
I. StátnI rozpoëet 2012

Ministerstvo financI oekãvá na základé novch odhadü zákiadnIch

makroekonomickch ukazatelü (Makroekonomická predikce zpracovaná MF v lednu 2012)

nepIzniv vvoj ye státnIm rozpotu v roce 2012, kdy by mohi za pIedpokiadu neprovedenI

jakfthkoli opatIenI schvá1en deficit státnIho rozpotu dosáhnout ve 128,6 mid. Kë.

ZhorenI ve deficitu státnIho rozpotu je zpüsobeno zejména nepIznivm v’vojem

na pIjmové strané státnIho rozpotu, kde se vraznè snii1o oekávané inicaso dañovch

pfijmü a pHjmü z pojistného na sociálnI zabezpe&nI.

PIijmy, vdaje a saldo státnIho rozpoëtu v roce 2012
metodika sestavováni státniho rozpotu v mid. K

2012
vIiv aktualizace

leden 2012 yIiv
ukazatel schvãIen pijmü z

návrh
opatcni ke

návrh P0

aktualizaci a
snieniruzpOet dañovych pojistného aktualizaci opaten(

pfijmü na sociãlni deficitu

zabezpeeni

pIjmy 1 084,7 -14,2 -9,4 1 061,1 0,0 1 061,1

vydaje 1 189,7 0,0 0,0 1 189,7 -23,6 1 166,1

saldo [ -105,01 14,2I -128,61 23,6J -105,0

OpatienI k dodrenI deticitu státnIho rozpotu na rok 2012

Návrh na vázánI vydajü státnIho rozpotu roku 2012

Viáda ma podle § 23 odst. 1 pIsm. c) a § 25 odst. 1 pIsm. d) zákona . 218/2000 Sb., o

rozpoëtovch pravidlech monost rozhodnout o vázánI vdaji kapitol.

Je navreno vázat vdaje v celkovém objemu 23,6 mid. Kë z vymezené zãkladny

schváieného rozpotu vdajt°i na rok 2012.

Struktura vázáni v’dajü:

a) p1oné vázánI vdajii ye vi 1,5 % z vymezené zákiadny u ,,ma1’ch kapitol” (jedná

se o kapitoly s vI vdajüje do 1,0 mid. K)

b) p1oné vãzánI vdajü ye vi 3,95 % z vymezené zákiadny u ostatnich kapitol

c) selektivnI vãzánI vdajü u vybran’ch kapitol (MPSV, MPO, MD, Mze, SD, OSFA,

VPS), napIik1ad:



> vdaje v kapitole MPO na dotace na obnovitelné zdroje s ohiedem na áasov

posun poskytováni,

> vdaje v kapitole MD na dotace SFDI — jedná se o snienI p1ati v.

pIIs1uenstvi ye fondu za üe1em dosaenI primèrného platu v OSS a P0

financovanch z kapitoly MD,

> vdaje v kapitole Mze na dotace SZIF — jedná se o snIenI platü ye.

pHs1uenstvi ye fondu za üCelem dosaenI prmëmého platu v OSS a P0

financovanch z kapitoly Mze.

Z vymezené základny byly odeëteny:

> mandatornI sociálnI vdaje (bez aktivnI politiky zamèstnanosti),

> vdaje na ühradu ztráty z poskytovánI univerzálni s1uby — (esk telekomunikaCnI
üad),

> dotace na financovánI dopravnI obs1unosti veIejnou eIezniCnI osobnI dopravou pro
kraje,

> vdaje na programy EU a finanCnI mechanismy ye. platü (kryte pfijmem z rozpoCtu
EU)

> platy üstavnIch Cinitelü ye. is1uenstvI,

> platy duchovnIch ye. pNs1uenstvI,

> pNspëvky mezinárodnim organizacIm a penënI dary vybranm institucIm do zahraniCi

> dotace na obnovitelné zdroje energie,

> dotace StátnImu fondu dopravnI infrastruktury (bez vdajü na správnI vdaje),

> zahraniCnI rozvojová spolupráce bez p1ati vC. piIs1uenstvI a humanitárni pomoc,

> vdaje na vzkum, vvoj a inovace bez EU

vdaje financované z iivért EIB v kapitole Ministerstva zemédêlstvI a Ministerstva
dopravy,

vdaje kryté pijmy v roce 2012 (Homi zákon — MP a MPO, potovné u MSPr.)

vdaje kapitoly Operace státnich finanCnIch aktiv, StátnI dluh a Veobecná pokladnI
správa.

