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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. června 2009 č. 715

o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012



             Vláda

             I. bere na vědomí 

                1. že předložený návrh rozpočtu České republiky na léta 2010 až 2012    vychází z predikce základních makroekonomických ukazatelů zpracovaných          Ministerstvem financí v dubnu 2009, dále z platných právních předpisů a navrhované legislativy k řešení dopadů ekonomické krize,

                2. výši deficitu v návrhu státního rozpočtu České republiky (v metodice sestavování státního rozpočtu) v letech 2010 až 2012, a to pro 

                    a) rok 2010 ve výši   166,0 mld. Kč,
                    b) rok 2011 ve výši   164,0 mld. Kč,
                    c) rok 2012 ve výši   158,0 mld. Kč,

                3. podíl deficitu veřejných rozpočtů na hrubém domácím produktu (dále jen “HDP”) (v metodice fiskálního cílení) v letech 2010 až 2012, a to pro 

                    a) rok 2010 ve výši   -5,0 % HDP,
                    b) rok 2011 ve výši   -4,8 % HDP,
                    c) rok 2012 ve výši   -4,2 % HDP,

                4. dodržení střednědobého výdajového rámce na rok 2010 schváleného usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze 45. schůze              10. prosince 2008 č. 966 při sestavení návrhu státního rozpočtu České republiky na   rok 2010,







                5. že vyplnění přílohy č. 6 vyhlášky č. 415/2008 Sb., kterou se stanoví      rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního          rozpočtu, v části týkající se stanovení cílů, měřítek a kriterií hodnocení v prvním roce aplikace cílově orientovaného rozpočtování, je fakultativní;

            II. schvaluje

                1. návrh střednědobého výdajového rámce státního rozpočtu České            republiky a státních fondů na rok 2011 ve  výši 1 165,9 mld. Kč a na rok 2012 ve výši 1 204,0 mld. Kč (v metodice fiskálního cílení),

                2. příjmy a výdaje a základní ukazatele kapitol státního rozpočtu České    republiky na léta 2010 až 2012 tak, jak jsou uvedeny v části IV dodatku k materiálu č.j. 644/09,

                3. příjmy a výdaje státních fondů na léta 2010 až 2012 tak, jak jsou uvedeny v části IV dodatku k materiálu č.j. 644/09,

                4. výši výdajů na výzkum a vývoj  v letech 2010 až 2012 v každoroční výši 24 830 804 tis. Kč,

                5. snížení počtu funkčních míst v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu České republiky od roku 2010 tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení s tím, že struktura snížení zaměstnanců a výše snížení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a příslušenství bude vycházet z podkladů předaných podle              bodu III/2a tohoto usnesení,

                6. Harmonogram prací při přípravě návrhu státního rozpočtu České repub-liky na rok 2010 a střednědobého výhledu na léta 2011 a 2012, uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení;

           III. ukládá

                1. ministru financí

                    a) upravit základní ukazatele pro přípravu návrhu státního rozpočtu České republiky podle připomínek vlády a podle bodu II/5 tohoto usnesení a rozepsat do     22. června 2009 správcům kapitol státního rozpočtu schválené příjmy a výdaje na léta 2010 až 2012 podle bodu II/2 a 3 tohoto usnesení,

                    b) zpracovat a vládě do 31. srpna 2009 předložit návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2010 a návrhy střednědobých výdajových rámců na léta 2011 a 2012 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky  na léta 2011 a 2012, 
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                    c) požádat rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o odsouhlasení vládou schválených základních ukazatelů pro sestavení podrobného rozpočtu kapitoly Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Senát Parlamentu České republiky, Ústavní soud,       Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář Veřejného ochránce práv,

                2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy

                    a) předložit ministru financí do 11. června 2009 podrobné podklady pro promítnutí snížení počtů zaměstnanců a prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a příslušenství (mzdových nákladů) podle bodu II/5 tohoto usnesení do návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2010 a střednědobého výhledu na léta 2011 a 2012 v organizační struktuře údajů předkládaných správci kapitol pro     sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky podle vyhlášky              č. 165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání,

                    b) zpracovat na základě příjmů a výdajů na rok 2010 rozepsaných podle bodu III/1a tohoto usnesení návrh rozpočtu kapitoly na rok 2010 a návrh středně-dobého výhledu na léta 2011 a 2012 v souladu s vyhláškou č. 165/2008 Sb. a          vyhláškou č. 415/2008 Sb. a podle případných doplňujících pokynů ministra financí a předložit tento návrh ministru financí do 31. července 2009,

                    c) zabezpečit při zpracování návrhu státního rozpočtu České republiky především hlavní priority kapitoly a spolufinancování programů Evropské unie,

