rozpo�tu po zm
nách. 
P�evážná �ást výdaj	 ve výši 296 182 tis. K� byla �erpána na financování projekt	 IOP, dále 
pak na stavební úpravy budov, zabezpe�ovací technologie a na obnovu vozového parku. 
Kapitálové výdaje byly �erpány v rámci programu 145 010 - Rozvoj a obnova materiáln
 
technické základny �SÚ od r. 2007. V rámci tohoto programu byly rozpo�tované výdaje 
v celkové výši 273 380 tis. K� �erpané �ástkou 321 787 tis. K�, v�etn
 zapojení nárok	 ve 
výši 311 721 tis. K�, tj. na 117,71 %. P�evážná �ást výdaj	 programu ve výši 304 878 tis. byla 
�erpána na projekty IOP. Nevy�erpaná �ástka rozpo�tovaných výdaj	 na tento program byla 
p�evedena do nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	. 

Do rezervního fondu byla v roce 2011 p�evedeno 1 265 tis. K� z prost�edk	 ze zahrani�í. 
Z rezervního fondu byly p�evedeny do p�íjm	 státního rozpo�tu prost�edky ve výši 
2 349 tis. K� a �ástka 13 085 tis. K� byla v rámci finan�ního vypo�ádání vztah	 se státním 
rozpo�tem odvedena na vypo�ádací ú�et Ministerstva financí. Do nárok	 z nespot�ebovaných 
výdaj	 bylo v roce 2011 p�evedeno celkem 507 245 tis. K�, z toho profilující výdaje ve výši 
460 016 tis. K� a neprofilující výdaje ve výši 47 229 tis. K�.  

V roce 2011 byly provedeny 2 vn
jší kontroly. Pražská správa sociálního zabezpe�ení v Praze 
skon�ila nálezem p�eplatk	 na nemocenských dávkách, náhrada byla požadována na firm
 
Elanor, která je dodavatelem personálního informa�ního systému a byla uhrazena. Dále se 
jednalo o kontrolní akci NKÚ „Záv
re�ný ú�et státního rozpo�tu za rok 2009 kapitoly 345 – 
�SÚ“. Nesprávnosti dle jednotlivých položek ú�etní záv
rky byly odstran
ny již v pr	b
hu 
kontroly. V roce 2011 byly provedeny 3 interní audity – audit Smluv odboru p�ípravy 
statistických úloh a odboru správy ICT, audit Smluv na poskytování právní pomoci a audit 
Nájemních smluv uzav�ených �SÚ s majiteli nemovitostí.  

Podrobn
jší údaje o hospoda�ení �SÚ jsou uvedeny v záv
re�ném ú�tu kapitoly. 
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Kapitola 346 - �eský ú�ad zem�m��ický a katastrální  

�eský ú�ad zem
m
�ický a katastrální (dále jen „�ÚZK“) a jím �ízené územní orgány státní 
správy byly z�ízeny zákonem �. 359/1992 Sb., o zem
m
�ických a katastrálních orgánech, ve 
zn
ní pozd
jších p�edpis	. Náplní jejich �innosti je zajiš�ovat státní správu na úseku 
zem
m
�ictví a katastru nemovitostí.  

Schválený rozpo�et závazného ukazatele P�íjmy celkem na rok 2011 ve výši 433 078 tis. K� 
z	stal v pr	b
hu roku beze zm
ny. Ve skute�nosti dosáhly p�íjmy celkem výše 
439 975 tis. K�, tj. 101,59 % rozpo�tu po zm
nách. Da�ové p�íjmy kapitoly 346 - �ÚZK 
p�edstavují p�íjmy za správní poplatky vybírané jednotlivými katastrálními pracovišti. 
Rozpo�et da�ových p�íjm	 stanovený ve výši 53 000 tis. K� se nezm
nil a skute�n
 docílené 
p�íjmy �inily celkem 67 239 tis. K�, tj. pln
ní na 126,87 %. Neda�ové p�íjmy, kapitálové 
p�íjmy a p�ijaté transfery celkem stanovené schváleným rozpo�tem ve výši 380 078 tis. K� 
nebyly v roce 2011 m
n
ny. Tyto p�íjmy �inily v roce 2011 celkem 372 736 tis. K�, 
tj. 98,07 % rozpo�tu po zm
nách. Závazný ukazatel P�íjmy z rozpo�tu EU bez SZP celkem, 
jehož objem se v pr	b
hu roku 2011 nezm
nil, byl stanoven schváleným rozpo�tem v �ástce 
180 078 tis. K�. Skute�n
 dosažené p�íjmy z rozpo�tu EU �inily 135 802 tis. K� a kryly 
výdaje na projekty spolufinancované z rozpo�tu EU. Schválený rozpo�et ostatních 
neda�ových p�íjm	, kapitálových p�íjm	 a p�ijatých transfer	 byl stanoven v objemu 
200 000 tis. K� a z	stal beze zm
ny. Skute�n
 dosažené p�íjmy �inily 236 934 tis. K�, 
tj. 118,47 % rozpo�tu.  

Schválené celkové výdaje kapitoly ve výši 2 962 497 tis. K� nebyly v roce 2011 upravovány 
žádnými rozpo�tovými opat�eními. Celkové �erpání výdaj	 �inilo 2 785 290 tis. K�, z toho 
použití nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 49 726 tis. K� a mimorozpo�tových 
prost�edk	 ve výši 42 tis. K�. Objem nevy�erpaných výdaj	 byl celkem 227 633 tis. K�, 
z toho na projekty spolufinancované z rozpo�tu EU celkem 202 501 tis. K�. Nároky 
z nespot�ebovaných výdaj	 organiza�ních složek státu kapitoly 346 - �ÚZK �inily 
k 1. lednu 2012 (po zapo�tení nepoužitých nárok	 z p�edchozích let ve výši 86 917 tis. K�) 
celkem 314 550 tis. K�, v tom nároky z nespot�ebovaných profilujících výdaj	 
312 158 tis. K� a z neprofilujících výdaj	 2 392 tis. K�.  

Nejv
tší �ást výdaj	 tvo�ily výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné 
pojistné placené zam
stnavatelem a p�evod fondu kulturních a sociálních pot�eb, které 
p�edstavovaly 69 % �erpaných výdaj	, a výdaje vedené v Informa�ním systému 
programového financování EDS/SMVS bez výdaj	 na projekty spolufinancované z EU, které 
�inily 20 % �erpaných celkových výdaj	.  

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci organiza�ních složek státu stanovené 
schváleným rozpo�tem v objemu 1 422 399 tis. K� a upravené na 1 427 399 tis. K� byly 
�erpány ve výši 1 427 387 tis. K�, tj. na 100,00 % rozpo�tu po zm
nách. Schválený po�et 
5 399 zam
stnanc	 nebyl v pr	b
hu roku upravován a byl pln
n na 97,39 %. Nenapln
no 
z	stalo 141 míst, z toho 21 u úst�edního orgánu, 101 u katastrálních ú�ad	, 
2 u zem
m
�ických a katastrálních inspektorát	 a 17 u Zem
m
�ického ú�adu. �erpáním 
prost�edk	 za neobsazená místa se skute�ný pr	m
rný plat v roce 2011 zvýšil z 21 982 K� 
rozpo�tu po zm
nách na 22 564 K� ve skute�nosti, tj. o 2,65 %. Proti skute�nosti dosažené 
v roce 2010 ve výši 23 075 K� se pr	m
rný plat snížil o 2,21 %. 

Schválený rozpo�et závazného ukazatele Povinné pojistné placené zam
stnavatelem ve výši 
483 617 tis. K� byl navýšen na �ástku 484 875 tis. K� a �erpán ve výši 484 626 tis. K�, 
tj. 99,95 % rozpo�tu po zm
nách.  
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Schválený rozpo�et závazného ukazatele P�evod FKSP ve výši 14 273 tis. K� byl v pr	b
hu 
roku 2011 upraven na 14 270 tis. K�. Skute�n
 provedený p�evod FKSP �inil 14 239 tis. K�.  

Schválený rozpo�et závazného ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj (v�etn
 program	 
spolufinancovaných z prost�edk	 EU celkem) ve výši 34 391 tis. K� se v roce 2011 nem
nil. 
Výdaje na výzkum a vývoj byly pln
 vy�erpány pro pot�eby ve�ejné výzkumné instituce 
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický.  

Výdaje ú�elov
 ur�ené na financování program	 vedených v Informa�ním systému 
programového financování EDS/SMVS v roce 2011 zahrnovaly investi�ní a neinvesti�ní 
výdaje ur�ené na po�ízení, technické zhodnocení, údržbu, opravy a provoz hmotného 
a nehmotného majetku všech organiza�ních složek státu resortu. Schválený rozpo�et 
programových výdaj	 na rok 2011 byl v celkové výši 786 537 tis. K�. Po provedených 
rozpo�tových opat�eních �inil rozpo�et po zm
nách celkem 793 520 tis. K�. V roce 2011 byly 
v kapitole 346 - �ÚZK evidovány v Informa�ním systému programového financování 
EDS/SMVS dva programy. Program �. 146V010 „Rozvoj a obnova materiáln
 technické 
základny �eského ú�adu zem
m
�ického a katastrálního – od r. 2007“ a program �. 246V010 
„Rozvoj a obnova materiáln
 technické základny �eského ú�adu zem
m
�ického a 
katastrálního“. �erpání závazného ukazatele „Výdaje na programy vedené v Informa�ním 
systému programového financování celkem“ v roce 2011 �inilo 617 428 tis. K�, z toho 
použití nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 49 126 tis. K� a mimorozpo�tových 
prost�edk	 ve výši 37 tis. K�. Schválený rozpo�et kapitálových výdaj	 ve výši 363 145 tis. K� 
byl v pr	b
hu roku snížen na 345 966 tis. K�. Skute�né výdaje byly �erpány �ástkou 
172 801 tis. K�, což p�edstavuje 49,95 % rozpo�tu po zm
nách. Objem nespot�ebovaných 
kapitálových výdaj	 za rok 2011 byl v plné výši uplatn
n do nárok	 z nespot�ebovaných 
výdaj	. �erpání kapitálových výdaj	 tvo�ily zejména výdaje na po�ízení SW a HW a s nimi 
související výdaje, kapitálové výdaje na stavební práce, na po�ízení dopravní, m
�ické a 
karto-reprografické techniky a ostatních stroj	 a za�ízení. 

V rámci vn
jších kontrol hospoda�ení a �erpání prost�edk	 státního rozpo�tu kapitolou 346 - 
�ÚZK byly ukon�eny v roce 2011 finan�ní kontroly, provedené Finan�ním ú�adem 
v �eských Bud
jovicích na KÚ pro Jiho�eský kraj, Finan�ním ú�adem v Pardubicích na KÚ 
pro Pardubický kraj a Finan�ním ú�adem v Hradci Králové na KÚ pro Královéhradecký kraj. 
P�i kontrolách nebyla zjišt
na žádná závažná pochybení. Krom
 toho byla v roce 2011 
zahájena a nadále probíhá kontrola Finan�ním �editelstvím v Hradci Králové na KÚ pro 
Královéhradecký kraj. 

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu 
�eského ú�adu zem
m
�ického a katastrálního za rok 2011. 



 75

Kapitola 348 - �eský bá	ský ú�ad 

�innost �eského bá�ského ú�adu (dále �BÚ) a obvodních bá�ských ú�ad	 (dále OBÚ) 
vycházela v roce 2011 z „Plánu �ídící, kontrolní a legislativní �innosti státní bá�ské správy na 
rok 2011“, který byl stanoven Opat�ením p�edsedy �BÚ �. 25/2010, �.j. 39191/2010 ze dne 
14. 12. 2010. Úkoly státní bá�ské správy byly zam
�eny zejména na oblast výkonu vrchního 
dozoru nad dodržováním horního zákona, zákona o hornické �innosti, výbušninách a o státní 
bá�ské správ
 a p�edpis	 vydaných na jejich základ
, jakož i jiných obecn
 závazných 
p�edpis	, které upravují ochranu a využívání ložisek nerost	, bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci a bezpe�nost provozu v dozorovaných organizacích. 

�BÚ vykonával svou inspek�ní a kontrolní �innost prost�ednictvím úst�edních bá�ských 
inspektor	, a to formou plánovaných ohlášených a neohlášených prohlídek a kontrol �i 
generálních prov
rek v organizacích, které podléhají vrchnímu dozoru státní bá�ské správy. 
Ve správní �innosti zajiš�ovala státní bá�ská správa zejména povolovací �innost, tzn. 
povolování �innosti provád
né hornickým zp	sobem a ov
�ování odborné zp	sobilosti 
zam
stnanc	. V legislativní �innosti nejvýznamn
jší událostí v oboru horního práva se v roce 
2011 stalo vydání zákona �. 184/2011 Sb., kterým se m
ní zákon �. 61/1988 Sb., o hornické 
�innosti, výbušninách a o státní bá�ské správ
, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	. 

Orgány státní bá�ské správy spravují a rozd
lují výnos z úhrad z plochy dobývacích prostor	 
a z vydobytých nerost	 na výhradních ložiscích, nebo nerost	 na výhradních ložiscích po 
úprav
 zušlecht
ním provedeném v souvislosti s jejich dobýváním (dále vydobyté nerosty). 
Oprávn
nými p�íjemci jsou v p�ípad
 úhrad z dobývacích prostor	 obce, na jejichž území se 
dobývací prostor rozkládá, v p�ípad
 úhrad z vydobytých nerost	 se výnos p�evádí v pom
ru 
75 % oprávn
ným obcím a 25 % ve prosp
ch státního rozpo�tu k náprav
 škod na životním 
prost�edí zp	sobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek. 

Schválený rozpo�et kapitoly na rok 2011 zahrnoval finan�ní prost�edky vlastního ú�adu 
a prost�edky na �innost obvodních bá�ských ú�ad	. P�íjmy v roce 2011 nebyly upravovány 
a rozpo�et po zm
nách �inil 4 303 tis. K�. Ve skute�nosti dosáhly výše 8 904 tis. K�, 
tj. pln
ní na 206,93 % rozpo�tu po zm
nách. Z toho p�íjmy z rozpo�tu Evropské unie �inily 
ve skute�nosti 6 266 tis. K� a ostatní neda�ové p�íjmy, kapitálové p�íjmy a p�ijaté transfery 
�inily 2 638 tis. K�. Na výši p�íjm	 kapitoly se velkou m
rou podílely p�íjmy za sank�ní 
poplatky v dozorovaných organizacích ve výši 1 897 tis. K�, tj. 97,76 % rozpo�tu po 
zm
nách.  

Schválený rozpo�et výdaj	 celkem kapitoly �BÚ pro rok 2011 �inil 126 217 tis. K� a nebyl 
v pr	b
hu roku upraven. �BÚ �erpal celkové výdaje �ástkou 131 103 tis. K�, tj. na 103,87 % 
rozpo�tu po zm
nách. Ve srovnání s rokem 2010 bylo �erpání celkových výdaj	 nižší 
o 22,55 %. Do financování kapitoly byly zapojeny nároky z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 
5 120 tis. K�. 

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 78 991 tis. K� 
a upravené na 78 851 tis. K� byly �erpány  ve výši 78 726 tis. K�, tj. na 99,84 % rozpo�tu po 
zm
nách. Prost�edky na platy zam
stnanc	 v pracovním pom
ru schválené v objemu 
76 385 tis. K� a upravené na 76 785 tis. K� byly �erpány ve výši 76 783 tis. K�, tj. na 
100,00 %. Nároky z nespot�ebovaných výdaj	 byly použity ve výši 30 tis. K�. Po�et 
zam
stnanc	 ve schváleném rozpo�tu byl 205. Pr	m
rný p�epo�tený po�et zam
stnanc	 
�inil 184, tj. na 89,76 %. Pr	m
rný plat se zvýšil z 31 213 K� v  rozpo�tu po zm
nách na 
34 775 K�, tj. o 11,41 %. Proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 34 600 K� se 
pr	m
rný plat zvýšil o 0,51 %. 
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Povinné pojistné placené zam
stnavatelem v  rozpo�tu po zm
nách �inilo 26 574 tis. K� 
a bylo �erpáno ve výši 26 597 tis. K�, tj.  na 100,09 %. Do �erpání byly zapojeny nároky 
z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 68 tis. K�. Ukazatel P�evod fondu kulturních a sociálních 
pot�eb  byl pln
n ve skute�nosti na 99,98 %. 

V ostatních b
žných výdajích bylo �erpáno v podseskupení položek 513 - Nákup materiálu ve 
výši 3 799 tis. K�, tj. 99,76 % rozpo�tu po zm
nách. Oproti skute�nosti roku 2010 došlo ke 
zvýšení o 1 814 tis. K�. Na podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie celkové 
�erpání �inilo 3 959 tis. K�, což oproti skute�nosti roku 2010 p�edstavuje snížení o 95 tis. K�. 
V �erpání podseskupení položek 516 – Nákup služeb ve výši 13 219 tis. K�, tj. 153,71 % 
rozpo�tu po zm
nách, se odráží p�edevším využití prost�edk	 projektu OPLZZ “Zefektivn
ní 
�innosti státní bá�ské správy“, výdaje za telefonní a radiokomunika�ní služby, stravování, 
úklid, ostrahu a poštovné. Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy – bylo �erpáno ve výši 
1 779 tis. K�, tj. �erpání na 100,26 %. V roce 2010 bylo skute�n
 �erpáno 2 069 tis. K�, došlo 
k poklesu o 290 tis. K�. Podseskupení položek 519 zahrnuje výdaje související 
s neinvesti�ními nákupy, p�ísp
vky, náhrady a v
cné dary a bylo ve skute�nosti �erpáno ve 
výši 427 tis. K�, tj. 99,57 % rozpo�tu po zm
nách.  

Ukazatel Výdaje spolufinancované z rozpo�tu Evropské unie bez SZP celkem �inil v rozpo�tu 
po zm
nách 2 003 tis. K�, v tom prost�edky ze státního rozpo�tu ve výši 300 tis. K� a podíl 
rozpo�tu Evropské unie ve výši 1 703 tis. K�. Skute�né �erpání bylo v roce 2011 ve výši 
6 956 tis. K�, tj. 347,28 %, v tom ze státního rozpo�tu ve výši 1 043 tis. K� a podíl rozpo�tu 
Evropské unie ve výši 5 913 tis. K�. Z nespot�ebovaných nárok	 byla �erpána �ástka ve výši 
5 090 tis. K�. 

Schválený rozpo�et Výdaj	 vedených v informa�ním systému programového financování 
celkem ve výši 7 043 tis. K� byl upraven na �ástku 7 493 tis. K�. Ve skute�nosti byl rozpo�et 
�erpán ve výši 12 444 tis. K�, tj. na 166,08 % rozpo�tu po zm
nách. Do financování byly 
zapojeny nároky z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 5 090 tis. K�. 

Rozpo�et kapitálových výdaj	 pro rok 2011 byl schválen ve výši 1 040 tis. K�, upraveným 
rozpo�tem byl stanoven na 1 110 tis. K�. Do financování byly zapojeny nároky 
z nespot�ebovaných výdaj	. Výdaje byly �erpány �ástkou 1 494 tis. K�, což p�edstavuje 
134,58 % rozpo�tu po zm
nách. V porovnání s rokem 2010 bylo skute�né �erpání rozpo�tu 
kapitálových výdaj	 v roce 2011 nižší o 26 326 tis. K�, nebo� v roce 2010 probíhala 
rekonstrukce objektu OBÚ Ostrava a byl zahájen projekt OPLZZ (Zefektivn
ní �innosti 
Státní bá�ské správy). V roce 2011 bylo z kapitálových výdaj	 financováno zejména 
technické zhodnocení budovy �BÚ a telefonní úst�edny OBÚ v Most
 a obnova vozového 
parku. 

Z vn
jších kontrol byl proveden audit Ministerstvem pro místní rozvoj na ukon�ený projekt 
IOP „Úprava elektronické spisové služby Žadatele v návaznosti na systém datových 
schránek“. Ke stejnému p�edm
tu byla u�in
na ve�ejnosprávní kontrola Ministerstvem vnitra. 
Výsledky kontrol byly p�edány k posouzení Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout
že. 

Podrobn
jší údaje o hospoda�ení kapitoly jsou uvedeny v záv
re�ném ú�tu kapitoly 348 – 
�eský bá�ský ú�ad za rok 2011. 
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Kapitola 349 - Energetický regula�ní ú�ad 

Energetický regula�ní ú�ad (dále jen ú�ad nebo ERÚ) p	sobí v souladu se zákonem 
�. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odv
tvích 
a zm
n
 n
kterých zákon	, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	 (dále jen energetický zákon) jako 
správní ú�ad pro výkon regulace v energetice. 

Velmi výrazn
 se na �innosti ú�adu v roce 2011 projevila problematika fotovoltaických 
elektráren a dále p�íprava, projednávání a p�ijetí rozsáhlé novely energetického zákona 
�. 458/2000 Sb. (zákon �. 211/2011 Sb., ú�inný od 18.8.2011) z d	vodu implementace 
3. liberaliza�ního balí�ku do národní legislativy. 

Na Energetický regula�ní ú�ad p�ešla v souvislosti s novelou energetického zákona �ást 
výkonu kontrolních �inností do té doby vykonávaných Státní energetickou inspekcí. Jedná se 
o kontrolu dodržování energetického zákona, zákona o cenách s výjimkou kontroly 
dodržování cenových p�edpis	 v oblasti podpory výroby elekt�iny z obnovitelných zdroj	 
energie, kombinované výroby elekt�iny a tepla z druhotných energetických zdroj	. Zárove� 
touto novelou energetického zákona byl ú�ad vybaven oprávn
ním ke kontrole zákona na 
ochranu spot�ebitele v oblasti elektroenergetiky a plynárenství v rozsahu stanoveném tímto 
zákonem. V roce 2011 bylo tak celkem zahájeno 47 kontrol, z toho 1 kontrola zákona 
o cenách, 44 kontrol energetického zákona a 2 kontroly zákona na ochranu spot�ebitele. 
V oblasti cen tepelné energie pak prob
hla �ada p�edb
žných šet�ení v mnoha cenových 
lokalitách v rámci celé �R. Bylo zahájeno celkem 17 správních �ízení prvního stupn
. 

V roce 2011 se ERÚ aktivn
 zapojil do �ady mezinárodních aktivit, a to zejména v rámci 
institucí Evropské unie. Intenzivn
 spolupracoval s Radou evropských energetických 
regulátor	 (CEER), Agenturou pro spolupráci energetických regulátor	 (ACER) a do jeho 
zrušení (1.7.2011) i s poradním orgánem Evropské komise ERGEG. 

V rámci vykazovací a oznamovací povinnosti vyplývající ze sm
rnic �. 2003/54/ES, resp. 
�. 2003/55/ES ú�ad zajiš�oval koordina�ní práce na Národní zpráv
 �eské republiky 
o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010, která byla p�edána CEER a Evropské komisi 
dne 31. �ervence 2011 (�eská verze) a 31. srpna 2011 (anglická verze). 

V oblasti tvorby regulovaných cen dodávek elekt�iny a souvisejících služeb nedošlo v roce 
2011 p�i stanovování cen pro rok 2012 k zásadním zm
nám. Obecný princip regulace cen 
z	stal zachován, stejn
 jako rozsah tarifních sazeb, který umož�uje zákazník	m optimalizovat 
své náklady na služby související s dodávkou elekt�iny v závislosti na charakteru a výši 
spot�eby. 

P�edpokládané celkové pr	m
rné meziro�ní zvýšení cen k 1. lednu 2011 za dodávku elekt�iny 
bez vlivu da�ových položek �inilo u domácností 4,6 %. Pr	m
rný nár	st regulovaných 
položek �inil 15,3 %, neregulovaná cena silové elekt�iny klesla v pr	m
ru o 5,7 %. V p�ípad
 
maloodb
ru podnikatel	 na hladin
 nízkého nap
tí se p�edpokládal celkový meziro�ní nár	st 
bez vlivu da�ových položek o 4,5 %. Uvedené zm
ny cen je t�eba považovat za informativní 
celorepublikový pr	m
r, který zahrnuje propo�et všech složek ceny v�etn
 ceny neregulované 
silové elekt�iny. Skute�né hodnoty pro konkrétního odb
ratele se mohou od t
chto údaj	 
výrazn
 lišit s ohledem na zvolenou sazbu, charakter a množství spot�eby, ale i distribu�ní 
území.  

Princip stanovení výkupních cen a zelených bonus	 pro obnovitelné zdroje energie pro rok 
2012 byl proveden v souladu se zákonem �. 180/2005 Sb., o podpo�e využívání 
obnovitelných zdroj	. V p�ípad
 podpory kombinované výroby elekt�iny a tepla a druhotných 
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zdroj	 meziro�n
 nedošlo také ke zm
n
 metodiky podpory. Meziro�ní zm
na výše podpory 
reagovala p�edevším na vývoj inflace, zm
nu cen paliv a u n
kterých kategorií obnovitelných 
zdroj	 i na technologický vývoj. Pro rok 2012 byla nov
 zrušena podpora decentrální výroby 
elekt�iny u zdroj	 p�ipojených do nižších nap
�ových hladin.  

V roce 2011 byl na trhu s plynem zaznamenán dynamický vývoj, který souvisí s liberalizací 
této oblasti. Možnost zm
ny dodavatele využilo tém
� 13 % všech zákazník	, zatímco v roce 
2010 zm
nila obchodníka pouze 3 % odb
ratel	. P�evážná v
tšina zm
n obchodníka s plynem 
se uskute�nila v segmentu malých odb
ratel	 a domácností. Stále více zákazník	 si 
uv
domuje svou zákonnou možnost zm
ny dodavatele a využívá ji. 

Vývoj ceny plynu pro kone�né zákazníky byl ve srovnání s p�edchozími lety odlišný. V první 
polovin
 roku 2011 byla cena plynu pro kone�né zákazníky stálá. V druhé �ásti roku došlo 
n
kolikrát k postupnému zvýšení cen, zap�í�in
nému p�edchozím výrazným nár	stem cen 
konkuren�ních paliv, které jsou ur�ující pro stanovení importní ceny plynu. V záv
ru roku 
m
lo na cenu dodávky plynu vliv rovn
ž oslabování kurzu USD v	�i CZK. N
kte�í 
dodavatelé reagovali na ne�ekané zvýšení po�izovacích náklad	 na nákup plynu tím, že 
nepokra�ovali ve zm
nách ceník	 pravideln
 po �tvrtletích, jak bylo doposud obvyklé, ale 
b
hem roku 2011 �ást obchodník	 s plynem aktualizovala své ceníky vícekrát v r	zných 
termínech. 

K posilování bezpe�nosti a spolehlivosti dodávek plynu do �eské republiky probíhaly v roce 
2011 nadále významné investice do rozvoje plynárenské infrastruktury týkající se zejména 
výstavby nového p�epravního plynovodu Gazela. Zárove� byla �eská plynárenská soustava 
p�ipojena k polské plynárenské soustav
 v oblasti �eského T
šína plynovodem STORK. 

V odv
tví teplárenství jsou ceny tepelné energie v
cn
 usm
r�ovány. Ú�ad ur�uje závazné 
podmínky pro kalkulaci a sjednávání cen tepelné energie. V roce 2011 byly provedeny pouze 
díl�í úpravy t
chto podmínek. Zvýšen byl dohled nad vyššími cenami tepelné energie. Ú�ad 
provedl cenové kontroly a zahájil správní �ízení s n
kterými dodavateli tepelné energie 
a rovn
ž uložil n
kolik správních pokut. 

V oblasti ud
lování licencí v roce 2011 se pozastavil trend nár	stu po�tu žádostí o ud
lení 
licence pro výrobu elekt�iny z fotovoltaických elektráren. Naopak došlo k mírnému nár	stu 
žádostí o ud
lení licencí z bioplynových stanic. V roce 2011 celkový po�et nových žádostí 
o ud
lení licencí na výrobu elekt�iny nep�esáhl �íslo 229.  

Zvýšil se také po�et žádostí na ud
lení licencí pro obchod s elekt�inou a s plynem. Celkový 
instalovaný výkon z OZE na konci roku 2011 byl ve výši 4160,74 MW. 

V odv
tví teplárenství se po�et žádostí pohyboval zhruba na stejné úrovni jako v roce 2010. 
Žádosti se týkaly p�edevším zm
n licencí na výrobu a rozvod tepla, zejména z d	vodu 
p�evodu technologie a majetku �i z d	vodu decentralizace zdroj	. 