V)e uvedené vdaje nesmi správce kapitoly zahrnout do vázáni vdajü. Dale budou

provedena da1I dye opatfenI. Prvé opatenI ma zajistit, aby prmërn plat zamëstnancü

státnIch fondü nepievyoval prümèrn plat v OSS a P0 financovanch z pHsluné kapitoly.

Druhé opateni se tká uzavIráni smluv o dodávce konzultaCnIch, poradenskch nebo

právnIch s1ueb za milion KC nebo vice. Návrh na uzavienI takové smiouvy se bude

pfedkládat vládë ke schválenI.
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Bilance dopadü lednové makropredikce ye státnIm rozpoêtu na rok 2012 a návrh opateni

k jejich vyrovnáni dokládá následujIcI tabulka:

Závër k roku 2012:

vtis. Kë

ProvedenI navreného vázánI v’daji pomüe zajistit dodrenI schváleného deficitu

státnfho rozpotu na rok 2012 ye vi 105 mId. K.

dañové pfjmy - aktualizace

pojistné na sociálnI zabezpeèenI a piIspèvek na

SPZ - aktualizace

-14 200 000

zména piIjmii celkem

-9 400 000

MD - SFDI - clotace (platy v. piis1.)

MZE - SZIF - dotace (platy v. pfisl.)

-23 600 000

posun
MPO - dotace na obn. zdroje energie - asov

-24 764

-53 646

MPSV - snIenI vdajü mimo p1oné sntenI

základny
VPS - odvody do rozpoétu EU

-2500000

titul 2012

I_____________________

VPS - vdaje na závazky ze smluv pro pIjem

pomoci z rozpotu EU

-3 000 000

VPS - vládnI iozpotová rezerva

saldo státnIho rozpotu -105 000 000

-1 000 000

kap. StátnI dluh
VPS - vládnI Iozpoêtová rezerva - vybilancovánI

kap. OSFA

-500 000
-1 000 000

-224

snIenI vdajü kapitol ze záklaclny - male kapitoly

do I mid. K- 1,5%

-3 700 000
-125 000

sni±enI vdajü kapitol ze základny - ostatnI

kapitoly

-72 542

zmèna vydajü celkem

zmëna salda

-11 623 824

-23 600 000

0
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II. StátnI rozpoéet 2013 a 2014

Schvá1en stednèdob vh1ed stAtnIho rozpotu na léta 2013 a 2014 vycházel

z makroekonomické prognózy z ervence 2011. Na základê makroekonomické prognózy

z ledna 2012 byla provedena aktualizace rozpotovch dat schváleného vh1edu. Souasnè

byla provedena neutralizace p1oného snIenI vdajü zapracována do stednédobého v’h1edu,

a to v roce 2013 ye vi 12,076 % (tj. 35,6 mid. K) a v roce 2014 ye vi 21,488% (tj. 63,3

mid. Kë).

Vchodiskem pro da1i ávahy o opatenIch je promItnutI navrhovaného vázáni vdajti

v roce 2012 i do roku 2013 a 2014 formou snIeni vdajü. Vjimku tvoiI selektivnI vázánI

vdajü u kapitoly MPSV, MPO a VPS v roce 2012, které nebude promItáno do da1Ich let.