                    d) zabezpečit výdaje vyplývající z dříve přijatých usnesení vlády v rámci stanovených výdajů kapitol, případně předložit vládě návrhy na zrušení nebo změny těchto usnesení,

                    e) zpracovávat a předkládat vládě v dalších obdobích návrhy nařízení   vlády a jiných prováděcích předpisů s dopady do výdajů státního rozpočtu České    republiky jen v případě, že ustanovení zákonů ukládají povinnost tak učinit, a        zpracovávat příslušné návrhy v minimální výši, kterou zákon stanoví,

                    f) zahajovat nové investiční akce pouze za předpokladu, že jsou zabezpečeny zdroje v rámci schválených výdajů podle bodu II/2 tohoto usnesení, 

                3. správcům kapitol státního rozpočtu České republiky, do jejichž             působnosti náleží státní fondy, zajistit zpracování a předložení návrhů rozpočtů      těchto fondů na léta 2010 až 2012 a předložit tyto návrhy ministru financí do             31. července 2009, 




                4. ministru zemědělství zabezpečit v rámci stanovených výdajů na rok 2010 v rozpočtové kapitole Ministerstva zemědělství i částku na výdaje na spolufinancování národního podílu k úvěrovým prostředkům Evropské investiční banky v rámci        programu č. 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II a č. 129 120 Podpora prevence před povodněmi II, v souhrnné výši 500 mil. Kč, které byly promítnuty do rozpočtové základny kapitoly,

                5. ministru práce a sociálních věcí

                    a) zpracovat novely zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších                náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých     státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, a zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterými bude zajištěno 

                        aa) zmrazení platové základny podle § 3 těchto zákonů pro léta 2011 a 2012 na úrovni platné pro rok 2007,

                       ab) takové řešení způsobu odměňování této kategorie funkcionářů, které zajistí eliminaci jednorázového výdajového skoku v roce 2013 a přiměřený růst       platové základny v dalších letech,

                6. ministryni zdravotnictví předložit návrh na změnu usnesení vlády ze     dne 4. května 2009 č. 586, ke strategickým investicím v resortu Ministerstva          zdravotnictví v roce 2009, tak, aby byl tímto usnesením schválený Jmenovitý výčet strategických investic v resortu Ministerstva zdravotnictví v letech 2009 a 2010       nahrazen novým výčtem, v němž budou k financování z prostředků ze zvláštního účtu Ministerstva financí (bývalého Fondu národního majetku České republiky) navrženy,  vedle strategických akcí již zahájených či k zahájení v roce 2009 chystaných (akce     e.č. 23511E0401, 23511F 0502, 23511I 0401, 235122 0501, 235132 0006), pouze takové nově zahajované strategické akce, které budou financovány (vedle vlastních zdrojů investorů) výlučně z prostředků z tohoto zvláštního účtu a nebudou mít žádné nároky na prostředky státního rozpočtu České republiky,

                7. ministru dopravy 

                    a) zajistit snížení provozních výdajů u Státního fondu dopravní             infrastruktury o 100 mil. Kč od roku 2010,





VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY


                    b) přehodnotit dálniční normy s cílem sblížení technických parametrů dálnic a rychlostních silnic, omezit na nejnutnější míru budování tunelů a mimo-úrovňových křižovatek včetně omezení realizace staveb nesouvisejících přímo s budováním dopravní infrastruktury,

                    c) nezahajovat a přehodnotit rozsah přípravy a zahajování nových         dopravních staveb ve vztahu k disponobilním zdrojům Státního fondu dopravní infrastruktury,

                    d) změnit systém motivace projekčních kanceláří vedoucí k optimalizaci nákladů na realizaci staveb tak, aby nebyla odměna projektové kanceláře vázána na výši projektované ceny,

                8. ministru vnitra zajistit ve spolupráci s ministrem financí, aby se snížení výdajů a kapitoly Ministerstva vnitra, vyjma snížení podle bodu II/5 tohoto usnesení, pokud možno nedotklo bezpečnostních sborů;

           IV. doporučuje vedoucím Kanceláře prezidenta republiky a Kanceláře           Veřejného ochránce práv a předsedům Úřadu pro ochranu osobních údajů, Rady     Českého telekomunikačního úřadu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,          Akademie věd České republiky a Grantové agentury České republiky postupovat podle bodu II/5 a III/2 tohoto usnesení. 

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů

Na vědomí:
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, 
Kanceláře veřejného ochránce práv,
předsedové Úřadu pro ochranu osobních údajů,
Rady Českého telekomunikačního úřadu, 
Akademie věd České republiky,
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
Grantové agentury České republiky




Předseda vlády

Ing. Jan Fischer, CSc., v. r.