Schválený rozpo�et p�íjm	 celkem na rok 2011 �inil 1 000 tis. K�, ve skute�nosti jsou však 
vykázány p�íjmy ve výši 11 763 tis. K�, tj. pln
ní na 1176,30 %. K tomuto pln
ní p�íjm	 
došlo p�edevším z d	vodu vyššího výb
ru správních poplatk	 ve výši 10 405 tis. K� 
(rozpo�tová položka 1361) v oblasti ud
lování licencí, jedná se o nové licence v oblasti 
podnikání v energetice, dále z d	vodu p�ijatých pojistných náhrad ve výši 696 tis. K� 
(rozpo�tová položka 2322), p�ijatých sank�ních plateb a pokut ve výši 268 tis. K� 
(rozpo�tová položka 2212) a p�íjm	 z prodeje z ostatního hmotného dlouhodobého majetku 
ve výši 222 tis. K� (rozpo�tová položka 3113). 

Skute�né �erpání rozpo�tu výdaj	 celkem bylo v roce 2011 ve výši 111 291 tis. K�, tj. pln
ní 
na 101,43 % proti rozpo�tu po zm
nách ve výši 109 725 tis. K� a pln
ní na 94,59 % proti 
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kone�nému rozpo�tu výdaj	 ve výši 117 653 tis. K�. V pr	b
hu roku 2011 ú�ad v souladu 
novelou energetického zákona �. 458/2000 Sb. (zákon �. 211/2011 Sb., ú�inný od 18.8.2011) 
musel vynakládat zvýšené finan�ní výdaje na realizaci této novely. V souvislosti s tím došlo 
ke zvýšení formou rozpo�tového opat�ení v pravomoci MF �R závazného ukazatele výdaje 
celkem pro rok 2011 ve výši 9 000 tis. K� z kapitoly VPS a dále došlo dle § 25 odst. 1 písm. 
b) a § 70 odst. 3 zákona �. 218/2000 Sb., rozpo�tová pravidla, v platném zn
ní, k povolenému 
p�ekro�ení tohoto závazného ukazatele kapitoly o pojistná pln
ní ve výši 513 tis. K� a použití 
nárok	 nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 7 415 tis. K�. 

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 44 137 tis. K� 
a upravené na 48 904 tis. K� byly �erpány ve výši 49 449 tis. K�, tj. na 101,11 % s tím, že 
jejich kone�ný rozpo�et ve výši 49 680 tis. K� byl �erpán na 99,53 %.  
Schválený po�et 102 zam
stnanc	 se v pr	b
hu roku zvýšil na 113 a ten byl pln
n na 
92,92 %, neobsazeno z	stalo 8 míst.  

�erpáním prost�edk	 za neobsazená místa se pr	m
rný plat v roce 2011 zvýšil z 35 074 K� 
rozpo�tu po zm
nách na 37 620 K�, tj. o 7,26 % . Proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve 
výši 38 617 K� se pr	m
rný plat snížil o 2,58 %.  

Celková úspora finan�ních prost�edk	 ve výši 6 306 tis. K� za rok 2011 bude vykázána 
k 1. lednu 2012 jako nároky z nespot�ebovaných výdaj	. 

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly 349 – ERÚ jsou obsaženy 
v záv
re�ném ú�tu kapitoly za rok 2011. 
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Kapitola 353 - Ú�ad pro ochranu hospodá�ské sout�že 

Ú�ad pro ochranu hospodá�ské sout
že vykonává svoji �innost na základ
 zákona 
�. 273/1996 Sb., o p	sobnosti Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout
že, ve zn
ní pozd
jších 
p�edpis	. Jedná se o tyto základní kompetence: podpora a ochrana hospodá�ské sout
že, 
dohled nad zadáváním ve�ejných zakázek, kompetence p�i poskytování ve�ejné podpory 
a vykonávání dohledu nad dodržováním zákona o významné tržní síle.  

Ú�ad pro ochranu hospodá�ské sout
že je úst�edním orgánem státní správy bez pod�ízených 
organizací. Ú�ad pro ochranu hospodá�ské sout
že je ve své rozhodovací �innosti zcela 
nezávislý.  

Ve schváleném rozpo�tu na rok 2011 byly celkové p�íjmy Ú�adu pro ochranu hospodá�ské 
sout
že stanoveny ve výši 14 273 tis. K�. Rozpo�et byl v pr	b
hu roku upraven o p�íjmy 
z EU ve výši 7 557 tis. K� na �ástku 21 830 tis. K�. Celkové p�íjmy byly dosaženy ve výši 
23 328,42 tis. K�, tj. 106,86 % rozpo�tu po zm
nách. Da�ové p�íjmy byly ve výši 
4 800,00 tis. K�, tj. 106,67 % rozpo�tu po zm
nách a neda�ové p�íjmy, kapitálové p�íjmy 
a p�ijaté transfery celkem (v�. p�íjm	 z EU) byly ve výši 18 528,42 tis. K�, tj. 106,92 % 
rozpo�tu po zm
nách.  

Celkové výdaje byly Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout
že ve schváleném rozpo�tu na rok 
2011 stanoveny ve výši 138 868 tis. K�. V pr	b
hu roku byl rozpo�et navýšen na 
209 318 tis. K�. Jednalo se zejména o prost�edky na úhradu úrok	 z p�eplatk	 na pokutách, 
prost�edky z rozpo�tu EU na financování opera�ního programu Lidské zdroje a zam
stnanost 
a prost�edky na úhradu výdaj	 Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout
že dle usnesení vlády 
�. 693 ze dne 21.9.2011 v souvislosti s novelou zákona o ve�ejných zakázkách. Celkové 
výdaje byly �erpány ve výši 192 380,90 tis. K�, tj. 91,91 % rozpo�tu po zm
nách.  

Nároky z nespot�ebovaných výdaj	 nebyly v roce 2011 použity. 

Rozpo�et b
žných výdaj	 byl Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout
že stanoven ve výši 
130 436 tis. K�, v pr	b
hu roku byl rozpo�tem po zm
nách upraven na 198 306 tis. K�. 
B
žné výdaje byly �erpány ve výši 183 007,68 tis. K�, tj. 92,29 % rozpo�tu po zm
nách. 
V porovnání s rokem 2010 bylo �erpání t
chto výdaj	 vyšší o �ástku 63 766,55 tis. K�, 
tj. o 53,48 %. D	vodem vyššího �erpání byly zejména výdaje na úhradu úrok	 z p�eplatk	 na 
pokutách a výdaje na financování Opera�ního programu Lidské zdroje a zam
stnanost. 

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly ve schváleném rozpo�tu 
stanoveny v objemu 52 041 tis. K�, v rozpo�tu po zm
nách byly upraveny na 59 895 tis. K�. 
�erpány byly ve výši 59 389 tis. K�, tj. 99,16 % rozpo�tu po zm
nách.  

Platy zam
stnanc	 byly schváleny v objemu 50 226 tis. K�, v pr	b
hu roku byly navýšeny na 
57 745 tis. K�. �erpány byly ve výši 57 307 tis. K�, tj. 99,24 % rozpo�tu po zm
nách. 

Ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 1 815 tis. K� byly z prost�edk	 na 
platy upraveny na �ástku 2 150 tis. K� k zabezpe�ení odchodného jednoho z místop�edsed	 
Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout
že. Byly �erpány ve výši 2 082 tis. K�, tj. 96,83 %.  

Schválený limit po�tu zam
stnanc	 ve výši 136 byl v pr	b
hu roku zvýšen o 6 na realizaci 
opera�ního programu Lidské zdroje a zam
stnanost a o 4 v rámci rozší�ení �innosti ú�adu. 
Upravený limit po�tu zam
stnanc	 ve výši 146 byl napln
n na 141 zam
stnanc	, tj. 96,58 %.  

�erpáním prost�edk	 za neobsazená místa se pr	m
rný plat v roce 2011 stanovený v rozpo�tu 
po zm
nách ve výši 32 959 K� zvýšil na 33 870 K�, tj. o 2,76 %.  
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V
cné výdaje byly �erpány zejména na nákup ostatních služeb (23 026,27 tis. K�), 
konzulta�ní, poradenské a právní služby (8 143,21 tis. K�), drobný hmotný dlouhodobý 
majetek (6 952,68 tis. K�), cestovné (4 973,66 tis. K�), služby školení a vzd
lávání 
(3 856,27 tis. K�) a opravy a udržování (3 599,39 tis. K�). 

Rozpo�et kapitálových výdaj	 byl ve schváleném rozpo�tu stanoven ve výši 8 432 tis. K�, 
v pr	b
hu roku byl upraven na 11 012 tis. K�. �erpání kapitálových výdaj	 bylo ve výši 
9 373,21 tis. K�, tj. 85,12 % rozpo�tu po zm
nách. V porovnání s rokem 2010 bylo �erpání 
t
chto výdaj	 nižší o �ástku 3 903,93 tis. K�, tj. o 29,40 %. Z v
cného hlediska byly 
kapitálové výdaje vynaloženy v rámci programového financování, a to v programu „153 010 - 
Rozvoj a obnova materiáln
 technické základny ÚOHS - od r. 2007“. 

Rozpo�et na výdaje vedené v informa�ním systému programového financování celkem byl ve 
schváleném rozpo�tu stanoven ve výši 18 052 tis. K�, v pr	b
hu roku 2011 byl upraven na 
37 672 tis. K�. K navýšení programu došlo o �ástku 19 620 tis. K� z vládní rozpo�tové 
rezervy v souvislosti s novelou zákona o ve�ejných zakázkách. �erpání prost�edk	 bylo ve 
výši 34 718,83 tis. K�, tj. 92,16 % rozpo�tu po zm
nách. 

Nároky z nespot�ebovaných výdaj	 Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout
že byly ke dni 
31.12.2011 vykázány ve výši 23 109,13 tis. K�, v tom nároky z profilujících výdaj	 byly ve 
výši 2 120,72 tis. K� a nároky z neprofilujících výdaj	 ve výši 20 988,41 tis. K�. 

V pr	b
hu roku 2011 nebyla v Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout
že, krom
 vnit�ních 
kontrol, provedena žádná vn
jší kontrola týkající se hospoda�ení ú�adu s prost�edky státního 
rozpo�tu.  

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly jsou uvedeny v záv
re�ném ú�tu Ú�adu 
pro ochranu hospodá�ské sout
že za rok 2011. 
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Kapitola 355 - Ústav pro studium totalitních režim� 

Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režim	 se skládá ze dvou organiza�ních složek 
státu, a to samotného Ústavu pro studium totalitních režim	 (Ústav) a Archivu 
bezpe�nostních složek (Archiv). 

Základní rozpo�tové objemy p�íjm	 a výdaj	 kapitoly byly schváleny zákonem 
�. 433/2010 Sb., o státním rozpo�tu �eské republiky na rok 2011.  

Kapitola nem
la pro rok 2011 rozpo�tované p�íjmy. Ke konci roku vykázala neda�ové p�íjmy 
ve výši 1 051 tis. K�, z toho Ústav ve výši 479 tis. K� a Archiv ve výši 572 tis. K�. 
V zá�í 2011 kapitola získala mimorozpo�tové finan�ní prost�edky ve výši 249 tis. K� od 
Mezinárodního visegrádského fondu na podporu aktivit v rámci projektu nazvaného 
„Platforma evropské pam
ti a sv
domí“, které nebyly za�azeny do upraveného rozpo�tu, ale 
pouze kryly zvýšené výdaje spojené s tímto projektem. Z t
chto prost�edk	 bylo v roce 2011 
�erpáno 158 tis. K�.  

Výdaje pro rok 2011 m
la kapitola rozpo�tované ve výši 150 968 tis. K�.  

Ve schváleném rozpo�tu na rok 2011 byly stanoveny b
žné výdaje v celkovém objemu 
146 468 tis. K�. Z rozpo�tu po zm
nách ve výši 146 468 tis. K� byly finan�ní prost�edky 
vy�erpány ve výši 146 902 tis. K�, tj. 100,3 % pln
ní.  

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 73 744 tis. K� 
a upravené na 75 792 tis. K� byly �erpány ve výši 75 768 tis. K�, tj. na 99,97 % a u státní 
správy na 99,93 %.  

Schválený po�et 257 zam
stnanc	 se v pr	b
hu roku snížil na 242 a byl pln
n na 94,63 % , 
neobsazeno z	stalo 13 míst, z toho ve státní správ
 6.  

�erpáním prost�edk	 za neobsazená místa se skute�ný pr	m
rný plat v roce 2011 zvýšil 
z 24 421 K� rozpo�tu po zm
nách na 25 807 K�, tj. o 5,68 %. Proti skute�nosti dosažené 
v roce 2010 ve výši 26 034 K� se pr	m
rný plat snížil o 0,87 %. 

Ostatní b
žné výdaje byly b
hem roku �erpány na výdaje spojené s provozem a �inností 
kapitoly, p�edevším na nákup materiálu, nákup vody, energie a paliv, na nákup ostatních 
služeb a na ostatní nákupy. 

Kapitálové výdaje v roce 2011 byly �erpány pouze na akce registrované v informa�ním 
systému EDS/SMVS jako program �. 155 010 „Rozvoj a obnova materiáln
-technické 
základny Ústavu pro studium totalitních režim	 a Archivu bezpe�nostních složek“. 
Ve schváleném rozpo�tu na rok 2011 byly stanoveny v celkovém objemu 4 500 tis. K�. 
Z rozpo�tu po zm
nách ve výši 4 500 tis. K� byly finan�ní prost�edky vy�erpány ve výši 
4 311,55 tis. K�, tj. 95,81% pln
ní.  

K 1. lednu 2011 nebyly v rezervním fondu kapitoly žádné finan�ní prost�edky.  

Kapitola 355 p�evád
la z roku 2010 nároky z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 1 215 tis. K�.  

Usnesením vlády �R �. 316/2011 ze dne 27. dubna 2011 bylo �len	m vlády a vedoucím 
ostatních orgán	 státní správy uloženo používat nároky z nespot�ebovaných výdaj	 podle 
ustanovení § 47 odst. 4 písm. a) bodu 4 a podle ustanovení § 47 odst. 4 písm. b) zákona 
�. 218/2000 Sb., rozpo�tová pravidla, pouze se souhlasem p�edsedy vlády �eské republiky.  

Na základ
 žádosti kapitoly 355 ze dne 17. �ervna 2011 �.j. UST/EKO-97/2011 p�edseda 
vlády �eské republiky ud
lil souhlas dne 30. �ervna 2011 �.j. 09525/11-OSV s použitím 
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neprofilujících nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 podle ustanovení § 47 zákona 
�. 218/2000 Sb., rozpo�tová pravidla, ur�ených na financování rozpo�tem nezajišt
ných 
provozních výdaj	 v celkové výši 988 tis. K�. Tyto mimorozpo�tové prost�edky, které nebyly 
za�azeny do upraveného rozpo�tu, byly Ústavem �erpány ve výši 360 tis. K� p�edevším na 
úhradu náklad	 na n
které neplánované pracovní cesty spojené s výzkumem, badatelskou, 
vzd
lávací a edi�ní �inností. Archiv �erpal mimorozpo�tové prost�edky ve výši 573 tis. K�, 
kterými uhradil nákup lehkých šroubovaných regál	 pro ukládání archiválií jako náhradu za 
regály, které m
l Archiv zap	j�eny od Ministerstva vnitra �R a musel je vrátit po 
vyst
hování z budovy Ministerstva vnitra �R v Kobylisích. 

Na konci roku 2011 kapitola p�evád
la nároky z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 
282 tis. K�, které bude �erpat v souladu s ustanovením § 47 zákona �. 218/2000 Sb., 
rozpo�tová pravidla, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	.  

Profilující výdaje ve výši 20 tis. K�, konkrétn
 výdaj	 na programy podle § 13 odst. 3 zákona 
o rozpo�tových pravidlech. Tato �ástka vznikla jako rozdíl mezi p�edpokládanou a skute�nou 
�ástkou investi�ních náklad	;  

Neprofilující výdaje ve výši 262 tis. K�; rozdíl mezi kone�ným rozpo�tem a skute�nými 
výdaji p�edstavuje u Ústavu �ástku 217 tis. K� a rozdíl vznikl tím, že koncem roku 2011 byly 
uzav�eny licen�ní smlouvy, které již nebyly uhrazeny r rozpo�tu roku 2011 a u Archivu došlo 
k nedo�erpání prost�edk	 na odstupné a na náhrady placené obyvatelstvu v �ástce 45 tis. K�.  

Z výkazu NAR 1-12U je patrné snížení nárok	 v roce 2011 o �ástku ve výši 148,46 tis. K�. 
Jedná se o nespot�ebované prost�edky poskytnuté na financování projektu „20 let poté“ od 
Výkonné agentury pro vzd
lávání, kulturu a audiovizi (EACEA) na komunitární program 
„Evropa pro ob�any“. Snížení t
chto nárok	 bylo provedeno z d	vodu skon�ení projektu.  

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly budou obsaženy v záv
re�ném ú�tu 
kapitoly zpracovaného k projednání v Poslanecké sn
movn
 Parlamentu �R.  
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Kapitola 358 - Ústavní soud  

Ústavní soud vznikl ze zákona �. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu �R. Jak vyplývá z �lánku 
83 Ústavy �eské republiky, je soudním orgánem ochrany ústavnosti. Jedná se o organiza�ní 
složku státu, která nemá další organiza�ní jednotky. 

P�íjmy a výdaje kapitoly 358 - Ústavní soud byly stanoveny zákonem �. 433/2010 Sb., 
o státním rozpo�tu �eské republiky na rok 2011. 

Rozpo�et p�íjm	 Ústavního soudu nebyl pro rok 2011 stanoven. Skute�ná výše p�íjm	 �inila 
334 tis. K�. P�íjmy byly tvo�eny zejména p�íjmy z prodeje majetku, p�ijatými pojistnými 
náhradami a ostatními neda�ovými p�íjmy. 

Schválený rozpo�et výdaj	 na rok 2011 byl ve výši 145 771 tis. K�, v pr	b
hu roku se 
nem
nil. Skute�n
 byl �erpán ve výši 138 225 tis. K�, tj. 94,82 %. B
žné výdaje byly �erpány 
ve výši 125 431 tis. K�, kapitálové výdaje ve výši 12 794 tis. K�. V pr	b
hu roku 2011 
nebylo provedeno žádné rozpo�tové opat�ení, které by podléhalo schválení Rozpo�tového 
výboru Poslanecké sn
movny Parlamentu a Ministerstva financí.  

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 
70 499 tis. K�, skute�n
 byly �erpány ve výši 70 397 tis. K�, tj. pln
ní 99,86 %. Limit po�tu 
126 zam
stnanc	 byl napln
n na 123 zam
stnanc	 v ro�ním p�epo�tu, tj. na 97,62 %. 
D	vodem k nenapln
ní stanoveného limitu zam
stnanc	 byla organiza�ní zm
na, 
neobsazenost n
kterých pozic, �áste�né pracovní úvazky u vybraných funkcí a obm
na 
zam
stnanc	 b
hem roku s �asovou prodlevou p�ed nástupem. Pr	m
rný m
sí�ní plat byl ve 
skute�nosti 33 524 K�.  

Platy soudc	 Ústavního soudu byly schváleny ve výši 20 266 tis. K�, �erpány byly ve výši 
20 245 tis. K�, tj. pln
ní 99,90 %. 

Náhrady výdaj	 spojené s výkonem funkce soudce Ústavního soudu dle zákona 
�. 236/1995 Sb. byly schváleny ve výši 3 501 tis. K�, skute�n
 byly �erpány ve výši 
2 887 tis. K�, tj. pln
ní na 82,47 %.  

Výdaje vedené v informa�ním systému programového financování byly schváleny ve výši 
15 980 tis. K�, skute�n
 bylo �erpáno 15 521 tis. K�, tj. 97,13 %, v�etn
 zapojení 
profilujících nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 474 tis. K�. Finan�ní prost�edky byly 
použity zejména na obnovu a dopln
ní �ásti server	, na licence Microsoft Enterprise 
Agreement a další, na udržení technologické úrovn
 a kvality v oblasti provozu IS, na obnovu 
vozového parku Ústavního soudu a na rekonstrukce nemovitého majetku Ústavního soudu. 

Ostatní b
žné výdaje byly použity zejména na nákup služeb, na konzultace a poradenství, na 
opravy a udržování majetku Ústavního soudu, na dodávky elektrické energie, na úhrady 
vodného a sto�ného a na obnovu vybavení drobným hmotným majetkem. 

Ústavní soud nemá k 31. 12. 2011 žádné finan�ní prost�edky v rezervním fondu.  

Stav nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 k 1. 1. 2011 byl celkem 2 825 tis. K�, v tom 
profilující 479 tis. K� a neprofilující 2 346 tis. K�.  

V roce 2011 byly do rozpo�tu zapojeny nároky z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 
1 718 tis. K�, v tom profilující ve výši 474 tis. K� a neprofilující ve výši 1 244 tis. K�. 
Profilující prost�edky byly �erpány na zakoupení osobního vozidla a na rekonstrukce 
nemovitého majetku Ústavního soudu. Neprofilující prost�edky byly �erpány na platy 
a odstupné zam
stnanc	 soudu a na zda�ování náhrad spojených s výkonem funkce soudce 
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Ústavního soudu. V souladu s usnesením vlády �R ze dne 27. dubna 2011 �. 319, o použití 
nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	, byl p�edseda vlády o �erpání nárok	 z nespot�ebovaných 
výdaj	 informován dopisem p�edsedy Ústavního soudu.  

Z	statek nespot�ebovaných výdaj	 k 1. 1. 2012 �iní 10 371 tis. K�, v tom profilující 
938 tis. K� a neprofilující 9 433 tis. K�. 

V roce 2011 byla Ministerstvem financí provedena vn
jší ve�ejnosprávní kontrola dle 
ustanovení § 7 odst. 2 zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ
 
a o zm
n
 n
kterých zákon	. Proti záv
r	m z kontroly podal Ústavní soud písemné námitky. 
Kone�ný výsledek kontroly není zatím znám. Dále provádí kontrolu ú�etnictví a hospoda�ení 
auditorská spole�nost BDO CA, s.r.o. Vnit�ní kontrola je zajiš�ována v souladu se zákonem 
�. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	. V pr	b
hu roku 2011 
nebyly zjišt
ny podstatné odchylky od platných sm
rnic Ústavního soudu. Po provedení 
auditu rizik byla p�ijata opat�ení v oblasti dokumentace o výb
ru optimálních dodavatel	 
hardwaru, softwaru a služeb v odd
lení IT a vydána nová sm
rnice pro autoprovoz. 

Podrobn
jší informace jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu Ústavního soudu za rok 2011.  
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Kapitola 361 - Akademie v�d �eské republiky 

Veškeré výdaje kapitoly Akademie v
d jsou uvol�ovány ze státního rozpo�tu v rámci 
prost�edk	 na podporu výzkumu, vývoje a inovací podle zákona �. 130/2002 Sb., o podpo�e 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z ve�ejných prost�edk	. V roce 2011 byla 
z kapitoly financována �innost Kancelá�e Akademie v
d a zejména �innost 54 ve�ejných 
výzkumných institucí vzniklých ze zákona �. 341/2005 Sb., o ve�ejných výzkumných 
institucích. Zárove� byla realizována ú�elová podpora výzkumu, vývoje a inovací na �ešení 
projekt	 této oblasti. 

Rozpo�et po zm
nách p�íjm	 Akademie v
d ve výši 1 978 tis. K� ve skute�nosti �inil 
11 200 tis. K�. Krom
 b
žných p�íjm	 ve výši 500 tis. K� byly v této kapitole rozpo�továny 
p�íjmy z prost�edk	 finan�ních mechanism	 EHP/Norsko ve výši 759 tis. K� a z rozpo�tu EU 
v rámci Opera�ního programu Vzd
lávání pro konkurenceschopnost ve výši 719 tis. K�. 
P�evážnou �ást skute�ných p�íjm	 tvo�ily p�íjmy z finan�ních mechanism	 EHP/ Norsko ve 
výši 6 507 tis. K�. Což p�edstavuje 857,31 % rozpo�tované �ástky, tedy v�etn
 �ásti p�íjm	 
p�edepsaných v p�edchozích obdobích. P�íjmy z rozpo�tu EU ve výši 1 063 tis. K� 
p�edstavují pln
ní ve výši 147,85 % rozpo�tu po zm
nách, zahrnují tedy i p�íjmy p�edepsané 
v p�edchozích období. Na p�íjmový ú�et byly p�ipsány rovn
ž p�íjmy z rezervního fondu ve 
výši 1 955 tis. K�. Z významn
jších nahodilých p�íjm	 kapitoly lze uvést p�íjmy z pronájmu 
nemovitého majetku ve výši 1 586 tis. K�, který OSS – Akademie v
d �R p�evzala do 
ú�etnictví na základ
 zápisu o zm
n
 p�íslušnosti k hospoda�ení s majetkem státu dle § 19 
odst.1 zákona �. 219/2000 Sb.  

Celkové výdaje kapitoly v roce 2011 byly upraveny na �ástku 4 868 191 tis. K�, skute�né 
�erpání �inilo 4 879 712 tis. K�, což p�edstavuje 100,24 %, v�etn
 využití prost�edk	 
rezervního fondu ve výši 1 955 tis. K� a nárok	 ve výši 12 348 tis. K�. V porovnání s rokem 
2010, kdy �inily skute�né celkové výdaje kapitoly v�etn
 �erpání rezervního fondu a nárok	 
z nespot�ebovaných výdaj	 5 026 580 tis. K�, došlo v roce 2011 ke snížení skute�ných 
celkových výdaj	 kapitoly o 146 868 tis. K�, na 97,08 %. Snížení výdaj	 v roce 2011 bylo 
zp	sobeno platností novely zákona �. 130/2002 Sb. Došlo k velmi mírnému nár	stu 
institucionální podpory o �ástku 25 156 tis. K�, a naopak o snížení ú�elové podpory o �ástku 
168 258 tis. K�, která byla ur�ena pouze na dokon�ení projekt	, nebo� Akademie v
d již 
nebude poskytovatelem ú�elové podpory a do roku 2013 budou pouze dokon�ovány vypsané 
programy.  

Do evidence nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 roku 2011 byla p�evedena �ástka 
2 782 tis. K�, z níž 1 550 tis. K� tvo�í výdaje na realizaci jednoho projektu FM EHP/ Norsko, 
z toho podíl státního rozpo�tu �iní 611 tis. K�. Z výdaj	 na realizaci projektu EU v rámci 
opera�ního programu Vzd
lání pro konkurenceschopnost bylo p�evedeno 140 tis. K�, z toho 
podíl státního rozpo�tu �iní 21 tis. K�. Zbylou �ást nárok	 tvo�í ú�elová a institucionální 
podpora. 

�erpané nároky z nespot�ebovaných výdaj	 p�edchozích let byly použity v souladu se 
stanoveným ú�elem na realizaci projekt	 spolufinancovaných z FM EHP/Norsko a projektu 
spolufinancovaného z rozpo�tu EU a v souladu s principy stanovenými ú�elovou 
a institucionální podporou výzkumu, vývoje a inovací. 

Rozpo�et po zm
nách b
žných výdaj	 3 959 836 tis. K� byl vy�erpán ve výši 
3 971 357 tis. K�, což p�edstavuje 100,29 %. Ve srovnání s rokem 2010 byly skute�né b
žné 
výdaje nižší o 2,50 %.  
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Rozpo�et po zm
nách výdaj	 na platy a ostatní platby za provedenou práci organiza�ní složky 
státu Kancelá� Akademie v
d �R ve výši 39 242 tis. K� byl �erpán ve výši 38 771 tis. K�, 
tj. na 98,80 %. Z toho �erpání prost�edk	 na platy ve výši 36 969 tis. K� �inilo 100,00 % 
rozpo�tu po zm
nách. Kone�ný rozpo�et výdaj	 na platy a ostatní platby za provedenou práci 
organiza�ní složky státu ve výši 39 411 tis. K� byl vlivem zapojení mimorozpo�tových zdroj	 
�erpán na 98,38%. 

Po�et 80 zam
stnanc	 ve schváleném rozpo�tu byl napln
n na 64, tj. na 80,00 %.  

Pr	m
rný plat ve výši 38 500 K� schváleného rozpo�tu se rozpo�tovými opat�eními zvýšil na 
38 509 K� a ve skute�nosti vlivem �erpání prost�edk	 za neobsazená místa dosáhl výše 
48 137 K�, tj. zvýšení na 125,00 % rozpo�tu po zm
nách. Proti skute�nosti roku 2010 ve výši 
38 435 K� došlo k nár	stu pr	m
rného platu o 9 702 K�, tj. o 25,24 %, vlivem vyšší 
nenapln
nosti po�tu zam
stnanc	 a zvýšeného ohodnocení �len	 Akademické rady. 