Aktualizace v’h1edu na léta 2013 a 2014 dokládá. následujIcI tabulka.

v mid. K

63 328 838

-24 764

-53 64
-3 700 000

-125 000
-72 542

0

0

0

0

0
0

47 729 062

neufralizace p1oiného snI±enfz h1edu 2013-2014
ye vj&i 12,076% v r. 2013 ave fi 21,488 % v race
2014)

35 590 049

pronthnuI ndvrhu opatfenitita 2013-2014 z roku
2012
MD - SFDI - dotace (piaty vL pff si.)
WE - SZJF - dotace (platy v. pfisL)
kap. Státnf dluh
kap. OSFA

-24 764

-53 64f
-3 700 000

snf2eni vdajü kapitol ze zakladny - male kapitoiy do
1 mId. K - 1.5 %- protaeni z roku 2012

titul VhIed 2013 Vhkd 2014

daIovC pijmy - aktualizace -5 400 000 -16 900 000

pojistne na sociálni zabezpeenI a piispvek na SPZ
- 7 000 000 -14 800 000

aktualizace
Pfjmy celkem p0 aktuaiizaci -12 400 000 -31 700 000

Z düvodu zhorieni deficitu ostatnich slo2ek
veejnch rozpotije tfeba sniit deficit státhIho -10 000 000 -5 000 000
mzpotu
Objern opatenik dodrlenIdeficitu státnlho

-42 390 273 -84 429 062
rozpoctu

-125 000

MPO - dotace na obn. zdroje energie - asov posun

-72 542

MPSV - sni2enI vdaj mimo plotnC snieni
zákiadny

-11 623 824

YPS - odvody do rozpotu EU

-11 623 824

0

VPS - vdaje nazávazkyze smluv pro piijem
pomoci z rozpotu EU

0

‘VPS - viádni iozpotová rezerva

0

VPS - viádni iozpotová rezerva - vybiiancováni
Vc’daie ceikem po1tt.,I72.i

0

0
0

19990273
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K dodrenI deficitu stãtniho rozpotu na léta 2013 a 2014 schváleného ye stfednèdobém

v’h1edu a deficitu veejnch rozpoëti je ti’eba navrhnout opattenI na stranë ptIjmü a vdajü

státnIho rozpotu. V roce 2013 jsou iiutnã opatI’enI v objemu 42,4 mId. Kë a v roce 2014

v objemu 84,4 mId. K.

Deficit státnIho rozpotu na rok 2013 inI 100 mId. K a na rok 2014 inI 70 mId. K, co

zabezpeeenf podil deficitu veejn9ch rozpotü na HDP ye vi 2,9 % v roce 2013 a v roce

2014 vevi 1,9%.

Stnikturu v’dajü státnIho rozpoëtu v letech 2012 a 2014 dokládá následujIcI graf.

Struktura vydajüve sclwálcnémSDVv mid. K
0odv4ydoFli

_______ ________ _______

100% —— -‘ —---‘-———-— ——‘-—-——- .
---

121,0

________

.0dn.oWb*4,oje
90%-----” •.._*_•._. .-.-_-------_. .

80%
--- .._

_____

I1I,$ .._j

60%——

50% —-

__________

-.-- . II
40%

________ ________

,.,

________

.

1 / -— — - -

_________

— 0p

—

4413,• ‘ — 420k 1
0% — . ....._._. —

pt. .

0% —— --

_______

•T.f n.dkv piv
2012 2013 2014

---—-- -.-—--—--— - ------ —.---——.- --—-—
—--—--—-—--

6



Varianta A — ministra financI

Návrh pHjmovych a vdajovch opatIenI.

*) vlivem tohoto opatfeni dojde ke zv’eni cen elekfiny o necelé 1%

Pfijmová opati’enI

vtis. Kë

1. Piesun vech poIoek do základnI sazby DPH 20 % s vyjimkou knih a Iékü, které
züstanou ye snIené sazbë 14 %

Souëasnâ právnI tprava ñinná od poëátku roku 2012 je upravena tak, e zboI a s1uby
uvedené ye sniend sazbé DPH (kromë knih a 1éki, take napi. vefejná doprava, potraviny ëi
stavebnI práce pro üèely bydleni) podléhaji sazbè 14 % a na zboI a s1uby podléhajIcI
základnI sazbeje uvalena DPH ye vi 20 %. Od roku 2013 se pftdpokládá zavedenfjednotné
sazby DPH ye vi 17,5 %.

