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Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 16. ledna 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 

„prosím o informace dle zákona 10/1999 Sb,o svobodném přístupu k informacím ,ve 
znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí ČR ,ohledně navýšení platů státních 
úředníků o částku 1500,-Kč od 01.01.2020 
1/ Ministerstvo financí ČR na toto navýšení poskytuje městům a obcím finanční 
prostředky? 
2/ V jaké výší /procento nebo částka nebo jiná forma/ ? 
3/ Musí si města ,obce na toto navýšení zajistit prostředky ze svých zdrojů? 
4/Kde mohou čerpat nebo získat tyto potřebné finanční prostředky na toto vládní 
rozhodnutí ?“ 
 
K jednotlivým bodům žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

1/ Ministerstvo financí ČR na toto navýšení poskytuje městům a obcím finanční 
prostředky? 
 
Ministerstvo financí na navýšení platů státních úředníků od 1. 1. 2020 neposkytuje 
finanční prostředky a nepředpokládá posílení rozpočtů měst a obcí na tento účel 
dotacemi ze státního rozpočtu. Je pouze na zastupitelstvu, jakým způsobem bude 
v rozpočtech zabezpečeno pokrytí tohoto navýšení. Finanční krytí platů zaměstnanců 
měst a obcí musí být hrazeno z jejich vlastních zdrojů. 
 
2/ V jaké výší /procento nebo částka nebo jiná forma/ ? 
 
Ministerstvo financí nestanoví žádnou výši, neboť na navýšení platů státních 
úředníků neposkytuje ze státního rozpočtu žádné prostředky.  
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3/ Musí si města ,obce na toto navýšení zajistit prostředky ze svých zdrojů? 
 
Města a obce musí na toto navýšení zajistit prostředky ze svých zdrojů. Jedná se 
zejména o příjmy získané prostřednictvím rozpočtového určení daní (zákonem 
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům), tj. delegováním významné části 
výnosů vybíraných daní. Ministerstvo financí ani jiné orgány státní správy nezasahují 
do použití těchto vlastních prostředků ke krytí svých výdajových potřeb.  
 
4/ Kde mohou čerpat nebo získat tyto potřebné finanční prostředky na toto vládní 
rozhodnutí ?“ 
 
Přestože je zvýšení výdajů na platy odsouhlasováno vládou, nelze z této skutečnosti 
odvozovat nárok na úhradu státem. Města a obce mohou čerpat potřebné prostředky 
na tento účel ve svých vlastních rozpočtech, z vlastních příjmů např. z příjmů 
získaných v rámci rozpočtového určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.), popř. z jiných 
vlastních zdrojů. Zejména v posledních letech v důsledku novel citovaného zákona 
a příznivého hospodářského vývoje rostou zřetelně daňové příjmy měst a obcí, a to 
v řádech miliard korun ročně, např. mezi roky 2018 a 2017 daňové příjmy obcí 
vzrostly o téměř 20 mld. Kč (9,6 %), z toho cca o 9 mld. Kč díky novele zákona 
o rozpočtovém určení daní. I v roce 2019 (dosud nejsou známá přesná data 
o skutečném plnění daňových příjmů z výkazů obcí) a 2020 se počítá s růstem 
daňových příjmů kolem 7 % ročně.  
 
Jedním ze zdrojů k úhradě přenesené působnosti je rovněž příspěvek na výkon 
státní správy. Ten byl pro rok 2019 navýšen o 10 % a pro rok 2020 o 5 %. Tento 
příspěvek je určen i na částečnou úhradu mzdových a provozních výdajů spojených 
se zaměstnanci vykonávajícími státní správu. 
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