Ve�ejné výzkumné instituce Akademie v
d použily na pokrytí celkových náklad	 neinvesti�ní 
dotaci od z�izovatele ze státního rozpo�tu ve výši 3 704 881 tis. K�, což v porovnáním 
s rokem 2010 p�edstavuje snížení na 98,51 %. Ve srovnání s rokem 2010 byly dotace na 
�ešení projekt	 výzkumu, vývoje a inovací v souladu se zákonem �. 130/2002 Sb. od jiných 
poskytovatel	 ve výši 2 187 206 tis. K� vyšší o 16,08 % a vlastní zdroje (v�etn
 prost�edk	 ze 
zahrani�í) v objemu 1 844 438 tis. K�, vyšší o 4, 66 %.  

V roce 2011 ve�ejné výzkumné instituce hospoda�ily s finan�ními zdroji 8 644 580 tis. K� 
(v�etn
 dotace na investice od z�izovatele ve výši 908 055 tis. K�), což proti srovnatelným 
zdroj	m roku 2010 p�edstavuje zvýšení o 284 035 tis. K�, na 103,40 %. Ke dni 31.12.2011 
dosáhla pracovišt
 Akademie v
d celkem 885 870 tis. K� zisku, vyššího proti roku 2010 
o 96 372 tis. K�, na 112,21 %. Vzhledem k tomu, že pracovišt
 Akademie v
d jako ve�ejné 
výzkumné instituce hospoda�í v režimu nestátních organizací, mohou tedy ú�etnictví uzav�ít 
až k 30.6. následujícího roku a ú�etní záv
rku musí mít ov
�enou auditorem, je rozbor jejich 
hospoda�ení, uvedený v záv
re�ném ú�tu, p�edb
žný. Z celkového po�tu 54 ve�ejných 
výzkumných institucí vykázalo zlepšený výsledek hospoda�ení 51 pracoviš� (47 v roce 2010), 
s nulovým výsledkem hospoda�ila 3 pracovišt
 (5 v roce 2010) a žádné pracovišt
 (2 v roce 
2010) nevykázalo zhoršený hospodá�ský výsledek. Zm
nu formy hospoda�ení u výzkumných 
ústav	 AV�R tak lze po �ty�ech letech jejich existence i nadále hodnotit pozitivn
, nebo� 
jejich vykázaný zisk se každoro�n
 zvyšuje, rovn
ž ve srovnání s rokem 2010 jsou jejich 
výsledky hospoda�ení lepší. 

Rozpo�et kapitálových výdaj	 po zm
nách ve výši 908 355 tis. K� byl �erpán na 100,00 %. 
Ve srovnání s rokem 2010 byly kapitálové výdaje sníženy na 95, 27 %. K mírn
 se snižující 
tendenci rozpo�tovaných kapitálových výdaj	 v posledních �ty�ech letech je t�eba 
konstatovat, že v roce 2007 byla tato oblast výdaj	 mimo�ádn
 posílena proti roku 2006 a to 
na 193,26 %.  

Kapitálové výdaje byly �erpány v roce 2011 zejména v rámci institucionálních výdaj	 jako 
dotace ve�ejným výzkumným institucím - výzkumným pracovištím Akademie v
d na 
realizaci staveb, rekonstrukci objekt	, po�ízení p�ístroj	 a za�ízení a po�ízení ostatních 
investic a to ve výši 908 055 tis. K�. Za organiza�ní složku státu Akademie v
d bylo 
vy�erpáno 300 tis. K� na nezbytné úpravy ekonomického informa�ního systému vyvolané 
zavedením Pomocného analytického p�ehledu požadovaného Ministerstvem financí. 
Podrobn
jší p�ehled o kapitálových výdajích je uveden v kapitolním sešit
 Akademie v
d �R.  

Kontrolní �innost v Akademii v
d je zajiš�ována nezávislým kontrolním odborem, který je 
p�ímo pod�ízen p�edsedovi Akademie v
d. V roce 2011 bylo provedeno 6 plánovaných 
kontrol pracoviš� Akademie v
d. Byly provedeny kontroly poskytnutých dotací u 9 projekt	 
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v 5 v
deckých spole�nostech. Dále bylo prov
�eno 11 z 67 výzkumných zám
r	, 22 z 309 
�ešených grantových projekt	 a 2 z 23 programových projekt	. Bylo provedeno 7 následných 
kontrol pln
ní opat�ení k odstran
ní nedostatk	 zjišt
ných v roce 2010 p�ípadn
 2009. Na 
základ
 schválení kompetentním orgánem EU provádí Kontrolní odbor Kancelá�e Akademie 
v
d interní audity vyú�tování projekt	 6. a 7. Rámcového programu EU. Jednotlivé protokoly 
o výsledcích kontrol byly p�edkládány a projednány na zasedáních Akademické rady.  
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Kapitola 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen RRTV) vykonává dle zákona 
�. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o zm
n
 dalších zákon	, 
státní správu v oblasti rozhlasového, televizního vysílání a p�evzatého vysílání, dohlíží na 
zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového 
a televizního vysílání a p�evzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a plní další 
úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními právními p�edpisy. 

Celkové p�íjmy kapitoly byly rozpo�továny ve výši 12 200 tis. K�, z toho 4 500 tis. K� jako 
da�ové p�íjmy a 7 700 tis. jako neda�ové. Celkové skute�né p�íjmy ve výši 7 616 tis. K� jsou 
tvo�eny p�evážn
 p�íjmy ze správních poplatk	 (3 568 tis. K�) a z pokut (3 915 tis. K�). Výši 
vybraných neda�ových p�íjm	 výrazn
 ovlivnilo vrácení pokuty ve výši 2 500 tis. K� na 
základ
 soudního zrušení rozhodnutí Rady o ud
lení pokuty z roku 2008. 

Celkové výdaje kapitoly byly rozpo�továny ve výši 54 253 tis. K�, z toho na b
žné výdaje 
bylo vy�len
no 53 253 tis. K�, na kapitálové výdaje 1 000 tis. K�. Rozpo�et po zm
nách 
dosáhl výše 54 765 tis. K�, skute�nost �inila 53 103 tis. K�, tj. pln
ní na 96,97 %. �erpání 
rozpo�tu bylo ovlivn
no vázáním výdaj	 kapitoly z d	vod	 nenapln
ní rozpo�tovaných 
p�íjm	 ve výši 932 tis. K� a použitím nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 298 tis. K� 
na náklady náhrad �ízení soudních spor	, úroky z neoprávn
ného jednání správce dan
 
a odstupné.  

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 23 910 tis. K� 
nebyly upraveny a byly �erpány ve výši 23 999 tis. K�, tj. na 100,37 %. Kone�ný rozpo�et ve 
výši 23 999 tis. K�, navýšený o nároky z nespot�ebovaných výdaj	 na výplatu odstupného, 
byl �erpán na 100,00 %.  

Platy zam
stnanc	 schválené v objemu 13 492 tis. K� nebyly upraveny, �erpány byly na 
100,00 %. Ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 10 418 tis. K� byly 
�erpány ve výši 10 507 tis. K�, tj. na 100,85 %. Kone�ný rozpo�et byl navýšen o 89 tis. K� na 
výplatu odstupného z nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 a byl �erpán na 100,00 %. 

Limit po�tu zam
stnanc	 stanovený ve schváleném rozpo�tu na 44 zam
stnanc	 nebyl 
upraven. Ve skute�nosti byl napln
n na 33 zam
stnanc	, tj. 75,00 %.  

�erpáním prost�edk	 za neobsazená místa se pr	m
rný plat zvýšil z 25 553 K� schváleného 
rozpo�tu na 34 071 K�, tj. o 33,33 %. Proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 
33 157 K� se pr	m
rný plat zvýšil o 2,76 % vlivem zvýšení nenapln
nosti po�tu zam
stnanc	 
v�etn
 10 % snížení prost�edk	 na platy p�i návrhu rozpo�tu na rok 2011. 

V rámci ostatních b
žných výdaj	 dosáhla nejvyššího objemu položka Nákup služeb 
(19 318 tis. K�), z níž byly hrazeny p�edevším náklady související s provozem a správou 
budovy, ve které RRTV sídlí, výdaje na ú�etní, poradenské a konzulta�ní služby, na dodávky 
monitoringu médií a analýz vysílání reklamního �asu jednotlivých provozovatel	, na profesní 
rozvoj a vzd
lávání zam
stnanc	 Ú�adu a �len	 Rady.  

Výdaje ú�elov
 ur�ené na financování program	 reprodukce majetku v celkovém objemu 
2 000 tis. K� byly �erpány ve výši 1 936 tis. K�, tj. na 96,79 %. Prost�edky byly p�edevším 
použity na nákup osobního automobilu, výpo�etní techniky, ú�etního softwaru a speciálního 
monitorovacího softwaru.  



 90

Stav nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 k 1. 1. 2011 �inil 978 tis. K�. Objem nárok	 byl 
snížen o prost�edky ve výši 534 tis. K�, u nichž pominul ú�el. V pr	b
hu roku 2011 byly 
použity nároky ve výši 298 tis. K�. Stav nárok	 k 31. 12. 2011 �inil 146 tis. K�.  

V roce 2011 byla provedena v Rad
 pro rozhlasové a televizní vysílání jedna externí kontrola 
Finan�ním ú�adem pro Prahu 1 zam
�ená na výb
r správních poplatk	, nebyly zjišt
ny žádné 
nedostatky. Dále bylo provedeno osm kontrol interního auditu.  

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu 
kapitoly 372 – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2011. 
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Kapitola 374 - Správa státních hmotných rezerv 

Schválený rozpo�et p�íjm	 ve výši 130 000 tis. K� nebyl v pr	b
hu roku upravován. Správa 
dosáhla celkových p�íjm	 ve výši 215 323 tis. K�, rozpo�et p�íjm	 tak byl p�ekro�en o 66 %. 
Toto p�ekro�ení bylo zejména d	sledkem mimo�ádného a neplánovaného p�íjmu plynoucího 
z pronájmu nádrže na ropu a p�íjmu z úrok	 z termínovaných vklad	. V porovnání s rokem 
2010 byly p�íjmy dosažené v roce 2011 nižší o 74 520 tis. K�. 

P�íjmy z poskytovaných služeb (v�etn
 p�íjmu z pronájmu nádrže) �inily 49 684 tis. K�, 
p�íjmy z úrok	 44 878 tis. K�, p�íjmy z prodeje nemovitostí 42 843 tis. K�, p�íjmy z pronájm	 
nemovitostí 25 991 tis. K� a p�íjmy z p	j�ek státních hmotných rezerv 15 455 tis. K�. 

V pr	b
hu roku bylo po schválení Ministerstvem financí provedeno 7 rozpo�tových opat�ení, 
jimiž se m
nila výše závazných ukazatel	 rozpo�tu kapitoly. Schválený rozpo�et výdaj	 
celkem ve výši 1 843 605 tis. K� byl v pr	b
hu roku navýšen na 2 019 605 tis. K�. Výdaje 
kapitoly byly �erpány �ástkou 2 017 257 tis. K� (pln
ní 99,9 %). Rozpo�et b
žných výdaj	 po 
zm
nách ve výši 1 940 105 tis. K� byl �erpán �ástkou 1 937 515 tis. K� (pln
ní 99,9 %).  

Z hlediska funk�ního �len
ní rozpo�tové skladby bylo vynaloženo 24 821 tis. K� na 
zabezpe�ení pot�eb ozbrojených sil (§ 5171). Na hospodá�ská opat�ení pro krizové stavy 
(§ 5220) bylo vynaloženo celkem 1 754 979 tis. K� a na výdaje úst�edního orgánu (§ 5261) 
bylo vynaloženo celkem 237 457 tis. K�.  

Z hlediska druhového �len
ní výdaj	 bylo na ochra�ování státních hmotných rezerv 
vynaloženo celkem 1 705 009 tis. K�. Nejv
tší �ást t
chto výdaj	, 1 405 280 tis. K�, 
p�edstavovaly výdaje na ochra�ování nouzových zásob ropy a ropných produkt	 podle 
zákona �. 189/1999 Sb.  

V roce 2011 byly po�ízeny nouzové zásoby ropy a ropných produkt	 za 804 141 tis. K� a to 
z mimorozpo�tových prost�edk	 získaných z odprodej	 hmotných rezerv na zám
nu, tedy bez 
nároku na státní rozpo�et. Zákonná povinnost udržovat nejmén
 90 denní zásoby byla v roce 
2011 spln
na, skute�ný eviden�ní stav k 31. 12. 2011 byl 108,2 dne. Správa se tak p�ipravuje 
na transpozici sm
rnice Rady �. 2009/119/ES, která m
ní metodiku výpo�tu zásob. Zm
na 
metodiky, která by m
la nabýt ú�innosti 1. 1. 2013, zp	sobí významný statistický pokles 
zásob. 

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schválené v objemu 
119 651 tis. K�. Rozpo�tovým opat�ením byly upraveny na 119 477 tis. K� a �erpány ve 
stejné výši, tj. na 100 %. 

Schválený po�et 392 zam
stnanc	 nebyl upravován a byl pln
n na 88,01 %, neobsazeno 
z	stalo 47 míst. �erpáním prost�edk	 za neobsazená místa se pr	m
rný plat v roce 2011 
zvýšil z 25 068 K� rozpo�tu po zm
nách na 28 483 K�, tj. o 13,62 %. Proti skute�nosti 
dosažené v roce 2010 ve výši 29 368 K� se pr	m
rný plat snížil o 3,01 % . 

Na rozpo�et kapitálových výdaj	 po zm
nách ve výši 79 500 tis. K� bylo �erpáno 
79 742 tis. K�, tj. pln
ní na 103 %. Meziro�n
 pokleslo �erpání kapitálových výdaj	 o 23 %, 
tj. o 23 616 tis. K�. 

Kapitola m
la v roce 2011 dva programy evidované v ISPROFIN – EDS/SMVS. Celkový 
rozpo�et po zm
nách programu 174 010 Rozvoj a obnova materiáln
 technické základny 
systému �ízení Správy státních hmotných rezerv ve výši 33 187 tis. K� byl spln
n na 101 %, 
tj. 33 541 tis. K�. Rozpo�et po zm
nách programu 374 030 Po�ízení skladovacích kapacit 
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k zajišt
ní ropné bezpe�nosti �eské republiky �inil 64 075 tis. K� a byl spln
n na 99,9 %, 
tj. 64 030 tis. K�. 

SSHR vykázala k 1. lednu 2011 stav nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 6 195 tis. K�. 
Z nárok	 bylo do p�ijetí usnesení vlády ze dne 27. dubna 2011 �. 316 vy�erpána �ástka 
1 740 tis. K�. Jako p�evod do nárok	 roku 2012 je vykázána �ástka 4 088 tis. K�. 

Na ú�tu rezervního fondu nem
la kapitola b
hem roku 2011 žádné z	statky. 

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu 
kapitoly. 
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Kapitola 375 - Státní ú�ad pro jadernou bezpe�nost 

Schválený celkový rozpo�et p�íjm	 kapitoly byl ve výši 4 354 tis. K�, skute�ná výše p�íjm	 
dosáhla �ástky 12 215 tis. K� (došlo k jejich p�ekro�ení o 181 %). Toto p�ekro�ení 
plánovaných p�íjm	 bylo zejména d	sledkem mimo�ádného a neplánovaného p�íjmu 
plynoucího ze sank�ních plateb uplatn
ných ze strany SÚJB. Tyto p�íjmy �inily 7 452 tis. K�, 
další významnou položkou p�íjm	 bylo zapojení prost�edk	 z rezervního fondu ve výši 
2 758 tis. K�. Kapitola je od roku 2010 zapojena do Opera�ního programu Lidské zdroje a 
zam
stnanost. Plánované p�íjmy z Národního fondu byly ve výši 3 054 tis. K�, skute�ná výše 
p�íjm	 dosáhla �ástky 1 044 tis. K�. 

V pr	b
hu roku 2011 bylo v kapitole provedeno celkem 5 rozpo�tových opat�ení schválených 
Ministerstvem financí. Nejvýznamn
jším bylo zvýšení celkových výdaj	 kapitoly 
o 1 000 tis. K� v souvislosti se zabezpe�ením Radonového programu. 

Z rozpo�tu po zm
nách výdaj	 celkem ve výši 336 583 tis. K� bylo �erpáno 322 302 tis. K�, 
tj. pln
ní na 96 %. Rozpo�et po zm
nách celkových b
žných výdaj	 ve výši 324 126 tis. K� 
byl �erpán �ástkou 295 642 tis. K�, tj. pln
ní na 91 %. Výdaje byly sm
rovány na zajišt
ní 
nezbytných �inností p�i výkonu státního dozoru nad jadernou bezpe�ností a radia�ní ochranou 
a p�i opat�eních v rámci ochrany obyvatelstva p�ed biologickými zbran
mi. 

Na úseku mezinárodní spolupráce (paragraf 2191) byl rozpo�et po zm
nách b
žných výdaj	 
ve výši 18 312 tis. K� �erpán �ástkou 12 702 tis. K�, tj. pln
ní na 69 %. Jednalo se o výdaje 
vyplývající z ú�asti �eské republiky na programech Mezinárodní agentury pro atomovou 
energii (MAAE), výdaje na spolupráci s OECD, Evropskou unií a spolupráci na bilaterální 
úrovni. Rozhodující položkou výdaj	 na mezinárodní spolupráci byl p�ísp
vek na �innost 
MAAE a �lenské p�ísp
vky mezinárodním organizacím ve výši 6 195 tis. K�. 

SÚJB byla v roce 2011 z�izovatelem dvou ve�ejných v
deckých institucí Státního ústavu 
jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. (SÚJCHBO) a Státního ústavu radia�ní 
ochrany, v. v. i. (SÚRO). Výzkum a vývoj v t
chto organizacích byl financován z prost�edk	 
na bezpe�nostní výzkum kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra, dále prost�ednictvím 
Technologické agentury �R �i Grantové agentury �R. SÚJB s ohledem na podporu své 
dozorové �innosti provedl transfery z�ízeným ve�ejným výzkumným institucím: pro 
SÚJCHBO ve výši 21 272 tis. K� a pro SÚRO ve výši 59 342 tis. K�.  

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci organiza�ních složek státu schválené 
v objemu 86 474 tis. K� a upravené na 91 687 tis. K� byly �erpány ve výši 93 381 tis. K�, 
tj. na 101,85 % s tím, že jejich kone�ný rozpo�et ve výši 93 405 tis. K� byl �erpán na 
99,97 %. Schválený po�et 194 zam
stnanc	 nebyl v pr	b
hu roku upravován a byl pln
n na 
98,97 %, neobsazena z	stala 2 místa.  

�erpáním prost�edk	 za neobsazená místa se skute�ný pr	m
rný plat v roce 2011 zvýšil 
z 39 166 K� rozpo�tu po zm
nách na 39 565 K�, tj. o 1,02 %. Proti skute�nosti dosažené 
v roce 2010 ve výši 41 964 K� klesl pr	m
rný plat o 5,72 %. Pokud porovnáme meziro�n
 
celou kapitolu, došlo, z d	vodu vy�len
ní organiza�ní složky státu Státní ústav radia�ní 
ochrany od 1.1.2011 mimo oblast regulace zam
stnanosti a jejím za�azením mezi ve�ejné 
výzkumné instituce, opticky ke zvýšení pr	m
rného platu o 5,80 %. 

Schválený rozpo�et kapitálových výdaj	 kapitoly ve výši 10 418 tis. K� byl v pr	b
hu roku 
zvýšen rozpo�tovými opat�eními na 12 457 tis. K�. Skute�nost �inila 26 660 tis. K�, tj. pln
ní 
na 214 %. Nejv
tší �ást kapitálových výdaj	 9 980 tis. K� byla použita na po�ízení stroj	, 
p�ístroj	 a za�ízení. 
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Kapitola m
la v roce 2011 jediný program v ISPROFIN – EDS/SMVS �. 175 010 Materiáln
 
technické a provozní zabezpe�ení základních funkcí SÚJB, který je rozd
lený do p
ti 
podprogram	. Schválený rozpo�et �inil 110 021 tis. K� a nebyl upravován. Skute�nost �inila 
123 872 tis. K�, tj. �erpání na 113 %.  

Po�áte�ní z	statek rezervních fond	 k 1. 1 2011 �inil 1 535 tis. K�, p�íjmy �inily 
2 061 tis. K�. Z rezervního fondu bylo v roce 2011 zapojeno do p�íjm	 státního rozpo�tu 
celkem 2 758 tis. K�. Celkový z	statek rezervního fondu k 31. 12. 2011 �inil 838 tis. K�. 

SÚJB vykázala k 1. 1. 2011 stav nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 ve výši 26 315 tis. K�. 
V souvislosti s usnesením vlády ze dne 13. �ervence 2011 �. 534 p�esunula kapitola �ástku 
20 675 tis. K� z nárok	 z nespot�ebovaných neprofilujících výdaj	 do profilujících výdaj	 na 
programy. �ástku 45 tis. K� z nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 �erpala kapitola na výzkum 
a vývoj, konkrétn
 na úhradu plateb za provedené práce p�i provád
ní oponentur. SÚJB 
použil na krytí výdaj	 19 069 tis. K� a jako p�evod do nárok	 roku 2012 je vykázána �ástka 
6 987 tis. K�.  

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu 
kapitoly. 
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Kapitola 377- Technologická agentura �eské republiky 

Technologická agentura �eské republiky (dále jen „Technologická agentura“) je organiza�ní 
složkou státu a správcem rozpo�tové kapitoly v souladu s § 36a zákona �. 130/2002 Sb., 
o podpo�e výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z ve�ejných prost�edk	 a o zm
n
 
n
kterých souvisejících zákon	 (zákon o podpo�e výzkumu a vývoje), ve zn
ní pozd
jších 
p�edpis	. 

Hlavní úlohou a zam
�ením Technologické agentury je p�ipravovat a implementovat 
programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím p�ispívat ke 
zvyšování konkurenceschopnosti a hospodá�skému r	stu �eské republiky.  

V roce 2011 zajiš�ovala Technologická agentura financování projekt	 programu podpory 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA vybraných v roce 2010 v I. výzv
 
ve�ejné sout
že a zárove� vyhlásila jeho II. výzvu. Dále Technologická agentura p�ipravila 
vyhlášení 3 ve�ejných sout
ží, a to do t�í p�ipravovaných program	 BETA (program 
ve�ejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro pot�eby státní 
správy), OMEGA (program na podporu aplikovaného spole�enskov
dního výzkumu 
a experimentálního vývoje) a Centra kompetence (program na podporu rozvoje dlouhodobé 
spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi ve�ejným a soukromým sektorem). 
Technologická agentura zahájila také p�ípravu programu na podporu mezinárodní spolupráce 
TINA a programu na podporu komercializace výsledk	 výzkumu a vývoje s názvem 
EFKOM. 

Hospoda�ení Technologické agentury s prost�edky státního rozpo�tu se �ídí zejména zákonem 
�. 218/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech a o zm
n
 n
kterých souvisejících zákon	 
(rozpo�tová pravidla), ve zn
ní pozd
jších p�edpis	, zákonem �. 130/2002 Sb., o podpo�e 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z ve�ejných prost�edk	 a o zm
n
 n
kterých 
souvisejících zákon	 (zákon o podpo�e výzkumu a vývoje), ve zn
ní pozd
jších p�edpis	 
a zákonem �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	. 

Schválený rozpo�et p�íjm	 Technologické agentury pro rok 2011 nebyl navržen.Zákonem 
�. 433/2010 Sb. o státním rozpo�tu �eské republiky na rok 2011 byl stanoven rozpo�et 
výdaj	 Technologické agentury ve výši 849 477 tis. K�. V roce 2011 bylo v rámci rozpo�tu 
výdaj	 kapitoly provedeno jedno rozpo�tové opat�ení, které m
nilo závazné pr	�ezové 
ukazatele a souviselo se zm
nou na�ízení vlády �. 564/2006 Sb., o platových pom
rech 
zam
stnanc	 ve ve�ejných službách a správ
, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	, kterou došlo 
k úprav
 platových tarif	 zam
stnanc	 Technologické agentury. Ostatní rozpo�tová opat�ení 
provedená kapitolou byla pouze interní. Celkový rozpo�et Technologické agentury byl �erpán 
ve výši 814 976,47 tis. K�, tj. na 95,94 %.  

Kancelá�i Technologické agentury, zajiš�ující administrativní a organiza�ní �innost, byly 
schváleny institucionální výdaje na provoz ve výši 69 375 tis. K�, které vy�erpala �ástkou 
38 425,08 tis. K�, tj. na 55,39%.  

B
žné institucionální výdaje, které byly vynaloženy zejména na služby informa�ního systému 
pro administraci program	 vyhlašovaných v letech 2011 až 2016, na výdaje spojené 
s proplácením odm
n oponent	 a zpravodaj	 program	 Technologické agentury, na nájemné 
kancelá�ských prostor Technologické agentury a s ním související výdaje, na právní služby 
a na platy zam
stnanc	, byly Kancelá�í �erpány ve výši 34 801,28 tis. K�, tj. na 53,06%,  

Prost�edky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 29 184 tis. K� 
a upravené na 28 946 tis. K�, byly �erpány ve výši 10 551 tis. K�, tj. na 36,45 %.  
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Platy zam
stnanc	, schválené v objemu 7 584 tis. K� a upravené na 8 264 tis. K�, byly 
�erpány ve výši 7 948 tis. K�, tj. na 96,18 %. Zvýšení plat	 o 680 tis. K� na zabezpe�ení 
zvýšení tarifních plat	 v rámci na�ízení vlády �. 564/2006 Sb. a �. 381 ze dne 
7. prosince 2010 bylo pokryto p�esunem prost�edk	 z ostatních plateb za provedenou práci. 

Ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 21 600 tis. K� a upravené na 
20 682 tis. K� výše uvedeným p�esunem a p�evodem 238 tis. K� na pojistné a FKSP byly 
�erpány ve výši 2 603 tis. K�, tj. na 12,59 % p�edevším vlivem ne�erpání odm
n oponent	m 
a zpravodaj	m program	 vyhlášených ve ve�ejné sout
ži. 

Schválený rozpo�et ve výši 24 zam
stnanc	 nebyl upraven a byl napln
n na 19 zam
stnanc	, 
tj. 79,17 %.  

�erpáním prost�edk	 za neobsazená místa se pr	m
rný plat zvýšil z 28 694 K� v rozpo�tu po 
zm
nách na 34 860 K�, tj. o 21,49 %. Proti skute�nosti dosažené v roce 2010 ve výši 
32 886 K� se pr	m
rný plat zvýšil o 6,00 % vlivem zm
ny uplat�ované tarifní stupnice 
v�etn
 snížení nenapln
nosti po�tu zam
stnanc	. 

V roce 2011 �inil upravený rozpo�et institucionálních kapitálových výdaj	 3 786 tis. K� a pro 
pot�eby Kancelá�e byl �erpán ve výši 3 623,80 tis. K�, tj. na 95,72 % upraveného rozpo�tu. 
Prost�edky byly použity p�edevším na komplexní �ešení nasazení poštovního serveru v�etn
 
jeho implementace, dále na aktivní sí�ové prvky propojující jednotlivé segmenty sít
 
a elektronické vybavení zasedacích místností.  

Z celkových výdaj	 kapitoly byly ú�elové výdaje schváleny ve výši 780 102 tis. K�, které 
byly �erpány �ástkou 776 551,39 tis. K�, tj. na 99,54%. Majoritní podíl celkových ú�elových 
prost�edk	 p�edstavovaly b
žné výdaje, které byly �erpány ve výši 728 629,40 tis. K�, 
kapitálové ve výši 47 921,99 tis. K�. Dotace v souvislosti s programem ALFA byly 
poskytnuty vysokým školám, ve�ejným výzkumným organizacím, p�ísp
vkovým organizacím 
a zejména podnikatelským subjekt	m. 

V souladu s § 47 zákona �. 218/2000 Sb., rozpo�tová pravidla, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	 
stanovila Technologická agentura objem nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 k 1.1.2012. 
Nároky z nespot�ebovaných výdaj	 za roky 2009 a 2010 ve výši 37 788,88 tis. K� nebyly 
v roce 2011 použity. Stav nárok	 za rok 2011 �iní 34 500,53 tis. K� a je ovlivn
n p�edevším 
ne�erpáním ostatních plateb za provedenou práci v�etn
 povinného pojistného placeného 
zam
stnavatelem, nedo�erpáním ú�elových prost�edk	, opožd
ným nástupem plateb za 
komer�ní pronájem pronajatých prostor v d	sledku jejich postupného obsazování závislého 
od po�tu zam
stnanc	 a využitím formy operativního leasingu p�i po�ízení vozidla 
a multifunk�ní tiskárny. Celkové nároky z nespot�ebovaných výdaj	 za roky 2009 až 2011 
jsou ve výši 72 289,41 tis. K�. Veškeré nároky z nespot�ebovaných výdaj	 jsou zachyceny 
v profilujících výdajích, konkrétn
 v profilujících výdajích ur�ených na výzkum, vývoj 
a inovace.  