titul 2013 2014
návrh opatFeni’v daovéob1asti
Sazby DPH 20 %a 14% (léky, knihy) 19 500 000 23 000 000
Zveni sazby DPFOojedenbod od roku 2014 0 10 800 000
SnienI vdajov’)ch pauá.1ü na üroveñ roku 2004 0 2 100 000
Doasné zvenI progrese u DPFO v letech 2013-
2015 2400000 2600000
ZruenI ,,zelené naft’ 1 600 000 1 600 000
Zrueni osvobozeni zemnIho plynu pro vytápëní
dománostI 900 000 900 000
ZvenI srákové dane viëi dañovin rájiim 500 000 500 000
ZdvojnásobenI sazeb dane z elektñny *) 1 200 000 1 400 000
Zdanèni tic hého vmna 0 1 300 000
Zaveden.I uhilkové dane 0 1 800 000
pfijmy z prodeje povolenek v aukcIch 2 937 847 3 630 308
zména phjmü celkem 29 037 847 49 630 308

saldo státnIho rozpoëtu -100 000 000 -70 000 000

ndvrh opatFenIléta 2013-2014 - da1i’ opatFenI
zmrazeni diichodi v letech 2013-2015
státni sociá.lnI podpora - zruenI porodného
bmotná nouze - ziuenI doplatku na bydleni

-12 252 426

námèty mini stra financI na zjednodueni agend a
zruenI duplicit ye státni správë

-300
-21 798 754

000
-800 000

zmëna vdajü celkem

-300 000

zmëna salda

-800 000

0 -11 900000

-13352426 -34

42390273

798 754

84 429 062
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Navrená varianta znamená, e by byly zachovány sazby 20 % a 14 %, ale zboIm
podléhajIcim 14% snIené sazbé by züstaly pouze knihy (kiasické papIrovd knihy
nezahrnujicI knihy na jiném fyzickdm nosii - napl. audioknihy di elektronickd knihy ani
noviny di dasopisy), broury, letáky, prospekty, noviny, dasopisy a léky (pouze léky a nikoliv
zdravotnické prostedky pro osobnI pouIvánI nemocnmi ke zmImënI následkii nemocI -

nap. braille papIr, bile hole pro nevidomé, podItade a psacI stroje pro nevidomé, invalidni
vozIky, naslouchátka atd.)

2. Zvyeni sazby DPFO o jeden procentnI bod

V soudasné dobé platI sazba 15 % ze superhrubé mzdy, od roku 2014 (pi pedpok1adu
posunu üdinnosti JIM) sazba 19 % z brubé mzdy. ZvenI sazby o 1 procentni bod tedy
znamená sazbu 16 % v roce 2013 a 20 % v roce 2014 a následujicIch.

3. SnIenI v9dajov3ch pauá1ü

Navrhuje se snhit stávajIcI velkorysé vdajové pauály na hodnoty platné do roku 2004, tj.
50 % pro pHjmy ze zemèdëlské dinnosti, 30 % pro piIjmy z práva prümyslového a jiného
duevnIho vlastnictvI, ye. práva autorskdho, a 25 % pro ostatnI druhy pIjmü. Platné
procentni pauály vjednot1ivych letech shmuje tabulka. PodrobnéjI informace obsahuje
pfiloha.

Sektor 1993-2004 2005-2008 2009 20 10-201 1

ZemëdélstvI 50 80 80 80

.emes1né ivnosti 25 60 80 80

OstatnI ivnosti 25 50 60 60

line podnikánI 25 40 60 40

PHjmy z poskytnutI pray
30 40 60 40

duevnIho vlastnictvI

4. DoCasné zvenI progrese u DPFO

V souvislosti se zavedenIm objemové nejvznaninejiho vdajového opatfenI, a to zmrazeni
düchodâ, je nutné i zvit pfispIváni vysoko pfIjmovch skupin do státniho rozpodtu. Proto se
navrhuje zavést tfI pásmovou sazbu DPFO, a to 2. sazba ye yj 24 % (4 násobek prümérné
mzdy, tj. zhruba 100 tis. Ke) a 3. sazba ye vi 31 % (6 násobek pri1mërné mzdy, tj. zhruba
150 tis. Ke). Toto opatieni by bylo platné v letech 2013 a 2015 stejné jako zmrazenf
dächodü.

5. ZruenI zelené nafty

Zemddélciim je v soudasné dobë vracena Cast spotfebnI dane z nafty, kterou poui1i pro
zemédèlskou v9robu. Navrhuje se zrueni této selektivni dañové ülevy.

6. ZruenI osvobozeni zemnIho plynu pro vytápèni domácnostI

V soudasné dobë docházi k disproporcionalitC v oblasti zdanCnI zemnIho plynu a ostatnIch
plynü, kdy jsou domácnosti (plyn spotebovan v domácfch kotelnách a pimotopech a plyn
spotfebovan v p1ynovch sporácIch) od sazby dane z plynu osvobozeny. Naopak zemnI plyn
pouIvan k vytápènI prostednictvIm dálkového rozvodu tepla (centrálni vtopny) je
v soudasné dobé zdandn. Proto se navrhuje odstranit toto dañové pokfivenI.
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7. ZavedenI srákové dane viCi dañovm rá$im

V souasnë dobé se na pNjmy zahraninIch dañovch rezidentü uplatñuje sraková dan ye
vi 15 %. Navrhuje se zvit sazbu této dane na i’iroveñ 25 %, co je ve sazby, která platila
i V minulosti.

Toto eenI zajit’uje to, e se ize vyhnout problematice ,,neexistujIcIch dañovch rájü”
(vymezeni, definice pojmu, sledovdnI dañovch legislativ dnthch státü, neustále üpravy
v jejich seznamu apod.), nebot’ zvená sazba srákové dane by se uplatfiovala vi pHjmiim
rezidenti’i vech zemI a jurisdikci, se kter’mi doposud R neuzavfela smiouvu o zamezeni
dvojimu zdanénI. Jednalo by se pfedevIm o pHjmy z podIhi na zisku, licenënIch poplatkfl,
üroki, pffjmy ze s1ueb a pHjmy z nezávis1ch ëinnostI. U pedmëtnch pfIjmü dafiov’ch
rezidentü CR by nadále docházelo k uplatñovdni 15 % sazby srákové dane.

Je zfejmé, e toto feeni, které Ize provést pomérné rychie, nefeI problem dañovch ñnikü
souvisejIcich s ,,dafiov’fmi ráji” komplexnè. Da1Iho snIenI dafiovch ünikü ize dosáhnout
pedevIm zvenIm mIry jejich praktické aplikace a to vyaduje mj. investice do
personálniho a materiálnIho vybaveni správce dane.

8. ZdvojnásobenI sazeb dane z elektI’iny

V souasné dobé plati sazba dane 28,30 K/MWh. Navrhuje se zdvojnasobeni sazby této
dane. Toto opatfeni nebude znamenat nárüst cen elekthny o vice ne 1 %.

9. ZvenI sazby spotiebnI dane z tichého vina na 10 KC/1

V souasné dobé plati nulové sazba dane z tichého vIna, co je znan rozdIl oproti zatieni
jinch a1koho1ickch nápojfi. Navrhuje se proto zavedeni sazby dane ye vi 10 KC na litr
tichého vIna.

Vzhledem k velké administrativnI nároCnosti by vak bylo vhodné osvobodit produkci
drobnch vinaffi (ta Cmi cca 500 000 hi, tedy asi 25 % celkové produkce). Definice drobného
vinafe byla stanovena objernem produkce do 1 000 1.

Prtimëmá spotfebitelská cena bilého jakostniho vIna se pohybovala v listopadu 2011 na
i’irovni 63,98 KC/1. Pedpok1ádan dopad zvenI sazby na 10 KC/1 by znamenal rust ceny na
75,98 KC/1, tj. o 15,8 %.

Jako riziko zavedeni nenulové sazby Ize zmInit administrativni nároCnost správy této dane
dana prdvê ve1km poCtem ma1ch plátcü, je by mohia vyvolat dodateCné finanCnI
poadavky jak na správce dane, tak na samotné subjekty dane.