V souladu s § 48 zákona �. 218/2000 Sb., rozpo�tová pravidla, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	 
vytvá�í Technologická agentura rezervní fond pouze z prost�edk	 poskytnutých ze zahrani�í, 
pen
žních dar	, odvod	 neoprávn
n
 použitých nebo zadržovaných prost�edk	 a z p�íjm	 
z prodeje majetku, který organiza�ní složka státu nabyla darem nebo d
dictvím. V pr	b
hu 
roku 2011 neobdržela Technologická agentura žádné prost�edky, které by vytvá�ely rezervní 
fond. 

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly 377 – Technologická agentura �eské 
republiky jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu kapitoly za rok 2011. 
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Kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní ú�ad 

Nejvyšší kontrolní ú�ad je nezávislý orgán a vykonává kontrolu hospoda�ení se státním 
majetkem a pln
ní státního rozpo�tu. Jeho postavení, p	sobnost, organiza�ní strukturu 
a �innost stanoví zákon �. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním ú�adu, ve zn
ní pozd
jších 
p�edpis	. Rozpo�et kapitoly tvo�í výdaje spojené se zabezpe�ením �innosti Nejvyššího 
kontrolního ú�adu. Nejvyšší kontrolní ú�ad nemá pod�ízené organizace. 

Rozpo�tovaná výše p�íjm	 Nejvyššího kontrolního ú�adu v roce 2011 �inila 564 tis. K� 
a b
hem roku nebyla upravována. Skute�ná tvorba p�íjm	 dosáhla výše 939,77 tis. K�, což 
p�edstavuje p�ekro�ení proti schválenému rozpo�tu o 375,77 tis. K� a spln
ní souhrnného 
ukazatele p�íjmy celkem na 166,63 %. Celkové pln
ní p�íjm	 obsahuje neinvesti�ní p�ijaté 
transfery od mezinárodních institucí ve výši 307,33 tis. K� a vlastní p�íjmy ve výši 
632,44 tis. K�. Více než polovinu vlastních p�íjm	 tvo�í p�eplatky vyú�tovaných záloh 
z minulého období, tém
� t�etinu tvo�í p�íjmy z prodeje zboží a poskytovaných služeb ve 
školicím st�edisku P�estavlky. Zbývající p�íjmy byly dosaženy pojistným pln
ním za úhradu 
škod na motorových vozidlech, p�evodem nedo�erpané rezervy na výplatu plat	 
a souvisejících výdaj	 za m
síc prosinec 2010, pronájmem majetku a úroky z depozitního 
ú�tu.  

Schválený rozpo�et celkových výdaj	 Nejvyššího kontrolního ú�adu byl v roce 2011 ve výši 
535 640 tis. K�. Závazné ukazatele nebyly upravovány. Skute�ná výše prost�edk	 na výdaje 
celkem �inila 501 356,23 tis. K�, tj. 93,60% schváleného rozpo�tu. V porovnání s rokem 
2010 byly tyto výdaje nižší o 41 240 tis. K�. Index vyjad�ující skute�nost roku 2011 proti 
skute�nosti roku 2010 je 92,40 %. 

Ke dni 1. 1. 2011 byl evidován stav nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 v celkové výši 
neprofilujících výdaj	 86 715,57 tis. K� a 539,15 tis. K� profilujících výdaj	, které byly 
vzhledem k ukon�ení programu reprodukce majetku 281 010 - „Rozvoj a obnova mat. tech. 
základny Nejvyššího kontrolního ú�adu“ sníženy. Stav nárok	 z nespot�ebovaných výdaj	 byl 
ke konci roku 86 715,57 tis. K�. V hodnoceném roce nebyly nároky z nespot�ebovaných 
výdaj	 v rozpo�tu kapitoly použity. 

Rozpo�et b
žných výdaj	 po zm
nách ve výši 518 907 tis. K� byl �erpán �ástkou 
494 664,46 tis. K�, tj. 95,33 %. V porovnání s rokem 2010 došlo v roce 2011 ke snížení 
�erpání b
žných výdaj	 o 35 466 tis. K�. Index vyjad�ující skute�nost roku 2011 proti 
skute�nosti roku 2010 je 93,31 %. 

Schválený rozpo�et prost�edk	 na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 
239 004 tis. K� nebyl v pr	b
hu roku upravován. Ve skute�nosti byl �erpán ve výši 
236 196,25 tis. K�, tj. pln
ní 98,83 %.  

Schválený rozpo�et prost�edk	 na platy zam
stnanc	 ve výši 218 700 tis. K� nebyl v pr	b
hu 
roku upravován. Ve skute�nosti byl �erpán �ástkou 218 542,42 tis. K�, tj. na 99,93 %. 
V porovnání s rokem 2010 se �erpání prost�edk	 na platy snížilo o 20 430,17 tis. K�.  

Ostatní platby za provedenou práci rozpo�tované ve výši 20 304 tis. K� nebyly upravovány 
a byly �erpány �ástkou 17 653,83 tis. K�, tj. na 86,95 %. Z toho bylo na platy p�edstavitel	 
NKÚ vy�erpáno celkem 16 978,13 tis. K�. 

Po�et zam
stnanc	 byl na rok 2011 stanoven na 495 osob. Skute�ný celoro�ní pr	m
rný 
p�epo�tený po�et zam
stnanc	 NKÚ byl 463 osob, tj. 93,54 % ro�ního limitu. Ve srovnání se 
skute�ností roku 2010 se po�et funk�ních míst snížil o 3.  
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Pr	m
rný m
sí�ní plat zam
stnanc	 NKÚ v roce 2011 �inil 39 334 K�, tj. snížení o 3 401 K� 
oproti pr	m
rnému m
sí�nímu platu v roce 2010, který dosáhl výše 42 735 K�.  

Na nákup materiálu byly �erpány finan�ní prost�edky ve výši 6 610 tis. K�, tj. na 80,44 % 
rozpo�tu po zm
nách. Na nákup vody, plynu, elektrické energie a pohonných hmot bylo 
�erpáno 3 562 tis. K�, tj. 82,77 % upraveného rozpo�tu. Prost�edky na nákup služeb byly 
�erpány �ástkou 149 754 tis. K�, tj. na 94,10 % rozpo�tu po zm
nách. Na ostatní nákupy bylo 
�erpáno 10 721 tis. K�, tj. na 58,17 % rozpo�tu po zm
nách. Výdaje související 
s neinvesti�ními nákupy byly �erpány �ástkou 3 412 tis. K�, tj. 77,36 % rozpo�tu po 
zm
nách. Položka Neinvesti�ní transfery mezinárodním organizacím byla �erpána ve výši 
95,57 tis. K�, tj. na 63,71 % rozpo�tu po zm
nách. Z t
chto prost�edk	 byly uhrazeny 
p�ísp
vky za �lenství NKÚ v mezinárodních organizacích kontrolních ú�ad	 EUROSAI a 
INTOSAI.  

Schválený rozpo�et kapitálových výdaj	 ve výši 18 150 tis. K� byl b
hem roku upraven na 
16 733 tis. K� a byl �erpán �ástkou 6 691,77 tis. K�, tj. 39,99 %. Prost�edky na kapitálové 
výdaje byly v plné výši použity na realizaci programu 18101 – „Rozvoj a obnova materiáln
 
technické základny Nejvyššího kontrolního ú�adu od roku 2011“. Schválený rozpo�et tohoto 
programu byl stanoven ve výši 43 791 tis. K� a jeho celková výše nebyla v pr	b
hu roku 
upravována. Prost�edky na realizaci programu byly �erpány ve výši 32 336,47 tis. K�, tj. na 
73,84 % rozpo�tu po zm
nách. Sou�ástí tohoto programu jsou dva výdajové subtituly. 

Prost�edky na subtitul 181V0110 - Po�ízení, obnova a provozování ICT NKÚ rozpo�tované 
ve výši 39 591 tis. K� byly �erpány ve výši 29 320,78 tis. K�, tj. na 74,06 %. V rámci t
chto 
výdaj	 bylo financováno po�ízení dlouhodobého nehmotného majetku a výpo�etní technika. 

Výdajový subtitul 181V0120 zahrnoval formou systémov
 ur�ených kapitálových výdaj	 
rozpo�et v �ástce 4 200 tis. K�, který byl �erpán ve výši 3 015,69 tis. K�, tj. na 71,80 %. 
V rámci t
chto výdaj	 bylo financováno technické zhodnocení, stroje a za�ízení a dopravní 
prost�edky. 

V roce 2011 se uskute�nily v Nejvyšším kontrolním ú�adu dv
 vn
jší kontroly, a to 
Všeobecnou zdravotní pojiš�ovnou �R a Krajskou hygienickou stanicí St�edo�eského kraje. 
U obou kontrol nebyly konstatovány žádné nedostatky.  

Odbor interního auditu provedl a ukon�il v roce 2011 p
t audit	, p�i�emž závažná zjišt
ní ve 
smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ
 
a o zm
n
 n
kterých zákon	, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	, nebyla shledána. Audity byly 
zam
�eny na prov
�ení �erpání provozních výdaj	 NKÚ za rok 2010, prov
�ení systému 
zabra�ujícího korup�nímu a podvodnému jednání, posouzení koncepce rozvoje ICT 
a využívání softwarových a hardwarových prost�edk	, prov
�ení vzd
lávacího systému NKÚ, 
prov
�ení pln
ní stanovených nápravných opat�ení. P�i výkonu interních audit	 nebyla 
identifikována žádná závažná zjišt
ní ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona 
�. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ
.  

Podrobn
jší údaje a informace o hospoda�ení kapitoly jsou obsaženy v záv
re�ném ú�tu 
Nejvyššího kontrolního ú�adu za rok 2011.  
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Kapitola 396 - Státní dluh 

Vývoj státního dluhu 
Období let 2000 až 2011 se vyzna�ovalo r	stovým trendem státního dluhu, který byl 
zp	soben p�edevším rozpo�tovými schodky, d	sledkem �ehož byl také meziro�ní nár	st 
podílu státního dluhu na HDP. 

V roce 2011 pokra�ovalo zvyšování státního dluhu1, které jako dlouhodobý trend za�alo 
v roce 1997. Státní dluh se v roce 2011 zvýšil z 1 344,1 mld. K� na 1 499,4 mld. K�, 
tj. o 155,3 mld. K�, resp. 11,6 %, p�i�emž vnit�ní státní dluh se zvýšil o 145,9 mld. K� 
a vn
jší státní dluh se zvýšil o 9,4 mld. K�. 

Celkové p	j�ky v roce 2011 �inily 464 325 mil. K�, vlivem znehodnocení �eské koruny se 
dluh zvýšil o 4 529 mil. K�, celkový hrubý úmor (splátky jistiny) �inil 313 537 mil. K�, 
p�i�emž úmor vnit�ního dluhu �inil 312 241 mil. K� a úmor zahrani�ního dluhu �inil 
1 296 mil. K�. Celkový �istý úmor �inil 125 814 mil. K�2. 

Hodnocení vývoje strategických ukazatel� (cíl�) v kapitole Státní dluh 
V návrhu rozpo�tu kapitoly Státní dluh na rok 2011 byly v rámci SU Obsluha státního dluhu 
stanoveny 3 ukazatele cílov
 orientovaného rozpo�tování, a to pr	m
rná doba do splatnosti 
státního dluhu, úroková refixace státního dluhu do 1 roku a podíl krátkodobého dluhu 
na celkovém státním dluhu. 

Zatímco cílový ukazatel pr	m
rné doby do splatnosti státního dluhu pro po�átek i konec roku 
2011 a sou�asn
 skute�ná hodnota tohoto ukazatele k 1. 1. 2011 �inily 6,30 let, skute�nost 
k 31. 12. 2011 dosáhla 5,80 let. Snižování tohoto ukazatele oproti p�edpoklad	m je dáno 
vyšší preferencí krátkodobých zdroj	 financování a vede ke snížení úrokových náklad	. 

Cílový ukazatel úrokové refixace státního dluhu pro po�átek i konec roku 2011 �inil 35 %, 
p�i�emž skute�nost k 1. 1. 2011 dosahovala 31,7 % a k 31. 12. 2011 pak 34,5 %. P�iblížení 
tohoto ukazatele k hranici 35 % vede k optimalizaci úrokového rizika ve vztahu k náklad	m 
dluhové služby. 

Cílový ukazatel podílu krátkodobého dluhu na celkovém státním dluhu pro po�átek i konec 
roku 2011 �inil 20 %, zatímco skute�nost k 1. 1. 2011 �inila 16,1 % a k 31. 12. 2011 pak 
19,3 %. Skute�nost, že se tento ukazatel udržuje pod hodnotou 20 %, vede k podstatnému 
omezení refinan�ního rizika, což v dlouhodobém horizontu zajiš�uje efektivitu hospoda�ení 
s prost�edky kapitoly. 

P�íjmy a výdaje kapitoly Státní dluh 

Základní tendence ve vývoji výdaj� na státní dluh v letech 2006 až 2011 
Ve sledovaném období p�evažoval vzestupný trend vývoje výdaj	 na státní dluh. Podíl 
úrokových plateb na HDP ukazuje, že dosavadní r	st státního dluhu neohrožoval stabilitu 
státního rozpo�tu, nebo� tento podíl je v mezinárodním srovnání nízký a i p�es rostoucí trend 
zatím nedosáhl historicky nejvyšší hodnoty z první poloviny 90. let. Jeho další nár	st 
v následujících letech však již m	že pro státní rozpo�et p�edstavovat rizikový faktor. 

P�íjmy kapitoly Státní dluh 

                                                 
1 Státní dluh p�edstavuje souhrn státních finan�ních pasiv (krom
 pasiv majících charakter podmín
ných závazk	) 
2 Tento celkový �istý úmor nezahrnuje splátky jistiny státních pokladni�ních poukázek, jejichž emise jsou stále obnovovány. 
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Tyto výsledky kapitoly znamenají, že v porovnání s rokem 2010 se v roce 2011 celkové 
p�íjmy kapitoly snížily o 18,6 %, p�i�emž úrokové p�íjmy se snížily o 18,5 %. Vyšší pln
ní 
p�íjm	 ve srovnání s rozpo�tem bylo zejména d	sledkem relativn
 vysokých prémií z emisí 
státních st�edn
dobých a dlouhodobých dluhopis	 v situaci, kdy výnosy do splatnosti byly 
nižší ve srovnání s kuponovými sazbami. Na druhé stran
 bylo dosaženo nízkého pln
ní 
p�íjm	 z �ízení likvidity v d	sledku relativn
 nízkých úrokových sazeb a objemu 
investovaných prost�edk	. 

P�íjmy kapitoly za rok 2011 se snížily meziro�n
 ve srovnání s rokem 2010 o 2 394 mil. K�. 
Skute�né p�íjmy kapitoly dosáhly 186,4 %  celkových p�íjm	 rozpo�tovaných pro rok 2011. 

Celkové p�íjmy kapitoly, které v roce 2011 dosáhly výše 10 506 mil. K�, byly tvo�eny 
úrokovými p�íjmy a p�íjmy z poplatk	. 

Úrokové p�íjmy kapitoly Státní dluh ve výši 10 506 mil. K� byly tvo�eny z v
tší �ásti p�íjmy 
vnit�ního dluhu, které dosáhly 10 039 mil. K�, zatímco úrokové p�íjmy vn
jšího dluhu 
dosáhly v roce 2011 velikosti 461 mil. K�. Sou�ástí p�íjm	 státního dluhu byly rovn
ž p�íjmy 
z poplatk	 v nepatrné výši 6 tis. K�. 

Výdaje kapitoly Státní dluh 
Celkové výdaje kapitoly v roce 2011 dosáhly výše 55 633 mil. K�, což je 77,4 % 
rozpo�tované �ástky (v�etn
 všech zm
n). Úrokové výdaje �inily 55 481 mil. K�, poplatky 
pak 152 mil. K�. Nižší pln
ní oproti rozpo�tu bylo zejména d	sledkem nízkých úrokových 
sazeb, které m
ly dopad na všechny úrokov
 citlivé komponenty státního dluhu. 

Tyto výsledky kapitoly znamenají, že v porovnání s rokem 2010 se v roce 2011 celkové 
výdaje kapitoly zvýšily o 14,1 % (tj. 6 893 mil. K�), resp. úrokové výdaje se zvýšily 
o 14,3 %, zatímco státní dluh vzrostl o 11,6 % (v porovnání rok 2011 / rok 2010). 

V úrokových výdajích dominují úrokové výdaje na vnit�ní dluh (44 291 mil. K�), p�i�emž 
v porovnání s rokem 2010 se podíl úrokových výdaj	 na vnit�ní dluh na celkových úrokových 
výdajích zvýšil o 2,1 procentního bodu z 77,7 % na 79,8 %. Úrokové výdaje na vn
jší 
(zahrani�ní) dluh dosahovaly výše 11 190 mil. K�. 

Z hlediska sledování rovnom
rnosti b
žných (a sou�asn
 celkových) realizovaných výdaj	 
kapitoly Státní dluh lze konstatovat, že tyto �inily v 1. �tvrtletí 2011 celkem 5 039 mil. K�, 
ve 2. �tvrtletí 2011 dosáhly 24 749 mil. K�, ve 3. �tvrtletí 2011 pak 13 274 mil. K� a kone�n
 
ve 4. �tvrtletí 2011 �inily 12 571 mil. K�. Rozložení výdaj	 v rámci jednotlivých �tvrtletí je 
dáno zejména režimem výplaty kupónu ze st�edn
dobých a dlouhodobých dluhopis	, kdy 
nejvíce výplatních termín	 p�ipadá na druhé �tvrtletí. 

Úpravy rozpo�tu kapitoly Státní dluh v roce 2011 
Ve schváleném rozpo�tu kapitoly Státní dluh za rok 2011 byly následující závazné ukazatele: 

P�íjmy celkem         5 635 826 tis. K� 
  neda�ové p�íjmy, kapitálové p�íjmy a p�ijaté dotace celkem  5 635 826 tis. K� 
Výdaje celkem                 78 491 134 tis. K� 
  obsluha státního dluhu                72 990 042 tis. K� 
  transfery na projekty financované z úv
r	 od zahr. fin. inst.  5 501 092 tis. K� 
Financování: 
  Zvýšení stavu státních dluhopis	            131 589 908 tis. K� 
  Zvýšení stavu p�ijatých dlouhodobých úv
r	              5 501 092 tis. K� 
  Zm
na stavu na ú�tech státních finan�ních aktiv             -2 091 000 tis. K� 
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V kapitole Státní dluh bylo v 1. – 4. �tvrtletí 2011 realizováno 10 rozpo�tových opat�ení 
snižujících výdajový SU „Transfery na projekty financované z úv
r	 od zahrani�ních 
finan�ních institucí“. Do jiných rozpo�tových kapitol bylo uvoln
no 5 501 092 tis. K�, 
schválený rozpo�et tak byl snížen z 5 501 092 tis. K� na 0 tis. K�. 

Do rozpo�tové kapitoly Ministerstvo zem
d
lství bylo prost�ednictvím 6 rozpo�tových 
opat�ení uvoln
no 2 450 000 tis. K�, do rozpo�tové kapitoly Ministerstvo dopravy pak 
prost�ednictvím 4 rozpo�tových opat�ení bylo uvoln
no 3 051 092 tis. K� 

V kapitole 396 – Státní dluh prob
hlo též 6 rozpo�tových opat�ení snižujících výdajový SU 
Obsluha státního dluhu, konkrétn
 výdajový okruh Úroky státního dluhu o 1 111 796 tis. K�. 
V d	sledku t
chto opat�ení tak byl schválený rozpo�et SU Obsluha státního dluhu snížen 
z 72 990 042 tis. K� o 1 111 796 tis. K� na 71 878 246 tis. K�. Úpravy rozpo�tu SU Obsluha 
státního dluhu se týkaly pouze b
žných výdaj	. 

V d	sledku rozpo�tových opat�ení ve výdajích kapitoly Státní dluh tak byl souhrnný ukazatel 
Výdaje celkem snížen z 78 491 134 tis. K� o 6 612 888 tis. K� na 71 878 246 tis. K� 
(rozpo�et po zm
nách), p�i�emž 1 393 796 tis. K� �inilo snížení z titulu b
žných výdaj	 
a 5 219 092 tis. K� z titulu kapitálových výdaj	. 

Sou�asn
 došlo v kapitole Státní dluh v 1. – 4. �tvrtletí 2011 vlivem 2 rozpo�tových opat�ení 
k celkovému navýšení souhrnného ukazatele financování Zm
na stavu na ú�tech státních 
finan�ních aktiv z -2 091 000 tis. K� na -1 908 560 tis. K�, tj. o 182 440 tis. K�., a to 
v souvztažnosti se zvýšením výdaj	 kapitoly 397 – Operace státních finan�ních aktiv a pasiv.  

Po provedení výše uvedených zm
n byly závazné ukazatele kapitoly následující: 

P�íjmy celkem         5 635 826 tis. K� 
  neda�ové p�íjmy, kapitálové p�íjmy a p�ijaté dotace celkem  5 635 826  tis. K� 
Výdaje celkem                 71 878 246 tis. K� 
  obsluha státního dluhu                71 878 246 tis. K� 
  transfery na projekty financované z úv
r	 od zahr. fin. inst.      0 tis. K� 
Financování: 
  Zvýšení stavu státních dluhopis	             131 589 908 tis. K� 
  Zvýšení stavu p�ijatých dlouhodobých úv
r	    5 501 092 tis. K� 
  Zm
na stavu na ú�tech státních finan�ních aktiv              -1 908 560 tis. K� 

Skute�nost dosažená v rámci ukazatele „Financování – zvýšení stavu státních dluhopis	“ 
v kapitole Státní dluh �inila 139 378 098 tis. K�, což znamená 105,9 % rozpo�tovaného 
objemu. Skute�nost dosažená v rámci ukazatele „Financování – zvýšení stavu p�ijatých 
dlouhodobých úv
r	“ v kapitole Státní dluh �inila 5 938 462 tis. K�, což znamená 108,0 % 
rozpo�tovaného objemu. Skute�nost dosažená v rámci ukazatele „Financování – zm
na stavu 
na ú�tech státních finan�ních aktiv“ v kapitole Státní dluh �inila -2 545 728 tis. K�, což 
znamená 133,4 % rozpo�tu po zm
nách. Vyšší pln
ní u ukazatel	 „Financování – zvýšení 
stavu státních dluhopis	“ a „Financování – zvýšení stavu p�ijatých dlouhodobých úv
r	“ bylo 
dáno nutností financovat vyšší schodek státního rozpo�tu, který �inil 142 770 832 tis. K�, 
oproti rozpo�tovanému ve výši 135 000 000 tis. K�. 
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Kapitola 397 - Operace státních finan�ních aktiv 

Tuto kapitolu státního rozpo�tu, spravovanou Ministerstvem financí, tvo�í pen
žní operace na 
ú�tech státních finan�ních aktiv. Také v pr	b
hu roku 2011 byla v rozpo�tu kapitoly 
provád
na rozpo�tová opat�ení v souladu se zákonem �. 218/2000 Sb., rozpo�tovými 
pravidly, kterými byly realizovány transfery investi�ních i neinvesti�ních výdaj	 do jiných 
kapitol státního rozpo�tu. 

Pln
ním celkových p�íjm	 ve výši 3 996,5 mil. K�, tj.  na 95,4 % a �erpáním celkových 
p�ímých výdaj	 ve výši 251,2 mil. K�, tj. na 21,3 % k rozpo�tu po zm
nách bylo dosaženo 
výsledného p�ebytkového salda + 3 745,3 mil. K�.  

Rozpo�et p�íjm	 této kapitoly nebyl dodržen a to zejména z titulu nižších Transfer	 od 
ve�ejných rozpo�t	.  Celkový rozpo�et p�íjm	 kapitoly 4 191,0 mil. K�, který v pr	b
hu 
hodnoceného období nedoznal žádných zákonných úprav, byl spln
n ve výši 3 996,5 mil.K�, 
tj. na 95,4 %. 

Výdaje dosáhly celkového objemu 251,2 mil. K�, tj. pouze 23,2 % rozpo�tu výdaj	 po 
zm
nách, což nejvíce  ovliv�uje ta skute�nost, že u �ásti  výdajových položek kapitoly OSFA 
nedochází k reálným výdaj	m, ale transfer	m do jiných rozpo�tových kapitol na základ
 
provedených rozpo�tových opat�ení. Tyto transfery nebyly realizovány v rozpo�tovaném 
rozsahu, nebo� uvol�ování prost�edk	 probíhá pouze na základ
 požadavk	 p�íslušných 
resort	. 

V pr	b
hu roku 2011 byla realizována úprava rozpo�tu spo�ívající ve zvýšení „Výdaj	 
celkem“ a ukazatele „Transfery na odstran
ní povod�ových škod vzniklých v roce 2006 a na 
nová protipovod�ová opat�ení“ o 182,4 mil. K� (v souladu se zákonem �. 170/2006 Sb.). Tato 
úprava vycházela ze zmocn
ní ministra financí, daného zákonem �. 433/2010 Sb., o státním 
rozpo�tu �R na rok 2011.   

Dále byl proveden vnit�ní p�esun v rámci závazného ukazatele„Ostatní transfery do jiných 
kapitol“ v objemu 128,4 mil. K� a to snížením položky transfery na programy vedené v IS pro 
�ešení problém	 ÚSC a vytvo�ením nových položek transfery k organiza�nímu a finan�nímu 
zajišt
ní ú�etnictví státu  (33,4 mil. K�) a transfery na podporu �innosti v oblasti sportu 
(95 mil. K�) ohledem na pot�ebu dofinancování konkrétních akcí u kapitol MŠMT a MF 
v roce 2011. 

P�ímé výdaje na financování Správy úložiš� radioaktivních odpad	 (SÚRAO) v celkové výši  
108,1 mil. K� byly pln
ny na 76,7 % a byly z jaderného ú�tu uvol�ovány dle rozpisu 
p�edpokládaných výdaj	.  

Ostatní p�ímé výdaje  v celkové výši p�es 143,1 mil. K� byly pln
ny na 39,5 %  rozpo�tu po 
zm
nách. Jedná se p�edevším o výdaje na realizaci reformy VS, �ešení mimo�ádných situací 
a posílení infrastruktury  ÚSC, které byly �erpány ve výši 141,8  mil. K�, s  pln
ním na 
61,6 %. 

U transfer	 obyvatelstvu bylo �erpáno  pouze  0,5 mil. K� na úhrady restitucí zem
d
lského 
majetku prost�ednictvím MZe, s pln
ním na 1,0 %. 

Výdaje na ostatní závazky dlouhodobého charakteru  byly �erpány ve výši 0,8 mil.K� 
s pln
ním na 0,9 %.  Jedná se o p�evod prost�edk	 do státního rozpo�tu s následným zrušením 
ú�tu státních finan�ních aktiv „Grant od IBRD pro MF �R“. Jde o nevyužité prost�edky 
grantu od Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD) poskytnuté na �ešení 
celorepublikové problematiky informa�ních systém	 v souvislosti s p�echodem na rok 2000. 
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Z celkové výše grantu byla �erpána pouze �ást a zbývající prost�edky bylo nutno vrátit IBRD. 
Po vypo�ádání poskytnutého grantu byly zbývající prost�edky, p�edstavující realizovaný 
kursový zisk, p�evedeny do p�íjm	 kapitoly VPS. 

V pr	b
hu roku 2011 byly realizovány úpravy rozpo�tu kapitoly OSFA, jak v oblasti p�esunu 
výdaj	 do jiných kapitol, tak i p�esuny uvnit� kapitoly OSFA, a to  na základ
 provedených 
rozpo�tových opat�ení. 

U �ásti výdajových položek rozpo�tovaných v kapitole OSFA došlo k úpravám rozpo�tu, 
vyvolaným transfery ú�elových prost�edk	 SFA na krytí p�íslušných výdaj	 realizovaných 
v jiných rozpo�tových kapitolách. Formou t
chto transfer	 (tj. p�enesením oprávn
ní �erpat 
prost�edky SFA do jiných kapitol) bylo v roce 2011, po zahrnutí zp
tných rozpo�tových 
opat�ení, uvoln
no celkem 1 199 595 tis. K�, z �ehož plných  973 397  tis.K� se týkalo 
kapitálových výdaj	. 

Provedením všech úprav rozpo�tu kapitoly OSFA spojených s výše uvedenými transfery, 
došlo k celkovému zvýšení výdaj	 na základ
 zmocn
ní ministra financí, daného Zákonem 
�. 433/2010 Sb., o státním rozpo�tu �R na rok 2011, o �ástku 182 440 tis. K� a snížení výdaj	 
rozpo�tu kapitoly OSFA realizací transfer	 do jiných rozpo�tových kapitol, v�etn
 zp
tných 
rozpo�tových opat�ení ve výši 1 199 595 tis. K�. Výsledkem bylo snížení celkových 
rozpo�tovaných výdaj	 kapitoly OSFA o �ástku 1 017 155 tis. K�, tj. na  1 082 845 tis. K� 
rozpo�tu po zm
nách (ze schváleného rozpo�tu 2 100 000 tis. K�). 
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Kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa 

Schválený rozpo�et kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále „VPS“) na rok 2011 obsahoval 
podle zákona �. 433/2010 Sb., o státním rozpo�tu �eské republiky na rok 2011, ve zn
ní 
zákona �. 97/2011 Sb., kterým se m
ní zákon �. 433/2010 Sb., o státním rozpo�tu �eské 
republiky na rok 2011 p�íjmy ve výši 543 081 271 tis. K� a výdaje ve výši 
158 658 634 tis. K�. V rozpo�tu kapitoly byla provedena rozpo�tová opat�ení, jejichž 
charakteristika je popsána v dalším textu. Uvedenými opat�eními nedošlo ke zhoršení 
výsledného salda p�íjm	 a výdaj	 státního rozpo�tu. Ve srovnání s rozpo�tem po zm
nách 
došlo v kapitole VPS k nenapln
ní p�íjm	 a k ne�erpání výdaj	 tak, jak je uvedeno podrobn
ji 
v dalším textu. Souhrnné pln
ní rozpo�tu kapitoly VPS je charakterizováno t
mito údaji: 
Tabulka �. 1: P�íjmy a výdaje kapitoly VPS (v tis. K�) 

Ukazatel Schválený 
rozpo�et 

Rozpo�et po 
zm
nách

Skute�nos t
Rozdíl proti 
rozpo�tu po 

zm
nách 
% pln
ní

a 1 2 3  3-2  3/2
P�íjmy  543 081 271  543 081 271  523 600 419 - 19 480 852 96,4

Výdaje   158 658 634  146 677 752  134 436 825 - 12 240 927 91,7  

P�íjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa 

Rozpo�et p�íjm� 
V p�íjmech kapitoly byly rozpo�továny, v souladu s p�íslušnými da�ovými p�edpisy a se 
zákonem �. 243/2000 Sb., ve zn
ní pozd
jších p�edpis	 (zákon o rozpo�tovém ur�ení daní), 
zákonem �. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o zm
n
 zákona 
�. 171/1991 Sb., o p	sobnosti orgán	 �R ve v
cech p�evod	 majetku státu na jiné osoby 
a o Fondu národního majetku �R, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	, da	ové p�íjmy v celkovém 
objemu 538 752 034 tis. K�. Jednalo se o tyto p�íjmy: 

� da� z p�idané hodnoty a spot�ební dan
 v�. odvodu z elekt�iny ze slune�ního zá�ení 

� dan
 z p�íjm	 právnických a fyzických osob, 

� da� d
dická, darovací a z p�evodu nemovitostí, 

� clo a podíl na vybraných clech, který je ur�en k pokrytí náklad	 na jejich výb
r ve 
prosp
ch rozpo�tu EU, 

� ostatní da�ové p�íjmy (nap�. p�íjmy z kolk	, odvod za odn
tí p	dy ze zem
d
lského 
p	dního fondu, p�íslušenství daní, p�íjmy ze zrušených daní a ostatní p�íjmy). 

V této �ástce je zahrnuto i zvýšení da�ových p�íjm	 o 11 700 000 tis. K� podle zákona 
�. 97/2011 Sb., kterým se m
ní zákon �. 433/2010 Sb., o státním rozpo�tu �eské republiky na 
rok 2011. Zvýšení se týkalo dan
 z p�idané hodnoty (+ 1 000 000 tis. K�), dan
 darovací 
(+ 4 800 000 tis. K�) a dále nových p�íjm	 (odvod za odn
tí p	dy ze zem
d
lského p	dního 
fondu ve výši 1 700 000 tis. K� a odvod z elekt�iny ze slune�ního zá�ení ve výši 
4 200 000 tis. K�). 

Rozpo�et dále po�ítal s neda	ovými a kapitálovými p�íjmy a p�ijatými transfery 
v rozsahu 4 329 237 tis. K�. Jednalo se zejména o tyto p�íjmy: odvody pojiš�oven z provozu 
zákonného pojišt
ní odpov
dnosti zam
stnavatele za škodu p�i pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání, p�ijaté úroky, p�íjmy ze splátek p	j�ek z tuzemska a ze splátek p	j�ek ze 
zahrani�í (tj. z vládních úv
r	) a ostatní p�íjmy.  
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V rozpo�tu p�íjm	 kapitoly VPS nebyly v pr	b
hu roku 2011 provedeny zm
ny formou 
rozpo�tových opat�ení.  

Pln�ní rozpo�tu p�íjm� 
Celkové p�íjmy kapitoly VPS dosáhly v roce 2011 �ástky 523 600 419 tis. K� (z toho da�ové 
p�íjmy 518 973 928 tis. K�) a oproti rozpo�tu nebyly spln
ny o 19 480 852 tis. K�, 
tj. o 3,6 %. Celkový pohled na pln
ní p�íjm	 dává následující tabulka:  
Tabulka �. 2: Struktura p�íjm� kapitoly VPS (v tis. K�)  

Ukazatel Státní rozpo�et 
2011

Rozpo�et 
po zm
nách 2011 Skute�nost 2011 Rozdíl Index

1 2 3  3-2  3/2

 Da� z p�idané hodnoty 195 100 000 195 100 000 191 894 405 -3 205 595 98,4

 Spot�ební dan
 140 800 000 140 800 000 139 213 843 -1 586 157 98,9

 v tom: dan
 z minerálních olej	 75 500 000 75 500 000 73 562 208 -1 937 792 97,4

            da� z plyn	, pevných paliv a elekt�iny 3 300 000 3 300 000 3 186 541 -113 459 96,6

            odvod z elekt�iny ze slune�ního zá�ení 4 200 000 4 200 000 5 938 922 1 738 922 141,4

             ostatní spot�ební dan
 57 800 000 57 800 000 56 526 172 -1 273 828 97,8

 Da� z p�íjm	 právnických osob 84 000 000 84 000 000 82 296 209 -1 703 791 98,0

 Dan
 z p�íjm	 fyzických osob 101 500 000 101 500 000 90 613 913 -10 886 087 89,3

      v tom:   da� z p�íjm	 fyzických osob - zvl.sazba 13 500 000 13 500 000 7 702 762 -5 797 238 57,1

                    da� z p�íjm	 fyzických osob 
                   - ze samost. výd
le�né �innosti 5 400 000 5 400 000 1 522 518 -3 877 482 28,2

                   da� z p�íjm	 fyzických osob - závislá
                  �innost 82 600 000 82 600 000 81 388 633 -1 211 367 98,5

 Da� d
dická, darovací a z p�evodu nemovitostí 13 000 000 13 000 000 11 718 750 -1 281 250 90,1

 Ostatní dan
 a poplatky (p�íjmy z kolk	 a ostatní) 3 152 034 3 152 034 1 509 785 -1 642 249 47,9

 Clo a podíl na vybraných clech 1 200 000 1 200 000 1 727 023 527 023 143,9

 

 DA
OVÉ P�ÍJMY  538 752 034 538 752 034 518 973 928 -19 778 106 96,3

 

  NEDA�OVÉ P�ÍJMY 4 329 237 4 329 237 4 626 491 297 254 106,9

  KAPITÁLOVÉ P�ÍJMY 0 0 0 0  

  P�IJATÉ TRANSFERY 0 0 0 0  

 NEDA
OVÉ P�ÍJMY, KAPITÁLOVÉ P�ÍJMY  A  
P�IJATÉ TRANSFERY CELKEM  4 329 237 4 329 237 4 626 491 297 254 106,9

  P�ÍJMY  CELKEM 543 081 271 543 081 271 523 600 419 -19 480 852 96,4  

Ve srovnání se schváleným rozpo�tem bylo dosažené inkaso da	ových p�íjm� nižší 
o 19 778 106 tis. K�. Pln
ní da�ových p�íjm	 podle jednotlivých druh	 je podrobn
 uvedeno 
ve Zpráv
 o výsledcích hospoda�ení státního rozpo�tu za rok 2011. 

P�íjmy sledované v ukazateli “Neda	ové p�íjmy, kapitálové p�íjmy a p�ijaté transfery 
celkem” byly p�ekro�eny ve srovnání s rozpo�tem o 297 254 tis. K� a dosáhly �ástky 
4 626 491 tis. K�. U t
chto p�íjm	 vznikly odchylky ve struktu�e jejich pln
ní. P�evážná �ást 
p�íjm	 má nahodilý charakter, který vyplývá z prom
nlivosti p�íjmových titul	, p�íp. ze 
specifického charakteru platebních režim	. K p�ekro�ení p�isp
ly zejména vyšší p�íjmy 
z odvod	 pojiš�oven z provozu zákonného pojišt
ní odpov
dnosti zam
stnavatele za škodu 
p�i pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a odvody p�i finan�ním vypo�ádání za p�edchozí 
rok.  
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P�íjmy rozpo�tované na seskupení položek „P�íjmy z vlastní �innosti a odvody p�ebytku 
organizací s p�ímým vztahem“ dosáhly �ástky 1 982 806 tis. K� a byly p�ekro�eny 
o 459 006 tis. K�.  

� P�íznivé pln
ní této skupiny p�íjm	 ovlivnily p�íjmy z odvod	 pojiš�oven z provozu 
zákonného pojišt
ní odpov
dnosti zam
stnavatele za škodu p�i pracovním úrazu nebo 
nemoci z povolání. V roce 2011 byl p�eveden do státního rozpo�tu celkový p�ebytek 
z provozu zákonného pojišt
ní odpov
dnosti zam
stnavatele za škodu p�i pracovním 
úrazu nebo nemoci z povolání za rok 2010 ve výši 1 971 456 tis. K�, 
tj. o 471 456 tis. K� více než p�edpokládal rozpo�et a o 21 142 tis. K� více než �inil 
odvod v roce 2010 (p�ebytek za rok 2009). P�ebytku dosáhly ob
 pov
�ené pojiš�ovny 
(�eská pojiš�ovna, a. s. i Kooperativa, a. s.). Dle § 205d zákona �. 65/1965 Sb., zákoník 
práce, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	, zú�továvají pojiš�ovny každoro�n
 vztahy se 
státním rozpo�tem, p�i�emž p�ebytky z hospoda�ení z p�edchozího roku p�evád
jí do 
státního rozpo�tu a naopak je jim ze státního rozpo�tu uhrazována p�ípadná újma, a to 
vždy do 30. �ervna b
žného roku. Tím, že v sou�asném systému jsou p�ebytky 
z hospoda�ení za b
žný rok odvád
ny do státního rozpo�tu, nevytvá�ejí pojiš�ovny 
žádné pojistné rezervy na závazky splatné v následujících letech, které jim z tohoto 
pojišt
ní vznikají. 

� Výnosy z finan�ního majetku (p�íjmy z úrok	), které byly rozpo�továny ve výši 
23 800 tis. K�, dosáhly ve skute�nosti �ástky 11 350 tis. K�. Nižší pln
ní t
chto p�íjm	 
bylo ovlivn
no p�edevším nižšími stavy na ú�tech tzv. limitek u UniCredit Bank ve 
srovnání s p�edchozími lety, �áste�n
 i optimistickým odhadem t
chto p�íjm	. 

P�íjmy rozpo�tované na seskupení položek „P�ijaté sank�ní platby a vratky transfer�“ 
dosáhly �ástky 1 287 232 tis. K� a byly p�ekro�eny o 1 056 232 tis. K�, a to zejména 
dosažením vyšších p�íjm	 z odvod	 provedených správci kapitol, územními samosprávnými 
celky a dalšími subjekty p�i finan�ním vypo�ádání. Z prost�edk	 odvedených p�i finan�ním 
vypo�ádání p�ipadl nejv
tší podíl na odvody provedené jednotlivými kapitolami a dalšími 
subjekty (1 147 725 tis. K�). Územní samosprávné celky odvedly 78 943 tis. K�. Další 
prost�edky byly odvedeny na vypo�ádací ú�et mimo termín finan�ního vypo�ádání 
(17 827 tis. K�). P�íjmy ze sank�ních plateb �inily v roce 2011 pouze 207 tis. K�. V
tšina 
p�íjm	 ze sank�ních plateb je od roku 2009 rozpo�tována v p�íjmech p�íslušných kapitol. 
Sou�ástí t
chto p�íjm	 jsou i další odvody, nap�. vratky prost�edk	 poskytnutých v minulých 
letech na individuální a družstevní bytovou výstavbu p�i nedodržení podmínek jejich použití. 

P�íjmy rozpo�tované na seskupení položek „P�íjmy z prodeje nekapitálového majetku 
a ostatní neda	ové p�íjmy“ dosáhly v roce 2011 výše 1 026 279 tis. K� a byly p�ekro�eny 
o �ástku 586 561 tis. K�, zejména vlivem vyšších ostatních neda�ových p�íjm	. Sou�ástí 
t
chto p�íjm	 jsou odvody státních p�ísp
vk	 na penzijní p�ipojišt
ní a odvody státní podpory 
na stavební spo�ení provedené p�íslušnými subjekty p�i nespln
ní podmínek pro jejich 
p�iznání (celkem 1 022 012 tis. K�, v roce 2010 783 054 tis. K�), kauce z voleb podle 
vyhlášky �. 396/2003 Sb. (80 tis. K�) a další nahodilé p�íjmy.  

Celkové p�íjmy ze splátek p�j�ených prost�edk� �inily celkem 330 174 tis. K� a ve 
srovnání s rozpo�tem nebyly napln
ny o 1 804 545 tis. K�.  

Pro rok 2011 byly rozpo�továny v rámci splátek p	j�ených prost�edk	 od podnikatelských 
subjekt	 p�íjmy související s plynárenskými VIA ve výši 1,8 mld. K�. Pln
ní bylo p�itom 
vázáno zejména na poskytnutí státní p	j�ky k úhrad
 da�ových nedoplatk	 za stavby 
realizované na území Ruské federace a recipro�ní úhradu dodávkou zemního plynu 
odpovídající hodnot
 1,8 mld. K� (což odpovídá hodnot
 rozpo�tované na stran
 výdajové 
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�ásti kapitoly VPS). Protože ruská strana nebyla schopna konkretizovat své požadavky, 
nepoda�ilo se tyto platby ani v roce 2011 realizovat. Sou�asn
 nebyly �erpány ani p�íslušné 
výdaje v této kapitole.  

Splátky p	j�ených prost�edk	 od podnikatelských subjekt	 (bez plynárenských VIA) v roce 
2011 �inily 115 558 tis. K�. Jednalo se zejména o úhrady splátek na výstavbu vodovod	, 
kanalizací a �OV a dále splátky menšího rozsahu od ostatních právnických osob (celkem 
104 275 tis. K�); vedle toho byly prost�ednictvím p�íslušných finan�ních ú�ad	 realizovány 
splátky od subjekt	 agropotraviná�ského komplexu v úhrnné výši 11 283 tis. K�, které 
obdržely návratné finan�ní výpomoci na vybrané dota�ní tituly v letech 1991 až 1995. P�íjmy 
ze splátek p	j�ených prost�edk	 od ve�ejných rozpo�t	 územní úrovn
 dosáhly celkem 
77 164 tis. K� a týkaly se p�edevším splátek návratných finan�ních výpomocí poskytnutých 
na výstavbu vodovod	, kanalizací a �OV.  

P�íjmy ze splátek p	j�ených prost�edk	 od obyvatelstva �inily 17 tis. K� a týkaly se splátek 
bezúro�ných p	j�ek poskytnutých ob�an	m v minulých letech okresními nebo m
stskými 
ú�ady. 

P�íjmy ze splátek p	j�ených prost�edk	 ze zahrani�í byly tvo�eny p�íjmy ze splátek vládních 
úv
r	 d�íve poskytnutých do zahrani�í a p�íjmy ze splátek pohledávek p�evzatých od �SOB, 
a.s. Tyto p�íjmy ve skute�nosti �inily 123 208 tis. K� a rozpo�et byl p�ekro�en 
o 13 408 tis. K�. Rozpo�tované p�íjmy se týkaly splátek jistiny a úrok	 z Iráku a u 
pohledávek p�evzatých od �SOB, a.s. se jednalo o splátky z Albánie (jistina a úroky). 
Nerozpo�tované p�íjmy dosáhly �ástky 18,4 mil. K�. �ástka 16,9 mil. K� se týkala splátek 
z Myanmaru (dle smluvních dokument	 m
l Myanmar p�ed�asn
 splatit celý sv	j závazek již 
do konce roku 2009 – viz usnesení vlády �. 1190/2009). Dále se �ástka 1,5 mil. K� týkala 
splátky jistiny z Ruské federace.  

P�íjmy ze splátek za úhradu dluh	 nebo dodávek dosáhly �ástky 14 227 tis. K�. Jednalo se 
o rozpo�tovanou úhradu závazk	 spole�nosti MITAS, a.s. z titulu realizace státní záruky 
v souladu s uzav�enou Dohodou o narovnání.  

P�íjmy na seskupení položek „P�íjmy z prodeje dlouhodobého finan�ního majetku“ a na 
seskupení položek „Neinvesti�ní transfery“ nebyly rozpo�továny ani inkasovány.  

Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa 

Rozpo�et výdaj� 
Schválený rozpo�et výdaj	 kapitoly podle zákona �. 433/2010 Sb., o státním rozpo�tu �eské 
republiky na rok 2011 �inil 158 658 634 tis. K�. Podle zákona �. 97/2011 Sb., kterým se m
ní 
zákon �. 433/2010 Sb., o státním rozpo�tu �eské republiky na rok 2011, došlo ke zm
n
 
struktury výdaj	. Specifický ukazatel „Další prost�edky pro územní samosprávné celky“ byl 
zvýšen o �ástku 220 588 tis. K� na nové položce „�áste�ná kompenzace snížení p�ísp
vku na 
výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozší�enou p	sobností s ekonomickým dopadem 
z tohoto snížení“. Sou�asn
 byl snížen o stejnou �ástku ukazatel „Podpora exportu; majetková 
újma; státní záruky; investi�ní pobídky“ v položce „Realizace státních záruk“. 

Schválený rozpo�et byl v pr	b
hu roku 2011 upraven formou rozpo�tových p�esun	 mezi 
ukazateli kapitoly VPS a dále mezi ukazateli kapitoly VPS a ukazateli jiných kapitol. 

K zajišt
ní nezbytných výdaj	 nezabezpe�ených ve státním rozpo�tu, jejichž rozpo�tovaná 
výše se ukázala jako nedosta�ující, v souladu s p�íslušnými ustanoveními zákona 
�. 218/2000 Sb. (rozpo�tová pravidla), ve zn
ní pozd
jších p�edpis	, a v souladu s usnesením 
vlády �. 675/2010 k návrhu zákona o státním rozpo�tu �R na rok 2011 a k návrh	m 
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st�edn
dobého výhledu státního rozpo�tu �R na léta 2012 a 2013 a st�edn
dobých 
výdajových rámc	 na léta 2012 a 2013 byla provedena v kapitole VPS tato rozpo�tová 
opat�ení:  

� k pokrytí zvýšené pot�eby prost�edk	 ve výši 1 100 000 tis. K� na odvody do rozpo�tu 
Evropské unie byly využity úspory v položce „Stavební spo�ení“ (�ástka 
800 000 tis. K�) a úspory v položce „Penzijní p�ipojišt
ní“ (�ástka 300 000 tis. K�); 

� k pokrytí zvýšených výdaj	 v kapitole Ministerstva dopravy na opravy dopravní 
infrastruktury ve vlastnictví státu byly využity rovn
ž úspory v pol. „Stavební spo�ení“ 
ve výši 506 466 tis. K� (usnesení vlády �. 818/2011); 

�  na vrub vládní rozpo�tové rezervy byla posílena pol. „Bezpe�nostní a biometrické 
prvky v cestovních dokladech a jiných identifika�ních pr	kazech“ o �ástku 
47 101 tis. K� (usnesení vlády �. 561/2011) a pol. „Podpora zast�ešujících ob�anských 
sdružení p	sobících v oblasti �eského sportu a t
lovýchovy“ na základ
 rozhodnutí 
ministra financí o �ástku 10 000 tis. K�; 

� nedostatek prost�edk	 v pol. „Majetková újma pen
žních ústav	“ ve výši 1 080 tis. K� 
byl �ešen rozpo�tovým p�esunem v rámci ukazatele „Podpora exportu; majetková újma; 
státní záruky; investi�ní pobídky“ z pol. „Úhrada závazk	 státní organizaci Správa 
železni�ní dopravní cesty podle z.�. 77/2002 Sb.“; 

� k zajišt
ní prost�edk	 v kapitole Ministerstva financí na právní zastoupení 
u švýcarského soudu v kauze privatizace Mostecké uhelné spole�nosti, a.s. byly využity 
o�ekávané úspory v ukazateli „Sociální výdaje; náhrady; neziskové apod. organizace“ 
(pol. „Odškodn
ní ob
tem trestné �innosti, škody zp	sobené p�i výkonu ve�ejné moci, 
soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady“ - �ástka 40 620 tis. K�) a dále 
v ukazateli „Ostatní výdaje“ (pol. „Mezinárodní spory (dohody o podpo�e a ochran
 
investic apod.) a výdaje spojené se zrušením �KA“ - �ástka 37 380 tis. K� a pol. 
„Služby a provoz bezpe�ného datového centra a provozování komunika�ní 
infrastruktury“ - �ástka 62 000 tis. K�); 

�  neposta�ující rozpo�et výdaj	 na poskytnutí návratné finan�ní výpomoci obci Kunice 
z pol. „Prost�edky pro �ešení aktuálních problém	 územních samosprávných celk	“ 
(ukazatel „Další prost�edky pro územní samosprávné celky“) byl �ešen rozpo�tovým 
p�esunem ve výši 16 000 tis. K� na vrub ne�erpaných prost�edk	 na pol. „Náhrady 
výdaj	 územním samosprávným celk	m - doplatek za p�edchozí rok“ (ukazatel „Ostatní 
výdaje“);  

� rozpo�et ukazatele „Sociální výdaje; náhrady; neziskové apod. organizace“ (pol. 
„Jednorázové náhrady ke zmírn
ní n
kterých k�ivd zp	sobených komunistickým 
režimem“) byl zvýšen o �ástku 124 tis. K� p�evodem z pol. „Výdaje stanovené 
zvláštními zákony nebo dalšími právními p�edpisy“ (ukazatel „Další prost�edky pro 
územní samosprávné celky“). 

V oblasti programového financování byly provedeny tyto rozpo�tové p�esuny:  

� program 29821„Podpora rozvoje a obnovy materiáln
 technické základny regionálního 
školství“ byl posílen o 8 000 tis. K� na vrub programu 29822 (podprogram „Výkupy 
pozemk	 pod silnicemi II. a III. t�ídy“);  

� na vrub o�ekávaných úspor ve výdajích podprogramu „Výkupy pozemk	 pod silnicemi 
II. a III. t�ídy“ v rámci programu 29822 „Akce financované z rozhodnutí PSP a vlády 
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�R“ byl zvýšen rozpo�et ostatních podprogram	 o �ástku 137 667 tis. K�. Výdaje byly 
sm
rovány zejména na podporu sportovních za�ízení v p	sobnosti obcí a ob�anských 
sdružení, na podporu komunální infrastruktury, na po�ízení, obnovu a provozování 
majetku obcí a neziskových organizací. 

Krom
 výše uvedených zm
n byly z kapitoly VPS, v souladu s rozpo�tem, z p�íslušných 
položek výdaj	 p�esunuty prost�edky rozpo�tovými opat�eními do rozpo�tu jednotlivých 
kapitol ve výši 11 334 416 tis. K� (viz p�íloha - tabulka �. 3, sloupec 4). Použití t
chto 
prost�edk	 je komentováno podle jednotlivých položek výdaj	 v �ásti „Pln
ní rozpo�tu 
výdaj	“. 

Rozpo�et po zm
nách kapitoly VPS po všech výše uvedených zm
nách �iní 
146 677 752 tis. K�, tj. o 11 980 882 tis. K� mén
 než byl schválený státní rozpo�et.  

V pr	b
hu roku byla v kapitole VPS provád
na pot�ebná rozpo�tová opat�ení mezi paragrafy 
a položkami rozpo�tové skladby. 

Pln�ní rozpo�tu výdaj� 
Celkový p�ehled o realizaci výdaj	 v kapitole VPS podle závazných ukazatel	 a jednotlivých 
titul	 je uveden v tabulce �. 3 v p�íloze. Podle této tabulky je rovn
ž provedeno vyhodnocení 
v dalším textu3. 