10. ZavedenI uhilkové dane

Na základë usneseni vlády C. 702/2011 se navrhuje zavedeni emisnI s1oky spotfebni dane
z topnch olejü a dane z pevnch paliv. Tuto sIoku by neplatily subjekty, které jsou zapojeny
do Evropského systdmu obchodováni s emisnImi povolenkami. Navrhuje se sazba dane ye
vi 15 €/t C02, co by znamenalo zveni cen u topnch olejfl cca o 10 % a u uhil cca o 17
%.

11. ZruenI ,,zamestnaneckeho pauáIu” ye vi 3000 KC

PüvodnI návrh poCItal se zruenIm dafiového zvhodnéni u závodniho stravovánI, ptiCem.
misto néj mélo bt zavedeno zaméstnanecké zvhodnénI tzv. ,,zamëstnaneck pauã1”. Text
schvá1en Parlamentem CR vak nerui dañové zvhodnéni závodnfho stravováni a zároveii
zavádI zaméstnanecké pauáiy, co bylo zam1eno jako náhrada za zruené zvhodnéni
závodnIho stravováni. Do1o tedy k duplicité opatfeni, která budou od 1. 1. 2015 (pfipadné
20 14, pokud dojde ke zménC) klást zvené ndroky na státnI rozpoCet. Proto se navrhuje
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zamstnaneck pauá1 zruit. (Jako krajnI variantu ize uvaovat alespoñ o zruenI pouze
zamëstnaneckého bonusu.)

Vdajová opatI’enI
1. zmrazeni düchodü v letech 2013 a 2015
NeprovedenI zvenI düchodü 2013 a 2014 a 2015 vyaduje pechodnou üpravu zákona ë.
155/1995 Sb., o düchodovém pojitenI, ye znéni pozdéjIch pfedpisü, a to neuplatnénI
zmocnèni zvit düchody k 1. lednu v tëchto letech provádëcIin právnIm pedpisem. Aby vak
üsporn efekt ,,zmrazenI düchodü” nebyl eliminován ye valorizaci düchodü k 1. lednu 2016,
musela by bt pijata zásadnëjI üprava tohoto zákona tak, aby jeho § 67 ,,ZvyovánI
düchodü” nebyl pouit pro vpoet zvenI düchodü k 1. lednu 2016 v základnI i procentni
s1oce düchodu. Do vpoëtu zvenI k 1. 1. 2016 by muselo bt zapoteno pouze standardnI
obdobI (jako by byla valorizace k 1. lednu 2013, 2014 a 2015 provedena), tj. zvenI
primërné mzdy a rüstu cen o jeden, resp. dva kalendáhiI roky zpët.

Uprava vh1edu vdajü na düchody v letech 2013 a 2015 tak zahrnuje v mezironIch
pfirCistcIch jen dopad pedpok1ádaného nán°istu potu dichodcü a zvyováni novë
vyp1ácench düchodü v düsledku mezigenerani obmény.

Toto opatenI bude zavedeno pouze za pi’edpokladu zvyenI progrese u DPFO.

Vvoj deficitu düchodovehoütudok1ádánas1edujIcIgraf

Prbh salda ‘dtIcbodového iitu” v letech 2009-20 15 v niL K

2009 2010 2011 2012 20)3 2014 20)5

2. státnI sociálnI podpory - zruenI porodného
Uprava sociálnich dávek se tká zruenf dávky státnI sociálnI podpory ,,porodné”, která máji
podle platného právnfho stavu marginálnI vznam (vyplácI se jen na prvnI ivè narozené dëti,
a nárok je testován na rozhodné piljmy v rodiné s koeficientem 2,4 násobku ástek ivotnIho
minima).

3. hmotná nouze - zruenI doplatku na bydlenI
Dale se navrhuje zrueni ,,doplatku na bydlenI” vypláceného v rámci pomoci ye hmotné nouzi
(zákon ë. 111/2006 Sb.), kter je doplfikem pfIspévku na bydleni, u nëho podmInky nároku a
vejsou stanoveny zákonem o státnI sociálnI podpoe (. 117/1995 Sb.). Zv1átè s pevodem
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vp1aty dávek pomoci ye hmotné nouzi na iifady práce, tedy na tent státnI organ, kter
obhospodafuje dávky státnI sociálnI podpory, ztratilo dvoustupfiové posuzovánI nároku na
finanënI podporu zajiténI bydleni opodstatnènI a je tieba je sjednotit procesné a vécné pod
jednu dávku.