Ve srovnání s rozpo�tem po zm
nách byly z kapitoly uvoln
ny výdaje ve výši 
134 436 825 tis. K�. Nebyly �erpány výdaje ve výši 12 240 927 tis. K�. P�ehled o �erpání 
podle ukazatel	 kapitoly podává následující tabulka: 

                                                 
3 Pro ú�ely vyhodnocení výdaj	 jsou údaje o rozpo�tu po zm
nách v této tabulce uvedeny ve dvou sloupcích: 
údaje ve sloupci 2 zahrnují úpravy rozpo�tu na základ
 rozpo�tových opat�ení v t
chto p�ípadech: p�esuny 
prost�edk	 mezi závaznými ukazateli výdaj	 v rámci kapitoly VPS, p�esuny mezi položkami výdaj	 v rámci 
závazného ukazatele kapitoly VPS, dále p�esuny mezi závaznými ukazateli kapitoly VPS a závaznými ukazateli 
jiných kapitol státního rozpo�tu a naopak, k zajišt
ní nezbytných výdaj	 nezabezpe�ených ve státním rozpo�tu – 
komentováno v �ásti zprávy „Rozpo�et výdaj	“; údaje ve sloupci 4 zahrnují pouze rozpo�tová opat�ení v	�i 
p�íslušným kapitolám státního rozpo�tu, kdy byly p�esunuty prost�edky z kapitoly VPS v souladu 
s rozpo�tovaným ú�elem použití prost�edk	 - komentováno v �ásti zprávy „Pln
ní rozpo�tu výdaj	“.  
Kontrolní vazba mezi tabulkami uvedenými v p�íloze týkající se rozpo�tu po zm
nách výdaj	: tabulka �. 1 (sl. 
32), resp. tabulka �. 2 (sl. 2, sl. 72) = tabulka �. 3 (sl. 2 mínus sl. 4). 
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Tabulka �. 3: Struktura výdaj� kapitoly VPS (v tis. K�)  

Ukazatel
Schválený 
rozpo�et

Rozpo�et po 
zm
nách

Skute�nost

ze 
skute�nosti: 

dotace 
územním 

samosprávám

Rozdíl proti  
rozpo�tu po 

zm
nách 

% pln
ní k 
rozp. po 
zm
nách

a 1 2 3 4  3-2  3/2

 VLÁDNÍ ROZPO�TOVÁ REZERVA  3 539 494 1 020 608 40 609 22 609 -979 999 4,0

 REZERVA NA �EŠENÍ KRIZOVÝCH 
SITUACÍ, JEJICH P�EDCHÁZENÍ A 
ODSTRA�OVÁNÍ JEJICH NÁSLEDK� 
(Z.�. 240/2000 SB., VE ZN�NÍ 
POZD�JŠÍCH P�EDPIS�) 

100 000 99 873 6 555 6 555 -93 318 6,6

 REZERVA NA MIMO�ÁDNÉ VÝDAJE 
PODLE Z.�. 239/2000 SB., 
O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM 
SYSTÉMU 

100 000 96 029 0 0 -96 029 0,0

 STAVEBNÍ SPO�ENÍ 13 100 000 11 793 534 10 729 038 0 -1 064 496 91,0

 PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ 
ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY, INVESTI�NÍ 
POBÍDKY 

16 419 030 16 419 030 13 964 663 0 -2 454 367 85,1

 SOCIÁLNÍ VÝDAJE;  NÁHRADY; 
NEZISKOVÉ A POD.  ORGANIZACE 

9 163 392 7 738 865 6 097 304 0 -1 641 561 78,8

 FINAN�NÍ VZTAHY STÁTNÍHO 
ROZPO�TU K ROZPO�T�M  KRAJ�
 (s výjimkou hlavního  m
sta Prahy) - viz 
p�íloha �. 5 zákona o státním rozpo�tu 

1 074 348 1 074 348 1 074 348 1 074 348 0 100,0

 FINAN�NÍ VZTAHY STÁTNÍHO 
ROZPO�TU K ROZPO�T�M OBCÍ
V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH 
KRAJÍCH (s výjimkou hlavního  m
sta 
Prahy) - viz p�íloha �. 6 zákona o státním 
rozpo�tu  

9 183 550 9 183 550 9 183 550 9 183 550 0 100,0

 FINAN�NÍ VZTAH STÁTNÍHO 
ROZPO�TU K ROZPO�TU HLAVNÍHO 
M�STA PRAHY  - viz p�íloha �. 7  zákona    
o státním rozpo�tu   

966 264 966 264 966 264 966 264 0 100,0

 DALŠÍ PROST�EDKY PRO ÚZEMNÍ 
SAMOSPRÁVNÉ CELKY  

1 480 590 1 496 466 1 406 962 1 406 962 -89 504 94,0

 TRANSFERY VE�EJNÝM ROZPO�T�M 
ÚST�EDNÍ ÚROVN� 

52 997 346 52 997 346 52 717 219 0 -280 127 99,5

 OSTATNÍ VÝDAJE 10 540 942 5 230 511 1 524 345 68 890 -3 706 166 29,1

 ODVODY  DO ROZPO�TU EVROPSKÉ 
UNIE 

35 250 000 36 350 000 36 326 978 0 -23 022 99,9

 VÝDAJE VZNIKLÉ V PR�B�HU ROKU, 
KTERÉ NELZE V�CN� ZA�ADIT DO 
OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH 
UKAZATEL� 

0 0 0 0 0

 VÝDAJE NA ODSTRA�OVÁNÍ 
D�SLEDK� POVODNÍ A NA 
NÁSLEDNOU OBNOVU 

4 000 000 1 467 650 0 0 -1 467 650 0,0

 VÝDAJE VEDENÉ V INFORMA�NÍM 
SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO 
FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS CELKEM 

743 678 743 678 398 990 348 531 -344 688 53,7

VÝDAJE VPS CELKEM 158 658 634 146 677 752 134 436 825 13 077 709 -12 240 927 91,7  

Vládní rozpo�tová rezerva  
Rezerva byla rozpo�tována ve výši 3 539 494 tis. K�. Byly z ní uvol�ovány prost�edky na 
krytí nezbytných a nep�edvídaných výdaj	, jejichž pot�eba vyplynula v pr	b
hu rozpo�tového 
roku, a to na základ
 rozhodnutí vlády a na základ
 zmocn
ní daného pro ministra financí 
v usnesení vlády �. 675/2010, bod V/5. P�ehled o �erpání této rezervy státního rozpo�tu 
podává tabulka �. 4 v p�íloze. Z rozpo�tované výše bylo využito celkem 2 559 495 tis. K� 



 111

(v tom: �ástka 2 461 785 tis. K� byla uvoln
na formou rozpo�tových opat�ení do rozpo�t	 
kapitol, �ástka 57 101 tis. K� byla použita ke zvýšení výdaj	 v kapitole VPS a prost�edky ve 
výši 40 609 tis. K� byly p�evedeny na ú�ty p�íjemc	 podle p�íslušných titul	, z toho �ástka 
22 609 tis. K� sm
�ovala do rozpo�tu územních samosprávných celk	). Úspora �iní 
979 999 tis. K�. Objemov
 nejvíce prost�edk	 sm
�ovalo do kapitoly Ministerstva pro místní 
rozvoj (celkem 811 074 tis. K�) zejména k posílení prost�edk	 státního rozpo�tu na 
spolufinancování u regionálních opera�ních program	, dále do kapitoly Ministerstva 
spravedlnosti (celkem 635 543 tis. K�) zejména na doplatky plat	 soudc	m v návaznosti na 
nálezy Ústavního soudu (392 029 tis. K�) a na zvýšení rozpo�tu V
ze�ské služby 
(234 151 tis. K�). �ástka 477 861 tis. K� byla uvoln
na do kapitoly Ministerstva vnitra, 
zejména na datové schránky (362 000 tis. K�).  

Rezerva na �ešení krizových situací, jejich p�edcházení a odstra	ování jejich následk� 
(z.�. 240/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) 
Rezerva byla vytvo�ena v návaznosti na ustanovení § 25 písm. b) zákona �. 240/2000 Sb. 
Finan�ní prost�edky byly uvol�ovány v souladu s bodem V/7 usnesení vlády �. 675/2010. 
Z rozpo�tované �ástky 100 000 tis. K� byly uvoln
ny finan�ní prost�edky ve výši 6 
555 tis. K� m
stu Kralupy nad Vltavou na pokrytí náklad	 spojených s likvidací ekologické 
havárie v obci Úžice – �ervená Lhota. Prost�edky ve výši 127 tis. K� byly p�evedeny 
rozpo�tovým opat�ením do kapitoly Ministerstva vnitra k zabezpe�ení stability a dosahu 
systému IZS, a to na opravu poškozeného majetku HZS Pardubického kraje.  

Rezerva na mimo�ádné výdaje podle z.�. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému 
Ministr financí byl zmocn
n uvol�ovat prost�edky z této rezervy na finan�ní zabezpe�ení 
integrovaného záchranného systému podle § 31 odst. 2 zákona �. 239/2000 Sb. po posouzení 
jednotlivých žádostí v sou�innosti s Ministerstvem vnitra, a to až do výše 50 mil. K� pro 
jednotlivé p�ípady v souladu s bodem V/6 usnesení vlády �. 675/2010. Z rozpo�tované �ástky 
ve výši 100 000 tis. K� byly uvoln
ny finan�ní prost�edky v celkové výši 3 971 tis. K� do 
rozpo�tu kapitoly Ministerstva vnitra. �ástka 2 609 tis. K� byla ur�ena na opravu 
poškozeného majetku HZS Královéhradeckého kraje, na obnovu zásob hasiv a sorbet	, 
spot�ebu PHM a obnovení poškozených v
cných prost�edk	 HZS Zlínského kraje a Základny 
logistiky Olomouc. Další prost�edky ve výši 1 362 tis. K� byly uvoln
ny na obm
nu techniky, 
ochranných pom	cek pro HZS hl.m
sta Prahy, na opravu automobilu Královéhradeckého 
kraje a na obm
nu leteckého materiálu a nákup leteckých pohonných hmot s ur�ením pro 
Leteckou službu Policie �R. 

Stavební spo�ení 
V pr	b
hu roku 2011 podaly stavební spo�itelny v souladu s § 11 zákona �. 96/1993 Sb., 
o stavebním spo�ení a státní podpo�e stavebního spo�ení, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	, 
žádosti o ro�ní zálohy státní podpory za rok 2010 (tzv. 2. a 3. kolo r. 2010) a žádosti o ro�ní 
zálohu státní podpory za rok 2011 pro ú�astníky, kte�í ukon�ili stavební spo�ení v 1. pololetí 
roku 2011 (tzv. 1. kolo r. 2011).  

Na výplatu státní podpory stavebního spo�ení po�ítal státní rozpo�et na rok 2011 s �ástkou 
13 100 000 tis. K�. Státní rozpo�et po zm
nách �inil 11 793 534 tis. K� (�ástka 
1 306 366 tis. K� byla použita ke krytí jiných v rozpo�tu nezabezpe�ených výdaj	 – viz �ást 
„Rozpo�et výdaj	“). Na státní podporu stavebního spo�ení bylo v roce 2011 �erpáno 
10 729 038 tis. K�, z toho 6 tis. K� v mimo�ádné výplat
 spole�nosti Stavební spo�itelna 
�eské spo�itelny, a.s., provedené jako opat�ení p�ijaté v návaznosti na Záv
re�né stanovisko 
ve�ejného ochránce práv k poskytování státního p�ísp
vku ke stavebnímu spo�ení pro ob�any 
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�lenských stát	 Evropské unie. P�ehled o výplat
 státní podpory stavebního spo�ení je uveden 
v tabulce:  

Tabulka �. 4: Stavební spo�ení (v tis. K�) 

za období datum �erpání státní podpory 
v tis. K�

2. kolo r. 2010 20.4.2011 5 247 201

9.5.2011 5 246 218

3. kolo r. 2010 9.9.2011 44 004

1. kolo r. 2011 3.10.2011 191 609

mimo�ádná výplata 22.12.2011 6

Celkem x 10 729 038  
Úspora výdaj	 proti rozpo�tu po zm
nách �iní 1 064 496 tis. K�. 

Výše státní podpory stavebního spo�ení vyplacené ze státního rozpo�tu v roce 2011 byla proti 
roku 2010 nižší o 1 014 mil. K�. K úspo�e mandatorních výdaj	 v oblasti stavebního spo�ení 
došlo zejména vlivem poklesu smluv o stavebním spo�ení uzav�ených podle právní úpravy 
platné do 31. 12. 2003, tzv. starých smluv, u kterých byla státní podpora za rok 2010 ve 2. a 
3. kole r. 2010 vyplacena do maximální výše státní podpory 4 500 K�. Vliv na úsporu státní 
podpory m
la také novela zákona �. 96/1993 Sb., o stavebním spo�ení a státní podpo�e 
stavebního spo�ení, která s ú�inností od 1. 1. 2011 (tj. u státní podpory vyplácené za rok 2011 
v 1. kole r. 2011) snížila maximální výši státní podpory na 2 000 K� u smluv o stavebním 
spo�ení bez ohledu na datum jejich uzav�ení. Celkový po�et smluv ve fázi spo�ení 
k 30. 9. 2011 �inil 4 593 tis. smluv, což je o 253 tis. smluv mén
 oproti stavu ke konci roku 
2010. 

Podpora exportu; majetková újma; státní záruky, investi�ní pobídky 
Schválený rozpo�et tohoto ukazatele na rok 2011 �inil 16 419 030 tis. K�. V této �ástce je 
obsažena zm
na tohoto ukazatele podle zákona �. 97/2011 Sb., kterým se m
ní zákon 
�. 433/2010 Sb., o státním rozpo�tu �eské republiky na rok 2011 (snížení pol. „Realizace 
státních záruk“ o �ástku 220 588 tis. K�). Skute�nost dosáhla �ástky 13 964 663 tis. K�. 
Jednotlivé položky výdaj	 byly �erpány takto:  
� Dotace na podporu exportu – �eská exportní banka, a.s. - této bance byla v roce 

2011 poskytnuta dotace na ztrátu z provozování podpo�eného financování celkem ve 
výši 491 391 tis. K� (vyrovnání ztráty za 4. �tvrtletí roku 2010 a za období leden až 
zá�í 2011). Dosažená úspora �iní 506 609 tis. K�. D	vodem byl p�edevším �istý 
úrokový výnos z úv
rové �innosti, který p�evýšil náklady �EB pot�ebné na získávání 
zdroj	 v roce 2011. 

� Úhrada majetkové újmy pen�žních ústav�, která jim vzniká v souvislosti s d�íve 
poskytnutými sociálními úv
ry (individuální a družstevní bytová výstavba, p	j�ky 
mladým manžel	m) a je hrazena ze státního rozpo�tu v souladu s § 45 zákona 
�. 21/1992 Sb., o bankách, byla rozpo�tována ve výši 199 618 tis. K�, ve skute�nosti 
byla poskytnuta �ástka v celkovém objemu 199 776 tis. K�. Proto bylo nutné provést 
rozpo�tové opat�ení a navýšit rozpo�et o �ástku 1 080 tis. K� (viz �ást „Rozpo�et 
výdaj	“) – rozpo�et po zm
nách tak �inil 200 698 tis. K�. Nedo�erpána z	stala �ástka 
922 tis. K� ve srovnání s rozpo�tem po zm
nách. Z celkové úhrady majetkové újmy 
pen
žních ústav	 za rok 2011 bylo poskytnuto 72 139 tis. K� v souvislosti s úv
ry na 
individuální bytovou výstavbu, 126 653 tis. K� v souvislosti s úv
ry na družstevní 
bytovou výstavbu a 984 tis. K� v souvislosti s p	j�kami mladým manžel	m.  
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� Realizace státních záruk – schválený rozpo�et �inil 4 054 412 tis. K� (v této �ástce je 
promítnuto snížení o �ástku 220 588 tis. K� podle zákona �. 97/2011 Sb., kterým se 
m
ní zákon �. 433/2010 Sb., o státním rozpo�tu �eské republiky na rok 2011). Z titulu 
poskytnutých státních záruk byly v pr	b
hu roku 2011 realizovány ze státního rozpo�tu 
platby za následující subjekty: 
Tabulka �. 5: Realizace státních záruk (v tis. K�) 

Záruka skute�nost 
2011

SŽDC, s.o.  - garantované úv
ry 2 388 063

�NB, záruka za IPB (Smlouva a slib odškodn
ní) 0

�SOB, a.s. -  záruka za IPB (Smlouva a stát. záruka) 131 965

Celkem 2 520 028  

Jednalo se o splátky úrok	 a jistin garantovaných úv
r	 (standardních i nestandardních) 
poskytnutých v minulých letech. Nevy�erpaný z	statek rozpo�tované položky �iní 
1 534 384 tis. K�. Tato úspora je zap�í�in
na ne�erpáním záruky �NB z d	vodu 
zdlouhavého rozhodování soud	 o jednotlivých nárocích �SOB na úhradu ze záruky.  

� Úhrada závazk� státní organizaci Správa železni�ní dopravní cesty podle zákona 
�. 77/2002 Sb. - bylo uvoln
no celkem 7 203 000 tis. K�. Jednalo se o platbu za emisi 
dluhopis	 SŽDC v�etn
 úrokového kuponu. V pr	b
hu roku bylo provedeno 
rozpo�tové opat�ení, a to snížení výdaj	 o 1 080 tis. K� ve prosp
ch položky 
„Majetkové újmy pen
žních ústav	“ (viz �ást „Rozpo�et výdaj	“). Nevy�erpáno z	stalo 
127 920 tis. K� oproti rozpo�tu po zm
nách.  

� Realizace státních záruk za úv�ry p�ijaté �MZRB - výdaje byly �erpány ve výši 
2 255 113 tis. K�. V této položce jsou evidovány platby garantovaných úv
r	 
poskytnutých Evropskou investi�ní bankou na financování infrastrukturálních 
program	, jejichž finan�ním manažerem je �MZRB. Položka byla nedo�erpána ve výši 
179 887 tis. K�. Úspora je výsledkem vlivu pohyblivých úrokových sazeb a vlivu 
kurzových zm
n. 

� Investi�ní pobídky – dotace na da	ovou povinnost – z této položky byla v roce 2011 
�erpána �ástka 295 355 tis. K�, což je o 4 645 tis. K� mén
 než �inil schválený 
rozpo�et. Ú�elová dotace byla poskytnuta celkem 5 spole�nostem, kterým byly 
schváleny investi�ní pobídky p�íslušným usnesením vlády a byla s nimi podepsána 
„Prohlášení o spole�ném zám
ru“.  

� Dotace na podporu exportu – dopln�ní pojistných fond� EGAP, a.s. - v souladu 
s ustanovením § 1 odst.11 zákona �. 433/2010 Sb., o státním rozpo�tu �eské republiky 
na rok 2011 byla Exportní garan�ní a pojiš�ovací spole�nosti, a.s. poskytnuta dotace ve 
výši 1 000 000 tis. K� na dopln
ní pojistných fond	. Vzhledem k poptávce exportér	 po 
pojišt
ní, byly v roce 2011 uzav�eny nové pojistné smlouvy. Na základ
 vyhlášky 
Ministerstva financí �. 278/1998 Sb., která ukládá této spole�nosti dodržovat 8%-ní 
pojistnou angažovanost, byly poskytnuté prost�edky použity na dodržení dostate�né 
kapitálové p�im
�enosti. Pojistné fondy a rezervy k 31. 12. 2011 byly pln
 kryty 
p�edpokládanou pojistnou angažovaností. 

� Dorovnání úrokových rozdíl� u vývozních úv�r� - systém dorovnání rozdíl	 
u vývozních úv
r	 byl zaveden jako forma podpory exportu novelou vyhlášky 
�. 278/1998 Sb. Zájem o tuto podporu je zatím minimální; ze státního rozpo�tu nebyly 
poskytnuty žádné prost�edky. Úspora �iní 100 000 tis. K�. 
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Sociální výdaje; náhrady; neziskové a pod. organizace 
� Penzijní p�ipojišt�ní – v roce 2011 vyplatilo Ministerstvo financí penzijním fond	m na 

základ
 jejich žádostí podle § 30 zákona �. 42/1994 Sb., o penzijním p�ipojišt
ní se 
státním p�ísp
vkem a o zm
nách n
kterých zákon	 souvisejících s jeho zavedením, ve 
zn
ní pozd
jších p�edpis	, státní p�ísp
vek pro ú�astníky, kterým náleží tento p�ísp
vek 
podle § 29 tohoto zákona. Státní rozpo�et po�ítal s �ástkou 6 100 000 tis. K�, státní 
rozpo�et po zm
nách �inil 5 800 000 tis. K� (�ástka 300 000 tis. K� byla použita ke 
krytí jiných v rozpo�tu nezabezpe�ených výdaj	 – viz �ást „Rozpo�et výdaj	“). Ve 
skute�nosti byl státní p�ísp
vek �erpán ve výši 5 587 830 tis. K�. Postupné �erpání 
státního p�ísp
vku ukazuje tabulka: 
Tabulka �. 6: Penzijní p�ipojišt�ní (v tis. K�) 

za období (�tvrtletí/rok) datum
�erpání státního 

p�ísp
vku v tis. K�

IV. �tvrtletí 2010 24.2.2011 1 393 662

   I. �tvrtletí 2011 27.5.2011 1 394 027

  II. �tvrtletí 2011 29.8.2011 1 395 751

 III. �tvrtletí 2011 28.11.2011 1 404 390

Celkem x 5 587 830  

Výše státního p�ísp
vku penzijního p�ipojišt
ní vypláceného ze státního rozpo�tu byla 
v roce 2011 proti roku 2010 vyšší o 114 mil. K�. K r	stu mandatorních výdaj	 na státní 
p�ísp
vek penzijního p�ipojišt
ní došlo v roce 2011 zejména v d	sledku zvyšujícího se 
po�tu smluv o penzijním p�ipojišt
ní. Celkový po�et smluv o penzijním p�ipojišt
ní 
k 30. 9. 2011 �inil 4 553 tis. smluv, což je o 26 tis. smluv více než ke konci roku 2010. 

� Jednorázové náhrady ke zmírn�ní n�kterých k�ivd zp�sobených komunistickým 
režimem – v této položce výdaj	 se vyplácejí refundace za škody zp	sobené 
komunistickým režimem podle na�ízení vlády �. 165/1997 Sb. Na základ
 žádostí 
magistrátních a m
stských ú�ad	 bylo vyplaceno 324 tis. K�. Rozpo�tovaná �ástka 
�inila 200 tis. K�. V d	sledku vyšší pot�eby prost�edk	 byl rozpo�et ve výši 200 tis. K� 
zvýšen o 124 tis. K� (viz �ást „Rozpo�et výdaj	“). 

� Novomanželské p�j�ky - na státní p�ísp
vky k úhrad
 p	j�ek p�i narození dít
te 
poskytnutých mladým manžel	m dle zákonného opat�ení �. 14/1973 Sb., ve zn
ní 
na�ízení vlády �. 44/1987 Sb., nebyly �erpány žádné prost�edky. Úspora tak �inila celou 
rozpo�tovanou �ástku (100 tis. K�). �eská spo�itelna, a.s. byla vyzvána k provedení 
analýzy, zda m	že být tato rozpo�tovaná položka zrušena.  

� Odškodn�ní ob�tem trestné �innosti, škody zp�sobené p�i výkonu ve�ejné moci, 
soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady – do kapitoly Ministerstva 
spravedlnosti bylo p�evedeno rozpo�tovými opat�eními celkem 160 000 tis. K� (v tom 
na výplatu odškodn
ní podle zákona �. 82/1998 Sb., o odpov
dnosti za škodu 
zp	sobenou p�i výkonu ve�ejné moci nesprávným rozhodnutím nebo nesprávným 
ú�edním postupem, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	, �ástka 151 500 tis. K� a podle zákona 
�. 209/1997 Sb., o poskytnutí pen
žité pomoci ob
tem trestné �innosti, ve zn
ní 
pozd
jších p�edpis	, �ástka 8 500 tis. K�). B
hem roku 2011 došlo k pom
rn
 strmému 
nár	stu nových žádostí o náhradu škody (po�et nových v
cí k mimosoudnímu 
projednání, jakož i nov
 podaných žalob dosáhl svého historického maxima, což se 
projevilo na nár	stu mimosoudn
 proplácených �ástek o cca 27 milion	 korun). Do 
kapitoly Ministerstva financí byla p�evedena �ástka 105 538 tis. K� na náhrady škod 
z titulu nesprávných ú�edních rozhodnutí nebo nesprávného ú�edního postupu 
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v návaznosti na zákon �. 82/1998 Sb., v platném zn
ní a dále na náhrady v d	sledku 
soudních spor	 spojených se správou majetku státu v�etn
 vracení kupních cen. Do 
kapitoly Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout
že byla uvoln
na �ástka 39 863 tis. K� na 
úhradu úrok	 z p�eplatk	 na pokutách. Rozpo�et této položky výdaj	 byl snížen 
o �ástku 40 620 tis. K� v souvislosti s �ešením v rozpo�tu nezabezpe�ených prost�edk	 
v kapitole Ministerstva financí na právní zastoupení u švýcarského soudu v kauze 
privatizace Mostecké uhelné spole�nosti, a.s. (viz �ást „Rozpo�et výdaj	“). Úspora 
dosažená na této položce �iní 503 979 tis. K�. Skute�né �erpání v zásad
 nelze ovlivnit 
a výše vyplácených náhrad odvisí od d	vodnosti nárok	 uplatn
ných poškozenými 
osobami.  

� Výdaje na nároky podle zákona o ocen�ní ú�astník� národního boje za vznik 
a osvobození �eskoslovenska (zákon �. 357/2005 Sb.) – na výplatu nárok	 dle výše 
uvedeného zákona byla p�evedena do rozpo�tu kapitoly Ministerstva práce a sociálních 
v
cí �ástka 773 030 tis. K� a �ástka 5 500 tis. K� do kapitoly Ministerstva vnitra. 
Úspora ve výši tém
� 120 mil. K� vznikla v d	sledku nižšího po�tu osob, kterým bylo 
odškodn
ní vypláceno a nižším po�tem žádostí než se p�edpokládalo p�i sestavení 
rozpo�tu.  

� Valorizace náhrad za ztrátu na výd�lku po skon�ení pracovní neschopnosti z titulu 
odpov�dnosti armády bývalého SSSR – �ástka 1 146 tis. K� byla poukázána �eské 
pojiš�ovn
, a. s., která vyplácí náhrady za ztráty na výd
lku po skon�ení pracovní 
neschopnosti �eským ob�an	m, jimž byla zp	sobena škoda na zdraví sov
tskými vojsky 
na našem území. �ástka p�edstavuje refundaci náklad	 spojených s valorizací t
chto 
náhrad, které byly �eskou pojiš�ovnou, a. s. vyplaceny za rok 2010. 

� �eský svaz bojovník� za svobodu – �ástka 6 300 tis. K� byla využita zejména na 
osv
tové akce u p�íležitosti mezník	 boje za svobodu �eského národa a seznamování 
ve�ejnosti s historií a odkazem národního boje za svobodu a proti fašismu, na spolupráci 
s regionálními orgány p�i z�izování a údržb
 památník	 a pam
tních desek ob
tí 
národního boje za svobodu a další. 

� Konfederace politických v�z	� – dotace této organizaci ve výši 6 650 tis. K� byla 
ur�ena na finan�ní pomoc p�i zajiš�ování oprávn
ných nárok	 �len	, na ozdravné 
a rekondi�ní pobyty �len	 ve st�edisku Smilovice, údržbu a provoz tohoto rekrea�ního 
za�ízení, na poskytování láze�ské p�ísp
vkové pé�e a další pé�i o �leny (nap�. 
hromadné zájezdy, p�ísp
vky na poh�ebné), na �innost pobo�ek Konfederace, cestovné 
spojené s výkonem funkce p�edsedkyn
, místop�edsed	 a p�edsed	 pobo�ek, ke krytí 
náklad	 na provoz muzea III. odboje v P�íbrami, na p�ípravu projektu Mezinárodního 
muzea otrockých prací a na další mezinárodní setkání. �ástka 100 tis. K� byla 
p�esunuta do rozpo�tu kapitoly Ministerstva zdravotnictví (p�ísp
vek na láze�skou pé�i 
�len	). 

� Masarykovo demokratické hnutí – poskytnutá dotace ve výši 1 530 tis. K� byla 
�erpána v souladu se schváleným rozpo�tem Masarykova demokratického hnutí na rok 
2011, podle pot�eb realizace projektu „Ší�ení spole�enského, kulturního 
a myšlenkového odkazu T. G. Masaryka“. Zejména se jednalo o vydávání �asopisu 
„�as“, v�etn
 jeho distribuce, zajišt
ní IV. ro�níku sout
že pro žáky a studenty v rámci 
pokra�ování projektu „Masaryk do škol“ na téma „TGM – život, dílo a odkaz pro 
sou�asnost“, vydání publikace „Karel �apek a TGM“, organizování vzpomínkových 
akcí k významným výro�ím TGM, po�ádání klubových ve�er	 v divadle Kolowrat 
a p�ednášek pro školy a ve�ejnost. 

� Sdružení bývalých politických v�z	� �R – �ástka ve výši 270 tis. K� byla využita 
zejména na finan�ní pomoc p�i zajiš�ování oprávn
ných nárok	 �len	, poskytování 
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p�ísp
vk	 na zdravotní pé�i, lázn
 a léky, po�ádání pietních akcí, údržbu památník	 
a vydávání �asopisu „V
rni z	stali“. 

� P�ísp�vek politickým stranám - ve schváleném rozpo�tu na rok 2011 byla 
rozpo�tována na �innost politických stran �ástka 496 242 tis. K�, vyplacena byla �ástka 
491 454 tis. K�. Tento p�ísp
vek se vyplácí politickým stranám a politickým hnutím na 
základ
 zákona �. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických 
hnutích, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	. Stálý p�ísp
vek �iní ro�n
 6 000 000 K� pro 
stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sn
movny 3 % hlas	. 
Za každých dalších i zapo�atých 0,1 % hlas	 obdrží strana a hnutí ro�n
 200 000 K�. 
Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlas	, p�ísp
vek se dále nezvyšuje. V roce 2011 
�inil p�ísp
vek na mandát poslance a senátora ro�n
 855 000 K� a na mandát �lena 
zastupitelstva kraje a �lena zastupitelstva hl. m. Prahy ro�n
 237 500 K�. P�ehled 
o vyplaceném státním p�ísp
vku na �innost politickým stranám a hnutím za rok 2011 je 
uveden v tabulce:  
Tabulka �. 7: P�ísp�vek politickým stranám (v K�) 

Název politické strany / politického hnutí 
p�ísp
vek na 
�innost za rok 
2011 celkem

p�ísp
vek na 
�innost za 
rok 2010

vyplaceno 
celkem v roce 

2011
ALTERNATIVA 1 187 500 0 1 187 500

�SSD 162 688 750 0 162 688 750

Dokto�i (za uzdravení spole�nosti) 950 000 0 950 000
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA 
HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A M�ST

237 500 0 237 500

KDU - �SL 27 230 000 0 27 230 000

KS�M 61 727 500 0 61 727 500

ODS 124 190 000 0 124 190 000

Severo�eši.cz 3 610 000 0 3 610 000

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 3 372 500 2 875 000 6 247 500

Starostové pro Liberecký kraj 1 662 500 0 1 662 500

Strana Práv Ob�an	 ZEMANOVCI 8 800 000 0 8 800 000

Strana pro otev�enou spole�nost 1 567 500 0 1 567 500

Suverenita - Strana zdravého rozumu 7 400 000 0 7 400 000

TOP 09 52 085 000 0 52 085 000

US - DEU 0 375 000 375 000

V
ci ve�ejné 30 520 000 0 30 520 000

Zlínské hnutí nezávislých 475 000 500 000 975 000

Celkem 487 703 750 3 750 000 491 453 750  

Politickému hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, politické stran
 Unie svobody - 
Demokratická unie a Zlínskému hnutí nezávislých byl vyplacen p�ísp
vek na �innost za 
rok 2010 ve výši 3 750 tis. K� na základ
 zjišt
ní Poslanecké sn
movny, že dopln
né 
výro�ní finan�ní zprávy za rok 2009, p�edložené politickým hnutím STAROSTOVÉ A 
NEZÁVISLÍ, politickou stranou Unie svobody - Demokratická unie a Zlínským hnutím 
nezávislých, jsou úplné. Tím byla spln
na podmínka pro výplatu p�ísp
vku na �innost 
podle § 20a odst. 3 písm. a) zákona �. 424/1991 Sb., ve zn
ní pozd
jších p�edpis	. 
V roce 2010 �inil p�ísp
vek na mandát poslance a senátora ro�n
 900 000 K� a na 
mandát �lena zastupitelstva kraje a �lena zastupitelstva hl. m. Prahy ro�n
 250 000 K�. 

� Ústav TGM, o.p.s. - dotace ve výši 1 800 tis. K� byla ur�ena zejména na edici spis	 
T. G. Masaryka. Edice je rozd
lena do 40 svazk	, z nichž více než polovina je již 
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vydána (v roce 2011 byly vydány 2 svazky, další 4 byly p�ipravovány). Jde 
o komentované kritické vydání všech Masarykových d
l, studií a monografií 
zp�ístup�ujících Masarykovo dílo odborné i širší ve�ejnosti. Ústav T. G. Masaryka, 
o.p.s. pe�uje též o Masaryk	v osobní archiv a knihovnu. Dotace v roce 2011 byla 
využita i na restaurování archiválií a digitalizaci archivních a knihovních fond	. 

� Jednorázový p�ísp�vek ke zmírn�ní n�kterých k�ivd zp�sobených komunistickým 
režimem (na�ízení vlády �. 135/2009 Sb.) a odškodn�ní za majetkové k�ivdy 
ob�an�m �R na území Podkarpatské Rusi (zákon �. 212/2009 Sb.) - rozpo�et �inil 
800 000 tis. K�. Vzhledem k tomu, že nebyla známa p�esná výše výdaj	 ani jejich 
�asové rozložení, byly výdaje rozpo�továny v kapitole VPS, a to na základ
 podklad	 
Ministerstva vnitra, které o nárocích rozhoduje. V roce 2011 nepožádalo Ministerstvo 
vnitra o p�esun prost�edk	. U obou titul	 použilo Ministerstvo vnitra prost�edky nárok	 
z nespot�ebovaných výdaj	 z roku 2010.  

Finan�ní vztahy státního rozpo�tu k rozpo�t�m kraj� (s výjimkou hlavního m�sta 
Prahy) - viz p�íloha �. 5 zákona o státním rozpo�tu 
Finan�ní vztahy státního rozpo�tu k rozpo�t	m kraj	 v roce 2011 zahrnovaly pouze p�ísp
vek 
na výkon státní správy v p�enesené p	sobnosti, který kraje obdržely v souladu s ustanovením 
§ 29 odst. 3 zákona �. 129/2000 Sb., o krajích. Finan�ní prost�edky obsažené ve finan�ních 
vztazích státního rozpo�tu k rozpo�t	m kraj	 byly b
hem rozpo�tového roku uvoln
ny 
v pravidelných m
sí�ních zálohách do výše schváleného rozpo�tu (�ástka 1 074 348 tis. K�). 

Finan�ní vztahy státního rozpo�tu k rozpo�t�m obcí v úhrnech po jednotlivých krajích 
(s výjimkou hlavního m�sta Prahy) - viz p�íloha �. 6 zákona o státním rozpo�tu  
Sou�ástí finan�ních vztah	 státního rozpo�tu k rozpo�t	m obcí v úhrnech po jednotlivých 
krajích byl p�ísp
vek na školství, dotace na vybraná zdravotnická za�ízení, p�ísp
vek na 
výkon státní správy a dotace na výkon z�izovatelských funkcí p�evedených z okresních ú�ad	 
obcím. P�ísp
vek na školství je ur�en na �áste�nou úhradu provozních výdaj	 základních, 
mate�ských, speciálních základních a mate�ských škol, víceletých gymnázií (pokud v nich 
žáci plní povinnou školní docházku), mate�ských a základních škol p�i zdravotnických 
za�ízeních z�izovaných obcemi a dále pro p�ípravné stupn
 speciálních škol z�izovaných 
obcemi. Dotace na vybraná zdravotnická za�ízení je ur�ena pro zvláštní d
tská za�ízení 
(kojenecké ústavy, d
tské domovy), z�izovaná ve smyslu vyhlášky �. 242/1991 Sb., která 
nejsou p�íjmov
 napojena na soustavu zdravotních pojiš�oven, a u nichž z�izovatelskou 
funkci vykonává obec. P�ísp
vek na výkon státní správy je ur�en na �áste�nou úhradu výdaj	 
obcí spojených s výkonem státní správy a obce ho obdržely v souladu s ustanovením § 62 
zákona �. 128/2000 Sb., o obcích. V roce 2011 byl p�ísp
vek na výkon státní správy obcím 
stejn
 jako v p�edchozích letech rozd
lován podle metodiky zpracované Ministerstvem vnitra. 
Finan�ní prost�edky obsažené ve finan�ních vztazích státního rozpo�tu k rozpo�t	m obcí v 
úhrnech po jednotlivých krajích byly b
hem rozpo�tového roku uvoln
ny v pravidelných 
m
sí�ních �ástkách do výše schváleného rozpo�tu (9 183 550 tis. K�). 

Finan�ní vztah státního rozpo�tu k rozpo�tu hlavního m�sta Prahy - viz p�íloha 
�. 7 zákona o státním rozpo�tu  
Finan�ní vztahy státního rozpo�tu k rozpo�tu hlavního m
sta Prahy zahrnovaly p�ísp
vek na 
školství a p�ísp
vek na výkon státní správy. P�ísp
vek na školství je stejn
 jako u ostatních 
obcí ur�en na �áste�nou úhradu provozních výdaj	 základních, mate�ských, speciálních 
základních a mate�ských škol, víceletých gymnázií (pokud v nich žáci plní povinnou školní 
docházku), mate�ských a základních škol p�i zdravotnických za�ízeních z�izovaných hl. m. 
Prahou a dále pro p�ípravné stupn
 speciálních škol z�izovaných hl. m. Prahou. P�ísp
vek na 
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výkon státní správy je ur�en na �áste�nou úhradu výdaj	 hl. m. Prahy spojených s výkonem 
státní správy. Tento p�ísp
vek obdrželo hl. m. Praha v souladu s ustanovením § 31 odst. 
4 zákona �. 131/2000 Sb., o hlavním m
st
 Praze. Finan�ní prost�edky obsažené ve 
finan�ních vztazích státního rozpo�tu k rozpo�tu hl. m. Prahy byly b
hem rozpo�tového roku 
uvoln
ny v pravidelných m
sí�ních �ástkách do výše schváleného rozpo�tu (966 264 tis. K�). 

Další prost�edky pro územní samosprávné celky  
Schválený rozpo�et tohoto ukazatele �inil 1 480 590 tis. K�. V této �ástce je obsaženo 
zvýšení o 220 588 tis. K� podle zákona �. 97/2011 Sb., kterým se m
ní zákon �. 
433/2010 Sb., o státním rozpo�tu �R na rok 2011. V rámci tohoto ukazatele byla vytvo�ena 
nová položka „�áste�ná kompenzace snížení p�ísp
vku na výkon státní správy v roce 2011 
pro obce s rozší�enou p	sobností s ekonomickým dopadem z tohoto snížení“ ve stejné výši. 
� Financování provozu ochranných systém� podzemních dopravních staveb (Praha) 

- v návaznosti na usnesení vlády �. 21/2002 (k návrhu financování provozu ochranných 
systém	 podzemních dopravních staveb na území hlavního m
sta Prahy) byla 
rozpo�tovaná �ástka ve výši 45 000 tis. K� uvoln
na do rozpo�tu hlavního m
sta Prahy 
na financování provozu a udržování funk�nosti ochranných systém	 podzemních 
dopravních staveb na území hlavního m
sta Prahy. 

� Prost�edky pro �ešení aktuálních problém� územních samosprávných celk� – 
schválený rozpo�et �inil 65 375 tis. K�. Z této položky výdaj	 byly b
hem roku na 
základ
 žádostí uvol�ovány prost�edky na �ešení závažných problém	 územních 
samosprávných celk	, které nebyly kryty ve schváleném státním rozpo�tu na p�íslušný 
rok. V roce 2011 se jednalo jak o dotace, tak o návratné finan�ní výpomoci. Konkrétní 
�erpání prost�edk	 je závislé na situaci v daném roce (žádostech, oprávn
nosti 
požadavk	 apod.). Vzhledem k tomu, že na této položce nebyl dostate�ný objem 
finan�ních prost�edk	, bylo provedeno v pr	b
hu roku 2011 rozpo�tové opat�ení, 
kterým byl navýšen objem finan�ních prost�edk	 na položce o 16 000 tis. K�, tj. na 
�ástku 81 375 tis. K� (viz �ást „Rozpo�et výdaj	“). �erpáno bylo celkem 
78 567 tis. K�. Na základ
 rozhodnutí ministra financí byly z této položky poskytnuty 
návratné finan�ní výpomoci �ty�em obcím, které se nacházely v obtížné finan�ní situaci 
(velký objem finan�ních závazk	 z minulých let, exekuce na majetek a ú�ty obce) v 
celkové výši 77 151 tis. K�. Jednalo se o tyto obce/m
sta: m
sto Terezín – �ástka 
8 000 tis. K� (na jednorázovou úhradu �ásti exeku�ního vým
ru), obec Chlumec – 
�ástka 14 000 tis. K� (na jednorázovou úhradu �ásti závazk	 z minulých období), m
sto 
Kolín – �ástka 37 440 tis. K� (jednorázová úhrada zbývající �ásti závazk	 z úv
ru 
poskytnutého v roce 2003 na financování pr	myslové zóny Kolín-Ov�áry), obec Kunice 
– �ástka 17 711 tis. K� (na jednorázovou úhradu dlužné �ástky návratné finan�ní 
výpomoci, která byla této obci poskytnuta z rozpo�tu St�edo�eského kraje v roce 2006). 
Z této položky byly rovn
ž uvoln
ny dotace pro základní a mate�ské školy z�izované 
DSO (1 219 tis. K�) a dotace na úhradu náklad	 za dobu správy Ministerstvem vnitra 
v obci Prameny (197 tis. K�). 

� Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními p�edpisy – rozpo�et 
této položky byl schválen ve výši 198 000 tis. K�, rozpo�et po zm
nách �inil 
197 876 tis. K�). Finan�ní prost�edky z uvedené položky byly uvol�ovány na základ
 
žádostí oprávn
ných subjekt	 podaných b
hem rozpo�tového roku. Prost�edky ve výši 
111 180 tis. K� byly poskytnuty kraj	m a obcím, z toho �ástka 61 275 tis. K� na 
náhradu škod zp	sobených vybranými zvlášt
 chrán
nými živo�ichy v souladu 
se zákonem �. 115/2000 Sb., ve zn
ní pozd
jších p�edpis	, �ástka 27 240 tis. K� na 
úhradu náklad	 spojených s preventivními opat�eními zabra�ujícími vzniku a ší�ení 
onemocn
ní tuberkulózou (zákon �. 258/2000 Sb., ve zn
ní pozd
jších p�edpis	, 



 119

a vyhláška ministerstva zdravotnictví �. 224/2002 Sb.) a �ástka 15 540 tis. K� na úhradu 
realizovaných ozdravných protiradonových opat�ení ve vnit�ním ovzduší staveb 
a v pitné vod
 pro ve�ejné zásobování (zákon �. 18/1997 Sb., ve zn
ní pozd
jších 
p�edpis	 – atomový zákon a vyhláška �. 461/2005 Sb.). Dále byly uvoln
ny prost�edky 
ve výši 7 125 tis. K� na úhradu náklad	 vzniklých lékárnám s odevzdáním 
a zneškodn
ním nepoužitelných lé�iv (zákon �. 378/2007 Sb., o lé�ivech, ve zn
ní 
pozd
jších p�edpis	). Úspora výdaj	 �iní 86 696 tis. K�. Konkrétní �erpání t
chto 
výdaj	 v daném roce závisí na �etnosti obdržených žádostí, výši požadovaných 
finan�ních prost�edk	, pop�. na spln
ní podmínek daných p�íslušným právním 
p�edpisem. Rozpo�et této položky byl snížen rozpo�tovým opat�ením o 124 tis. K� 
k pokrytí zvýšených výdaj	 souvisejících s výplatou náhrad ke zmírn
ní n
kterých 
k�ivd zp	sobených komunistickým režimem (viz �ást „Rozpo�et výdaj	“). 

� Dotace na �innosti vykonávané obcemi s rozší�enou p�sobností v oblasti sociáln� 
právní ochrany d�tí - dotace byla poskytnuta na základ
 § 58 odst. 1 zákona 
�. 359/1999 Sb., o sociáln
-právní ochran
 d
tí, ve zn
ní pozd
jších p�edpis	, který 
stanovuje, že náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociáln
-právní ochrany d
tí, 
není-li stanoveno jinak, nese stát. Dotace byla ur�ena na úhradu b
žných výdaj	 
souvisejících s výkonem p�enesené p	sobnosti v této oblasti. Finan�ní prost�edky 
v rozpo�tovaném objemu 739 447 tis. K� byly uvoln
ny obcím s rozší�enou p	sobností 
a hl. m. Praze pro jednotlivé m
stské �ásti b
hem roku ve �tvrtletních splátkách na 
základ
 podklad	 Ministerstva práce a sociálních v
cí. 

� Navýšení p�ísp�vku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce 
s rozší�enou p�sobností a hl. m. Prahu - finan�ní prost�edky byly rozpo�továny ve 
výši 212 180 tis. K� a uvoln
ny jednorázov
 na základ
 rozpisu, který p�edložilo 
Ministerstvo práce a sociálních v
cí. Byly ur�eny na úhradu b
žných výdaj	 
souvisejících s výkonem p�enesené p	sobnosti provád
né obecními ú�ady obcí 
s rozší�enou p	sobností a hl. m. Prahou v oblasti sociálních služeb podle zákona 
�. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

� �áste�ná kompenzace snížení p�ísp�vku na výkon státní správy v roce 2011 pro 
obce s rozší�enou p�sobností s ekonomickým dopadem z tohoto snížení - položka 
byla vytvo�ena na základ
 usnesení Rozpo�tového výboru PSP �. 118 ze dne 6. 4. 2011, 
ve kterém tento výbor požádal ministra financí, aby po nabytí ú�innosti zákona 
�. 97/2011 Sb., kterým se m
ní zákon �. 433/2010 Sb., o státním rozpo�tu �R na rok 
2011, byla v kapitole VPS na rok 2011 vytvo�ena tato nová položka ve výši 
220 588 tis. K�. �ástka byla rozd
lena a uvoln
na p�íslušným obcím s rozší�enou 
p	sobností dle seznamu, který tvo�í p�ílohu k tomuto usnesení. 

Transfery ve�ejným rozpo�t�m úst�ední úrovn� 

� Prost�edky na pojistné zdravotního pojišt�ní - platba státu – rozpo�tovaná �ástka 
�inila 52 997 346 tis. K�, skute�ná výše plateb státu dosáhla �ástky 52 717 219 tis. K�. 
V pr	b
hu roku 2011 nebyla realizována žádná p�edsunutá platba do systému 
všeobecného zdravotního pojišt
ní, ani nebyla provedena legislativní zm
na. Sazba 
platby státu byla 723 K�/osoba/m
síc, tj. ro�ní výše platby �inila 8 676 K�/osoba. 
Dosaženou úsporu ve výši 280 127 tis. K� ovlivnilo celkové snížení po�tu státních 
pojišt
nc	. Od b�ezna 2011 (nejvyšší po�et, a to 6 144 178 osob) jejich po�et pr	b
žn
 
klesal, a to až do listopadu, s mírným nár	stem v prosinci.  

� P�evod prost�edk� na zvláštní ú�et rezervy pro d�chodovou reformu – tento 
p�evod nebyl v roce 2011 realizován (viz zmocn
ní pro ministra financí dle ustanovení 
§ 2 odst. 3 zákona �. 433/2010 Sb., o státním rozpo�tu �eské republiky na rok 2011). 
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Podle státního záv
re�ného ú�tu za rok 2010 skon�ilo hospoda�ení systému 
d	chodového pojišt
ní schodkem.  

Ostatní výdaje 
Ostatní výdaje kapitoly VPS nebyly do�erpány o 3 706 166 tis. K� ve srovnání s rozpo�tem 
po zm
nách. Pln
ní tohoto ukazatele ovlivnily zejména nerealizované výdaje na návratnou 
finan�ní výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace (1,8 mld. K�) a 
n
které další výdaje. 

Jednotlivé výdajové tituly lze charakterizovat takto: 

� Prost�edky na novelu na�ízení vlády �. 566/2006 Sb. (platy duchovních) 
a související pojišt�ní a na zvýšení po�tu duchovních - v souvislosti s podepsanou 
Deklarací shody o výkonu hospodá�ského zabezpe�ení církví a náboženských 
spole�ností v letech 2011-2014, na jejímž základ
 došlo k fixaci výdaj	 na platy 
duchovních podle skute�ného po�tu duchovních zjišt
ného v �íjnu 2010 po mzdových 
inventurách, tj. 4 892 duchovních, byla uvoln
na do kapitoly Ministerstva kultury 
�ástka 44 000 tis. K�. Na základ
 této deklarace by celkové výdaje na platy duchovních 
m
ly �init celkem 1 348 000 tis. K� (v rozpo�tu kapitoly bylo zabezpe�eno 1 304 
000 tis. K�).  

� Prodej kolkových známek - provize �eské pošt� - v rozpo�tu kapitoly byly 
rozpo�továny prost�edky ve výši 110 000 tis. K�, které byly �erpány �ástkou 
72 655 tis. K�, tj. 66,1 % rozpo�tu (v roce 2010 �erpáno 82 624 tis. K�). �ástka byla 
použita na dorovnání �istých p�íjm	 o provizi p�iznanou komisioná�i �eské pošt
, s.p. 
zajiš�ujícímu prodej kolkových známek a zaslána na ú�et FÚ pro Prahu 1. 

� Prost�edky na souhrnné pojišt�ní vozidel – z rozpo�tované �ástky ve výši 
60 000 tis. K� bylo vyplaceno celkem 37 159 tis. K�. Jedná se o úhrady státu za 
odpov
dnost za škody zp	sobené provozem speciálních motorových vozidel s výjimkou 
z pojišt
ní odpov
dnosti podle zákona �. 168/1999 Sb., (jde o vozidla integrovaného 
záchranného systému, Bezpe�nostní informa�ní služby, zvláštních složek Ministerstva 
obrany a Ministerstva vnitra a vozidla obcí provozovaná jednotkami sbor	 
dobrovolných hasi�	), kdy povinnost nahradit škody má Ministerstvo financí. �eské 
podnikatelské pojiš�ovn
, a. s. byla vyplacena celková �ástka 36 741 tis. K� (z toho 
odm
na pojiš�ovn
 �inila 5 833 tis. K�). Likvidace škodních událostí pokra�uje dále i u 
�eské pojiš�ovny, a. s., se kterou již byla ukon�ena smlouva. Této pojiš�ovn
 byla 
vyplacena celková �ástka 419 tis. K� (z toho odm
na pojiš�ovn
 �inila 38 tis. K�). 
V roce 2011 došlo k poklesu vyplacených škod oproti roku 2010 o 37 mil. K�. 
D	vodem poklesu výdaj	 oproti roku 2010 a dosažené úspory prost�edk	 ve výši tém
� 
23 mil. K� v roce 2011 bylo, že nevznikla pln
ní v p�ípadech úraz	 osob, zran
ných p�i 
nehodách, kdy soudy rozhodují o odškodn
ní poškozených osob podle § 585 odst. 1 
ob�anského zákoníku o kapitalizaci za ztrátu výd
lku po skon�ení pracovní 
neschopnosti a o náhrad
 za ztížení spole�enského uplatn
ní. Rovn
ž nelze odhadnout 
termín finan�ního pln
ní ani jeho výši (doba mezi pojistnou událostí a pln
ním je i více 
než 5 let). 

� Na poplatky za vedení ú�t� pen�žním ústav�m bylo vynaloženo celkem 
101 650 tis. K�, tj. o 118 350 tis. K� mén
 ve srovnání s rozpo�tem. V roce 2010 bylo 
�erpáno celkem 100 737 tis. K�. 

� Výdaje na správu a vedení ú�t� vládních úv�r� – výdaje spojené s financováním 
zahrani�ních úv
r	 dosáhly �ástky 23 448 tis. K� a týkaly se pouze správy a vedení ú�t	 
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vládních úv
r	. V souladu s uzav�enými smlouvami se jednalo o úhrady ve prosp
ch 
�NB (7 840 tis. K�) a �SOB, a. s. (15 608 tis. K�), které byly �tvrtletn
 uvol�ovány.  

� Výdaje na volby celkem – rozpo�tovaná byla �ástka ve výši 116 685 tis. K�, uvoln
no 
bylo celkem 23 649 tis. K� (v tom rozpo�tovými opat�eními do kapitol 14 159 tis. K� 
a p�evodem prost�edk	 na ú�ty územních samosprávných celk	 9 490 tis. K�). 
Podrobn
jší údaje uvádí tabulka: 
Tabulka �. 8: Výdaje na volby celkem (v tis. K�) 

uvoln
né
prost�edky

Ministerstvo vnitra nové a dodate�né volby do zastupitelstev obcí 2 459 

Ministerstvo vnitra dopl�ovací volby do Senátu P�R  835 

�SÚ dodate�né, nové a opakované volby do zastupitelstev 
obcí 

9 572 

�SÚ dopl�ovací volby do Senátu P�R 1 293 

Územní samosprávné celky dopl�ovací volby do Senátu P�R 4 030 

Územní samosprávné celky nové a dodate�né volby do zastupitelstev obcí 5 460 

Celkem 23 649

kapitola volby

 
Z rozpo�tovaných výdaj	 nebyla využita �ástka 93 096 tis. K�.  

� Návratná finan�ní výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské 
federace - výdaje byly rozpo�továny ve výši 1 800 000 tis. K� a vycházely 
z p�edpokladu dosažení dohody s p�íslušnými státními orgány Ruské federace o úhrad
 
da�ových povinností �eského subjektu, který podle tzv. Jamburgských dohod na území 
Ruské federace realizoval výstavbu pro plynárenský pr	mysl v�etn
 navazující 
infrastruktury a ob�anské vybavenosti. Výdaje byly vázány na vy�íslení celkových 
da�ových nedoplatk	 ruskou stranou a odsouhlasení mechanismu jejich úhrady v�etn
 
recipro�ních dodávek zemního plynu do �R (protože Jamburgská dohoda z roku 1985 
nepo�ítala s da�ovými povinnostmi, m
ly být podle p�edb
žných jednání p�íslušné dan
 
uhrazeny �eskou stranou tak, jak to vyžaduje konvence o zamezení dvojího zdan
ní 
a jejich hodnota zahrnuta do zadluženosti Ruské federace a následn
 uhrazena 
dodávkami zemního plynu). K tomuto vy�íslení da�ových nedoplatk	 a dosažení výše 
uvedené dohody nedošlo, proto nebyl výše uvedený výdaj ani v roce 2011 realizován 
(totéž platí i pro oblast p�íjm	, kde byla rozpo�tována stejná �ástka). 

� P�evod zem�d�lských a lesních pozemk� z vlastnictví státu na jiné osoby – 
související náklady - ve smyslu § 20 odst. 1 zákona �. 95/1999 Sb. a provád
cí 
vyhlášky Ministerstva financí �. 9/2000 Sb. bylo Pozemkovému fondu �R jako záloha 
na rok 2011 uvoln
no 53 000 tis. K�. Z prost�edk	 byly hrazeny výdaje na znalecké 
posudky, na vklady do Katastru nemovitostí, na ov
�ování listin, na geometrické plány, 
na inzerci a na identifikaci pozemk	. Pozemkový fond �R p�evedl ve smyslu výše 
citovaného zákona celkem 37 419 pozemk	 o celkové vým
�e cca 22 668 ha. Pr	m
rný 
realizovaný výdaj na 1 ha státní p	dy �inil 2 084 K� (oproti roku 2010 došlo k nár	stu 
o cca 329 K� na 1 ha p�evedené státní p	dy). Detailn
jší, definitivní údaje budou 
obsaženy ve výro�ní zpráv
 Pozemkového fondu �R za rok 2011. Z rozpo�tované 
�ástky nebylo vy�erpáno 28 000 tis. K�, nebo� nelze dop�edu p�esn
 odhadnout rozsah 
�inností souvisejících s p�evody. 

� Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro p�íjem pomoci 
z rozpo�tu EU – rozpo�tované prost�edky v celkové výši 988 100 tis. K� byly ur�eny:  
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o na úhradu kurzových ztrát v souvislosti s realizací programu SAPARD, 
program	 SF a CF pro období 2004-2006, program	 SF/CF/EFF pro období 
2007-2013 a s realizací finan�ních mechanism	 EHP/Norsko a Programu 
švýcarsko-�eské spolupráce (p�edpoklad celkem 927 500 tis. K�). Výdaje na 
tento ú�el nebyly �erpány. D	vodem vzniku úspory je zejména obtížnost 
stanovení odhadu vývoje sm
nného kurzu CZK/EUR za rozpo�tový rok. 
V pr	b
hu roku 2011, a zejména v jeho 4. �tvrtletí, CZK v	�i EURu p�evážn
 
oslabovala. Tento vývoj byl proti p�edpokládanému dlouhodobému posilování 
CZK na základ
 makroekonomických predikcí odlišný. To vedlo k postupné 
kumulaci kurzových zisk	 z p�evod	 uskute�n
ných p�edevším ke konci roku 
2011. V d	sledku tohoto vývoje nevznikla celková pot�eba �erpat 
rozpo�tovanou �ástku za rok 2011 p�i úhrad
 prost�edk	 EU Národním fondem 
do kapitol státního rozpo�tu za provedené p�edfinancování. Výši kurzových 
rozdíl	 ovliv�uje �ada dalších faktor	, nap�. pohyb kurzu CZK/EUR v �asovém 
období mezi p�ijetím žádosti o refundaci prost�edk	 a provedenou platbou 
z PCO, odlišnosti v denním vývoji kurzu �NB proti fixnímu m
sí�nímu kurzu 
CZK/EUR Evropské komise, podle n
hož se p�evedené prost�edky vykazují 
v	�i Evropské komisi. Kurzový zisk, jako výsledek oslabovaní CZK v	�i EUR, 
který kurzovou ztrátu kompenzuje, byl u program	 programového období 2007-
2013 zaznamenán zejména v posledním �tvrtletí roku 2011, kdy se realizoval 
nejv
tší objem p�evod	 z Národního fondu na ú�ty rozpo�tových kapitol. 
Naopak z plateb na refundace za programové období 2004-2006 vznikla v 
souhrnu kurzová ztráta, nebo� CZK v okamžiku provedení t
chto plateb byla ve 
vztahu k EURu siln
jší, než v moment
 p�ijetí závazku. V souhrnu za ob
 
programovací období provedené refundace vedly k celkovému mírn
 zápornému 
kurzovému dopadu. Jeho relativn
 nízká výše umožnila pokrytí kurzové ztráty 
výhradn
 ze z	statku prost�edk	 na univerzálním ú�tu Národního fondu; 

o na vratky neoprávn
n
 použitých nebo zadržených prost�edk	 ES pro pot�eby 
nástroj	 Phare, Transition Facility, SAPARD a FM EHP/Norsko – na tento ú�el 
bylo vy�erpáno 2 875 tis. K� (p�edpoklad 25 000 tis. K�). Prost�edky byly 
použity na úhradu závazk	 v	�i finan�nímu ú�adu vyplývajících z kurzových 
rozdíl	 vzniklých z d	vodu dvakrát odvedené DPH Evropské komisi u 
program	 Phare; 

o na výdaje na externí audit (certifikaci) Spole�né zem
d
lské politiky 
(p�edpoklad �inil 12 600 tis. K�). V roce 2011 byla proplacena firm
 BDO 
Prima CA s.r.o za certifikaci ú�t	 SZIF - platební agentury za finan�ní rok 2010 
�ástka 9 600 tis. K�; 

o na penále z prodlení pro EK, vratky prost�edk	 SF/CF/EFF a úroky z prodlení za 
programy období 2004 – 2006 a 2007 – 2013 – výdaje nebyly �erpány 
(p�edpoklad 23 000 tis. K�). D	vodem byla skute�nost, že penále z prodlení 
nebylo dosud s Evropskou komisí vypo�ádáváno a veškeré prost�edky, které 
m
ly být vráceny p�íjemc	m na základ
 prominutí odvodu prost�edk	 EU, byly 
vypo�ádány z disponibilních zdroj	 SF/CF/EFF. Proto nebylo nutné �ešit 
náhradní vypo�ádání závazk	 z prost�edk	 kapitoly VPS. 

Celkem bylo na této položce �erpáno 12 475 tis. K�. Oproti schválenému rozpo�tu 
vznikla úspora v celkové výši 975 625 tis. K�. 
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� Mezinárodní spory (dohody o podpo�e a ochran� investic apod.) a výdaje spojené 
se zrušením �KA – na arbitrážní spory vedené proti �eské republice z titulu údajného 
porušení dohod o podpo�e a ochran
 investic bylo v pr	b
hu roku 2011 do kapitoly 
Ministerstva financí uvoln
no 283 305 tis. K� ( v roce 2010 �ástka 148 850 tis. K�). 
Prost�edky byly vynaloženy zejména na zabezpe�ení konzulta�ních, poradenských a 
právních služeb, p�ípadn
 na soudní náklady a bankovní poplatky p�i platbách do 
zahrani�í, v souvislosti s arbitrážními spory, vedenými proti �R z titulu údajného 
porušení dvoustranných mezinárodních dohod o vzájemné ochran
 a podpo�e investic. 
Podrobn
jší rozbor obsahuje záv
re�ný ú�et kapitoly Ministerstva financí. Vzhledem ke 
specifi�nosti agendy spojené s mezinárodními arbitrážními spory je odhad náklad	 
spojených s t
mito spory vždy zna�n
 obtížný, a to i v horizontu jednoho roku. Každý 
spor je jedine�ný a jeho pr	b
h se dá p�edvídat pouze velmi rámcov
. Pr	b
h sporu 
ovliv�uje taktika stran sporu, procesní rozhodnutí arbitr	, p�ípadná nutnost vyžádat si 
expertizy nebo analýzy od t�etích subjekt	, event. smírná jednání a další faktory 
ovliv�ující jednotlivé kroky stran. Rozpo�et této položky výdaj	 byl snížen o �ástku 
37 380 tis. K� v souvislosti s �ešením v rozpo�tu nezabezpe�ených prost�edk	 
v kapitole Ministerstva financí na právní zastoupení u švýcarského soudu v kauze 
privatizace Mostecké uhelné spole�nosti, a.s. (viz �ást „Rozpo�et výdaj	“). 

� Vrcholné návšt�vy - usnesením vlády �R �. 506/2000 byly schváleny Zásady pro 
uskute��ování zahrani�ních cest �len	 vlády a vedoucích ostatních úst�edních orgán	 
státní správy a Zásady financování vrcholných návšt
v4. Podmínkou pro úhradu výdaj	 
na vrcholné návšt
vy bylo p�ijetí p�íslušného usnesení vlády. Prost�edky na zabezpe�ení 
vrcholných návšt
v ve výši 50 000 tis. K� byly uvoln
ny do rozpo�tu kapitoly 
Ministerstva zahrani�ních v
cí. �ástka 34 600 tis. K� z	stala nevyužita. 

� Výdaje na financování program� EU – rozpo�tovaná �ástka ve výši 269 036 tis. K� 
(spolu s dalšími prost�edky ve výši 683 074 tis. K� z vládní rozpo�tové rezervy) byla 
uvoln
na do kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k posílení spolufinancování 
státního rozpo�tu na Regionálních opera�ních programech a opera�ních programech 
hlavního m
sta Prahy pro projekty schválené do 22. zá�í 2010 (usnesení vlády 
�. 64/2011). 

� Bezpe�nostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifika�ních 
pr�kazech – schválený rozpo�et ve výši 490 000 tis. K� byl v pr	b
hu roku zvýšen 
o �ástku 47 101 tis. K� na vrub vládní rozpo�tové rezervy (viz �ást „Rozpo�et výdaj	“). 
V souladu s usnesením vlády �. 561/2011 byly do kapitoly Ministerstva vnitra 
p�evedeny prost�edky ve výši 490 000 tis. K� a do kapitoly Ministerstva zahrani�ních 
v
cí prost�edky ve výši 47 101 tis. K�. 

� Pozemkové úpravy – rozpo�tovaná �ástka ve výši 700 000 tis. K� byla p�evedena 
formou rozpo�tových opat�ení do kapitoly Ministerstva zem
d
lství na financování 
pozemkových úprav. 

� Prost�edky na zapojení ob�an� �R do civilních struktur EU a dalších 
mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí – na 
uvedený ú�el bylo rozpo�továno celkem 117 000 tis. K�. V pr	b
hu roku 2011 byly 
prost�edky na základ
 žádostí jednotlivých kapitol uvoln
ny takto: Ministerstvu 
zahrani�ních v
cí �ástka 47 774 tis. K�, Ministerstvu obrany �ástka 2 235 tis. K�, 

                                                 
4 usnesení vlády bylo zm
n
no usnesením �. 1123/2007 o zm
n
 usnesení vlády ze dne 25. kv
tna 2000 �. 506 
o koordinaci zahrani�ních cest �len	 vlády a o financování vrcholných návšt
v 
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Ministerstvu vnitra �ástka 30 583 tis. K� a Ministerstvu spravedlnosti 8 383 tis. K�. 
Nebyly �erpány prost�edky ve výši 28 025 tis. K�. 

� Ztráta spole�nosti MUFIS, a.s. – byla vyplacena �ástka 13 598 tis. K�, která se týkala 
ztráty, resp. dotace na úroky z p	j�ky Státnímu fondu životního prost�edí. Rozpo�et 
�inil 14 000 tis. K�.  

� Dopady embarga - v roce 2011 nebyly výdaje �erpány. 

� Výdaje na s�ítání lidu, dom� a byt� v roce 2011 – zákon �. 296/2009 Sb., o s�ítání 
lidu, dom	 a byt	 v roce 2011 v § 12 odst. 2 stanoví, že ze státního rozpo�tu se hradí 
výdaje na s�ítání vzniklé �eskému statistickému ú�adu, úst�edním správním ú�ad	m, hl. 
m. Praze, kraj	m a obcím a že výdaje jsou hl. m. Praze, kraj	m a obcím hrazeny formou 
ú�elové dotace poskytované ze státního rozpo�tu. K zabezpe�ení této akce byly 
uvoln
ny prost�edky rozpo�tovým opat�ením do rozpo�t	 kapitol v celkové výši 
1 509 724 tis. K� (pro �eský statistický ú�ad �ástka 1 504 900 tis. K�, pro Ministerstvo 
zahrani�ních v
cí 900 tis. K�, pro Ministerstvo obrany 2 000 tis. K�, pro Ministerstvo 
vnitra 574 tis. K� a pro Ministerstvo spravedlnosti 1 350 tis. K�). Územním 
samosprávným celk	m byla poskytnuta dotace v celkové výši 59 400 tis. K�. Rozd
lení 
dotace na kraje, obce a hl. m. Prahu provedl �eský statistický ú�ad. Dotace byla ur�ena 
na úhradu výdaj	 spojených s p�ípravou a provedením s�ítání lidu, dom	 a byt	 v roce 
2011, jejichž okruh je uveden ve sm
rnici Ministerstva financí. Úspora výdaj	 na této 
položce �inila 8 676 tis. K�. 

� Náhrady výdaj� územním samosprávným celk�m – doplatek za p�edchozí rok - 
skute�né výdaje ve výši 63 879 tis. K� se týkaly zejména doplatku úhrady výdaj	 na 
volby do Poslanecké sn
movny, do Senátu a do zastupitelstev obcí, dofinancování 
výdaj	 na výkon sociáln
 právní ochrany d
tí, dofinancování výdaj	 na likvidaci 
nepoužitelných lé�iv na základ
 zákona �. 378/2007 Sb., výdaj	 na náhradu škod 
zp	sobených zvlášt
 chrán
nými živo�ichy na základ
 zákona �. 115/2000 Sb., na 
s�ítání lidu, dom	 a byt	. Prost�edky byly poskytnuty kraj	m (112 tis. K�), obcím 
(50 022 tis. K�) a hl. m Praze (13 745 tis. K�) na základ
 provedeného finan�ního 
vypo�ádání se státním rozpo�tem podle vyhlášky �. 52/2008 Sb. Schválený rozpo�et 
této položky ve výši 80 000 tis. K� byl snížen o 16 000 tis. K� k zabezpe�ení vyšších 
výdaj	 na pol. „Prost�edky pro �ešení aktuálních problém	 územních samosprávných 
celk	“ (viz �ást „Rozpo�et výdaj	“).  

� Prost�edky na zabezpe�ení funkce finan�ního manažera úv�r� p�ijatých �R – 
výdaje se týkaly smluv, které uzav�elo Ministerstvo financí s �eskomoravskou záru�ní 
a rozvojovou bankou, a.s. a �SOB, a.s. k zajišt
ní �inností finan�ního manažera 
u financování infrastrukturních program	 v souvislosti s úv
ry p�ijatými od EIB u 
t
chto program	: Program zlepšení stavu mezinárodních silnic v �R (E Roads II), 
Program podpory vodohospodá�ských investic v �R (Vodohospodá�ský program), 
Projekt dálni�ního obchvatu Plzn
 a souvisejících silni�ních p�ivad
�	 (obchvat Plzn
), 
Projekt Masarykovy univerzity v Brn
 (Masarykova univerzita), Projekt �eských dálnic 
– B (Projekt dálnic B) a Projekt silni�ního okruhu Prahy, �ást jihozápadní (Okruh 
Prahy). Za tyto služby byla vyplacena �MZRB, a.s. �ástka 72 038 tis. K� a �SOB, a.s. 
�ástka 162 tis. K�. Celkem bylo na služby výše uvedených finan�ních manažer	 
�erpáno 72 200 tis. K�. Úspora ve výši 47 800 tis. K� vznikla nižším objemem 
prost�edk	 �erpaných prost�ednictvím t
chto bankovních ústav	. 

� Podpora zast�ešujících ob�anských sdružení p�sobících v oblasti �eského sportu 
a t�lovýchovy – rozpo�tovaná �ástka ve výši 270 000 tis. K� byla rozhodnutím ministra 
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financí zvýšena o 10 000 tis. K� na vrub vládní rozpo�tové rezervy (viz �ást „Rozpo�et 
výdaj	“). Prost�edky ur�ené na úhradu náklad	 spojených s �inností t
chto organizací 
byly rozd
leny dle návrhu Ministerstva školství, mládeže a t
lovýchovy do 
85 ob�anských sdružení p	sobících v oblasti �eského sportu a t
lovýchovy v úhrnné 
výši 278 735 tis. K�. Na základ
 toho byla vydána rozhodnutí o poskytnutí neinvesti�ní 
dotace a finan�ní prost�edky byly uvoln
ny jednotlivým ob�anským sdružením na jejich 
bankovní ú�et. �ástka ve výši 1 265 tis. K� z	stala ne�erpána.   

� Platby mezinárodním finan�ním organizacím – na uvedené platby bylo ve státním 
rozpo�tu na rok 2011 vy�len
no 900 000 tis. K�. Dosažená skute�nost �inila 
683 143 tis. K� a oproti rozpo�tu vznikla úspora 216 857 tis. K�. Úspora vznikla 
zejména nižším p�ísp
vkem do Evropského rozvojového fondu (tém
� 200 mil. K�). 
D	vodem bylo využití prost�edk	 uvoln
ných z p�edchozího 9. EDF a nižší realizace 
výdaj	 na projekty v rámci 10. EDF, než bylo Evropskou unií p	vodn
 plánováno. 
Dalším faktorem byl i výhodn
jší kurz CZK/EUR. P�ehled o uskute�n
ných platbách je 
uveden v tabulce: 
Tabulka �. 9: Platby mezinárodním finan�ním organizacím (v tis. K�) 

titul platby skute�nost 

ú�ast na 15. dopln
ní zdroj	 Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) 
v letech 2009 až 2011 106 970

p�ísp
vky do Evropského rozvojového fondu (10. EDF) 304 496
ú�ast �R v Iniciativ
 na multilaterální oddlužení rozvojových stát	 
(MDRI) v rámci Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) 6 940

úhrada ro�ního p�ísp
vku Rozvojové bance Rady Evropy 388
p�ísp
vek �R  na �eského poradce u Evropské banky pro obnovu a 
rozvoj (EBRD) 558

p�ísp
vek �R na spolufinancování slovenského a chorvatského 
poradce v naší konstituenci EBRD 2 978

správa kapitálového vkladu u IBRD 162 623

donorské aktivity EBRD 98 190
v tom: 
         p�ísp
vek do Jednotného evropského fondu zemí západního 
         Balkánu (EWBJF) 24 548

        p�ísp
vek do ODA Fondu technické spolupráce �R v EBRD 73 642

Celkem 683 143  
� Služby a provoz bezpe�ného datového centra a provozování komunika�ní 

infrastruktury – do rozpo�tu kapitoly Ministerstva financí byla uvoln
na �ástka 
215 852 tis. K� pro program 112V01 na zajišt
ní provozu produk�ního prost�edí 
Integrovaného informa�ního systému státní pokladny (IISSP) a rozší�ení provozu Servis 
desku. O�ekávané úspory ve výši 62 000 tis. K� byly použity ke zvýšení rozpo�tu 
kapitoly Ministerstva financí na výdaje spojené s právním zastoupením �R 
u švýcarského soudu (kauza privatizace Mostecké uhelné spole�nosti a.s.) – viz �ást 
„Rozpo�et výdaj	“. 

� Jednotné inkasní místo a technicko organiza�ní opat�ení v da	ové správ� – do 
kapitoly Ministerstva financí byly p�evedeny prost�edky ve výši 750 000 tis. K�. 
Prost�edky byly sm
rovány do rozpo�tu Generálního finan�ního �editelství a byly 
ur�eny nap�. na zajišt
ní cílového stavu dislokace pracoviš� Jednoho inkasního místa 
(dále „JIM“), na dokon�ení stavebních prací v rámci programu Rozvoj a obnova MTZ 
územních finan�ních orgán	, na informa�ní a komunika�ní systémy a hardware 
v souvislosti s realizací technickoorganiza�ních opat�ení v da�ové správ
 a s p�ípravou 
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JIM, na zajišt
ní provozuschopnosti datových sítí, bezpe�nostních prvk	 a na díl�í 
technologické projekty v souvislosti s projektem JIM, na nákup programového 
vybavení a souvisejících softwarových služeb pro projekt JIM, na odstupné 
v souvislosti s organiza�ními zm
nami schválenými od 31.3. 2011, na zvýšení 
prost�edk	 na platy a související výdaje v souvislosti s Projektem JIM, a to na 
sjednocení pravidel pro poskytování jednotlivých složek platu u zam
stnanc	 
Generálního finan�ního �editelství a na ocen
ní za spln
ní mimo�ádných úkol	. 

� Datové schránky - prost�edky ve výši 490 000 tis. K� byly rozpo�tovým opat�ením 
p�evedeny do rozpo�tu kapitoly Ministerstva vnitra. Kapitola je použila na platby za 
poskytnuté služby, které jsou hrazeny m
sí�n
, a to za �etnost provedených transakcí, 
z�ízení p�ístup	 k datové schránce, poštovné související s rozesíláním p�ístupových 
údaj	 k datové schránce, rozesíláním znep�ístupn
ní datové schránky. V neposlední 
�ad
 je hrazena paušální odm
na �eské pošt
, s. p. za provozování informa�ního 
systému datových schránek. Další prost�edky na tento ú�el ve výši 362 000 tis. K� byly 
uvoln
ny z vládní rozpo�tové rezervy (usnesení vlády �. 603/2011).  

� Kompenzace náklad� vzniklých �NB v souvislosti s uzav�ením a pln�ním dohody 
o poskytnutí bilaterální p�j�ky MMF (UV �. 500/2009) – z rozpo�tované �ástky 
300 000 tis. K� bylo �erpáno celkem 43 513 tis. K�. Nedo�erpání je dáno zejména tím, 
že MMF nepožadoval �erpání celé p�islíbené �ástky, která �inila 1,03 mld. EUR. Úv
r 
byl v roce 2011 �erpán zhruba z 13,5 %. Dále oproti p	vodním pesimistickým odhad	m 
�NB, že �erpání všech tranší bude znamenat úrokovou ztrátu, došlo k situaci, že �NB 
realizovala zisk. 

� Podpora filmové produkce – na uvedený ú�el byla do kapitoly Ministerstva kultury 
uvoln
na rozpo�tovaná �ástka ve výši 300 000 tis. K�.  

Odvody do rozpo�tu Evropské unie 

� Odvod vlastních zdroj� Evropských spole�enství do rozpo�tu Evropské unie 
základem pro stanovení prost�edk	 na odvody vlastních zdroj	 dle DPH a dle HND ve 
státním rozpo�tu na rok 2011 byly údaje o vlastních zdrojích uvedené pro �eskou 
republiku v návrhu rozpo�tu EU na rok 2011, který p�ipravila Evropská komise. Pro 
p�epo�et odvod	 z EUR na K� byl použit devizový kurs ze dne 3.5.20105. Rozpo�et 
�inil 35 250 000 tis. K�. Do rozpo�tu EU bylo odvedeno na úhradu vlastních zdroj	 EU 
36 326 978 tis. K� (5 098 837 tis. K� na zdroj dle DPH6 a 31 228 141 tis. K� na zdroj 
dle HND7). Platby vlastních zdroj	 dle DPH a HND za �R v roce 2011 do rozpo�tu EU 
tak byly o 1 076 978 tis. K� vyšší, než �ástka stanovená na jejich úhradu ve schváleném 
státním rozpo�tu. K navýšení schváleného rozpo�tu o 1 100 000 tis. K� formou 
rozpo�tového opat�ení (viz �ást „Rozpo�et výdaj	“) došlo proto, že v prosincové platb
 
se promítl zejména vliv vypo�ádání zdroje dle HND a DPH podle skute�ných údaj	 
p�edchozích let. V rámci tohoto vypo�ádání Komise požadovala dodate�nou úhradu ve 
výši 5 003 mil. K� (�ádné platby za rok 2011 �inily 31 324 mil. K�8). Tato dodate�ná 
úhrada vyplývá z navýšení údaj	 o skute�ném HND, které provedl �SÚ v roce 2011 
v d	sledku plánované mimo�ádné revize národních ú�t	. Nov
 stanovený HND na roky 

                                                 
5 25,57 CZK/EUR 
6 Položka rozpo�tové skladby 5514 
7 Položka rozpo�tové skladby 5515, ze které jsou rovn
ž financovány opravy rozpo�tových nevyvážeností 

poskytované Spojenému království (tzv. korekce UK) a hrubé snížení ro�ních p�ísp
vk	 dle HND pro 
Nizozemsko a Švédsko poskytnuté pro období 2007-2013 podle rozhodnutí Rady �. 2007/436/ES, Euratom, 
nebo� výše t
chto p�ísp
vk	 je závislá na výši  HND 

8 Podle platného rozpo�tu v prosinci (AB 4/2011) 
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2004 – 2010 je v pr	m
ru o 3-4 % vyšší, než údaje publikované �SÚ v p�edchozích 
letech. Oproti rozpo�tu po zm
nách �inila úspora 23 022 tis. K�. V roce 2011 byly 
celkov
 vynaložené prost�edky státního rozpo�tu na úhradu vlastních zdroj	 EU 
o 4 019 mil. K� vyšší než v roce 2010. 

Výdaje vzniklé v pr�b�hu roku, které nelze v�cn� za�adit do ostatních specifických 
ukazatel� 
Výdaje z tohoto ukazatele nebyly v roce 2011 realizovány.  

Výdaje na odstra	ování d�sledk� povodní a na následnou obnovu 
Na uvedený ú�el byla rozpo�tována �ástka 4 000 000 tis. K�. Usnesením vlády �. 692/2010 
k �ešení odstran
ní a obnovy �ástí území �eské republiky poškozených povodn
mi v srpnu 
2010 vláda rozhodla o zapojení prost�edk	 státního rozpo�tu na roky 2011 až 2013 do 
celkové výše 3 515 000 tis. K� na základ
 materiál	 p�edložených vlád
 Ministerstvem pro 
místní rozvoj, Ministerstvem pro životní prost�edí a Ministerstvem zem
d
lství v roce 2011 
s aktualizací škod a s využitím finan�ních prost�edk	 podle p�ílohy �. 1 uvedeného usnesení. 
V roce 2011 níže uvedená ministerstva p�edložila materiály pro jednání vlády a prost�edky 
byly uvoln
ny do rozpo�tu jejich kapitol takto: 
Tabulka �. 10: Transfery na odstra	ování povod	ových škod z kapitoly VPS (v tis. K�) 

kapitola usnesení vlády �. �ástka v tis. K�
 Ministerstvo pro místní rozvoj 287/2011 2 120 300

 Ministerstvo zem
d
lství 
692/2010
321/2011
652/2011

364 000

 Ministerstvo životního prost�edí 620/2011 48 050
Celkem 2 532 350  

Usnesením �. 652/2011 byla �ástka 21 000 tis. K� pro kapitolu Ministerstva zem
d
lství 
ur�ena na odstran
ní povod�ových škod z kv
tna a �ervna 2010. P�edpokládá se, že další 
prost�edky do výše uvedené �ástky budou uvoln
ny v roce 2012 a v roce 2013. 

Výdaje vedené v informa�ním systému programového financování EDS/SMVS celkem 
Rozpo�et výdaj	 na tento ú�el �inil 743 678 tis. K�, skute�né �erpání �inilo 398 990 tis. K�. 
V rámci tohoto ukazatele byly zahrnuty tyto programy: 

Podpora rozvoje a obnovy materiáln� technické základny regionálního školství 
(program 29821) 
Program zahrnuje státní podporu v oblasti rozvoje a obnovy materiáln
 technické základny 
školských za�ízení v p	sobnosti obcí, tj. zejména základních škol a p�edškolních za�ízení. 
Cílem je zabezpe�ení vhodných prostor, umož�ujících kvalitní výuku v�etn
 souvisejícího 
zázemí. Ve schváleném státním rozpo�tu byly na tyto pot�eby vy�len
ny prost�edky ve výši 
125 000 tis. K�, rozpo�et po zm
nách �inil 133 000 tis. K�. V roce 2011 byly poskytovány 
dotace z�ásti na akce rozestav
né v minulých letech a z�ásti na financování v pr	b
hu roku 
vyvolaných pot�eb �ešení havarijních stav	 objekt	 nevyhovujících jak z hlediska 
hygienických norem, tak z hledisek bezpe�nostních. Celkov
 bylo vynaloženo 
114 984 tis. K�, z toho kapitálové výdaje �inily 112 084 tis. K�. Všechny výdaje sm
�ovaly 
do rozpo�t	 obcí. 

Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sn�movny Parlamentu a vlády �R (program 
29822)  
Na program byly pro rok 2011 ve schváleném státním rozpo�tu vy�len
ny prost�edky ve výši 
618 678 tis. K�, rozpo�et po zm
nách �inil 610 678 tis. K�. Z celkových realizovaných 
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výdaj	 ve výši 284 006 tis. K� byly �erpány dotace na výstavbu a obnovu sportovních 
za�ízení ve vlastnictví obce a neziskových organizací ve výši 58 475 tis. K�, na výstavbu a 
obnovu komunální infrastruktury ve výši 38 708 tis. K�, na výstavbu a obnovu 
zdravotnických a sociálních za�ízení ve výši 8 900 tis. K�, na po�ízení, obnovu a provozování 
majetku obcí, sdružení a svaz	 ve výši 26 584 tis. K�, na p�ísp
vky kraj	m na výkupy 
pozemk	 pod silnicemi II. a III. t�ídy ve výši 23 439 tis. K� a na technická opat�ení v 
pásmech ochrany vod ve výši 127 900 tis. K�. Z celkových skute�ných výdaj	 tohoto 
programu �inily kapitálové výdaje 277 693 tis. K� a b
žné výdaje 6 313 tis. K�. V �len
ní 
podle právních forem p�íjemc	 v
tšina dotací sm
�ovala do rozpo�t	 obcí a kraj	 (�ástka 233 
547 tis. K�, tj. 82,2 % skute�ných výdaj	), dále neziskovým organizacím (�ástka 37 
459 tis. K�, tj. 13,2 %) a ostatním subjekt	m (�ástka 13 000 tis. K�, tj. 4,6 %). Úspora ve výši 
326 672 tis. K� byla zp	sobena ne�erpáním prost�edk	 na výkupy pozemk	 pod 
komunikacemi II. a III. t�ídy.  

Transfery a p�j�ené prost�edky (návratné finan�ní výpomoci) poskytnuté ve�ejným 
rozpo�t�m územní úrovn� 
Prost�edky poskytnuté do rozpo�tu územních samosprávných celk	 v rámci celkových výdaj	 
kapitoly VPS charakterizují tyto údaje: 

Tabulka �. 11: Transfery a p�j�ené prost�edky poskytnuté ve�ejným rozpo�t�m územní 
úrovn� (v tis. K�) 

Ukazatel Schválený 
rozpo�et 

Rozpo�et po 
zm
nách

Skute�nost
Rozdíl proti 
rozpo�tu po 

zm
nách 
% pln
ní

a 1 2 3  3-2  3/2
Výdaje   13 531 730  13 585 713  13 077 709 -  508 004 96,3  

Struktura výdaj	 podle jednotlivých výdajových titul	 kapitoly je uvedena v tabulce �. 3 
v p�íloze (sloupce 8 až 10) a tyto výdaje jsou podrobn
ji komentovány v �ásti „Pln
ní 
rozpo�tu výdaj	“ rovn
ž podle jednotlivých výdajových titul	. Ve srovnání se schváleným 
rozpo�tem došlo ke zvýšení rozpo�tovaných prost�edk	, což bylo výsledkem t
chto 
protich	dných vliv	:  

� zvýšení z vládní rozpo�tové rezervy – investi�ní dotace pro M
sto Prachatice na 
zabezpe�ení pé�e pro nemocné Alzheimerovou chorobou (20 000 tis. K�) a dotace na 
do�ešení podmínek pro výkon státní správy v Liberci (zvýšení o 2 609 tis. K�);  

� zvýšení z rezervy na �ešení krizových situací - dotace ve výši 6 556 tis. K� m
stu 
Kralupy nad Vltavou na pokrytí náklad	 spojených s likvidací ekologické havárie 
v obci Úžice – �ervená Lhota; 

� zvýšení pol. „Prost�edky pro �ešení aktuálních problém	 územních samosprávných 
celk	“ (ukazatel „Další prost�edky pro územní samosprávné celky“) o 16 000 tis. K� 
v souvislosti s poskytnutím návratné finan�ní výpomoci obci Kunice; 

� zvýšení o prost�edky na práce spojené se s�ítáním lidu, byt	 a dom	 v roce 2011 – 
�ástka 59 401 tis. K�; 

� snížení výdaj	 o 124 tis. K� v pol. „Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími 
právními p�edpisy“ (ukazatel „Další prost�edky pro územní samosprávné celky“) a 
p�esunem na pol. „Jednorázové náhrady ke zmírn
ní n
kterých k�ivd zp	sobených 
komunistickým režimem“);  
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� snížení rozpo�tu tohoto okruhu prost�edk	 dále ovlivnilo využití �ásti o�ekávaných 
úspor v rozpo�tovaných prost�edcích na výkupy pozemk	 pod silnicemi II. a III. t�ídy 
v rámci programu 29822 k posílení ostatních podprogram	 v rámci programu 29822 
s ur�ením pro neziskové organizace a další subjekty.  

Nižší skute�né �erpání prost�edk	 oproti rozpo�tu po zm
nách o 508 004 tis. K� ovlivnilo 
zejména nedo�erpání prost�edk	 na výkupy pozemk	 pod silnicemi II. a III. t�ídy v rámci 
programu 29822 a dále nedo�erpání výdaj	 ur�ených na náhrady stanovené zvláštními zákony 
a dalšími právními p�edpisy a výdaj	 na volby. Ve srovnání s rokem 2010 byly transfery 
rozpo�t	m územní úrovn
 o 2,6 mld. K� nižší, a to zejména v d	sledku nižšího p�ísp
vku na 
výkon státní správy rozpo�tovaného pro rok 2011 a v d	sledku nižších výdaj	 na volby.  

Návratné finan�ní výpomoci byly v roce 2011 poskytnuty ve výši 77 151 tis. K� (podrobn
ji 
viz pol. „Prost�edky pro �ešení aktuálních problém	 územních samosprávných celk	“ v �ásti 
„Pln
ní rozpo�tu výdaj	“).  

 