4. Námty ministra financI na zjednodueni agend a zruenI duplicit ye státni správè
ilustrujI následujIcI tabulky

Sniováni byrokracie a duplidt v kapitolich v iniL K

. apora unpora
Oblo kapitola upra0n1 con at? unpora

finantni FM

304 Ufadvlády
ponadni organ viSdy: Prnvroce pled drogami, niko6nn a doMV 100% SI,! 0
janymi navykovyno Iã&ana

304 titadvledy poradni orgAn vlady. Vyzkum vcstAari sprayS a snoapranO vSlenit doMMT 00% 39,7 14

304 Uadvlidy poradni orgAn viady: nekee Ufadu vlidy pro Iidski prava v0lenit doMPSV 100% 78,1 I

306 Miniatenalvo zahraniiidr vi SiSovAai a ahavini zantupiIch uladO znitit mm. Q0/, 10% 100,0 120

312 Ministenatvo 6raa okc -kontrola m0ndho znitit a pIevI na MV 100% 150,0 300

314 Mlniatersivo mitra rçtimaiizace and Policte R vS. MIami polie 8% anini duplicit a oplimaliuce 0% 1 070,0 3464

315 Miniaterntvo Ovoaniho prnstanIi Plevod monitorlngu pod pro podniky Povodl, as. vëlenit do MZE I00’/. 10,0 5

321 Granenvi agontUna R WI vOlenit do AV 50% 51,6 16

320 cnIc lddcomunIkad ulad alouSit a ERIJ 25% 108,3 III

333 MMT opalmalizace v au reglonilnlho 0koIvi MMT 8% tnInI duplicit a optimalizace 8% 174,6 368

333 MMT optimal moe v alti rionãlnIho tkolSvi USC 8% sniSoni duplicit a optimaiiuce 8% 6 245,5 16920

334 Minialnrstvo Innituny optimalizace v oblanti kultwy 8% aninl duplicit a optimalizace 8% 265,0 24

343 Uladproochnnnu oaobnich AdajA vIenitdoMV 50% 56,4 51

344 UPV vOlenit do MPO 25% 37,0 58

348 Ceakbi6ak9ulad vIenitdoMP0 25% 30,9 51

355 Untavproatudmum rotalitnich ie0in VVI; 014 nelze zaladit pod rthm zSkona & 130!2002 . vIenjt doAV 50% 75,5 129

373 Rids pro rozltimnapd a tnlevizni vynl6nl
rozpoSet na provon zainmuje I odmOny SlentOm Rady 12 mu.

vOlenlu doMK 75% 40,1 33

371 Tochnolockdageuitwy d WI v0lanhtdoAV 50% 42,2 17

9 464,0 21 689
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Sniovãni byrokracie a duplicit v OSS v lOll. K

flnanñiil FMilo kopil010 (SOS ce iii’ ücoro
U59ro•S

— —-1——————•

30 Mmistastvo hranibrick vOci (roká rozoojovi iortwo v6ont do MZV 100% 18,3 19

10 Mrniattvo obony Vojensk vkov v6rotdo MO 100%

31: Mmiitestvo fimrrci Kance0i finanäiiho orbitra rOimit do MF ‘ 100% 16,0 1’ 14

31 Mkostoitvo rairra prI rildadnich regior v(irort do MV 100% 31,2 t 30

It Mmrarnsrropramisorirozvoj PRIVIJM vklaniidoM5r4R 100% 0,610

3 Mivatersrro pr0rniIu a obclroda Crok* obthodni iispekcz vOirnit do MF- GRC 00% 272.0

32 Mmisloroo pn1rnyslu a obchoda Crak trIad pie drou0iI zbronl o6elioa vOlroit do ?,6I’O 100% 32,0 33

3? Manuarvo prlnrjslu a obchodu Utad pro rdrnickou nonnaliaaa a mroIogn vOlanit do faskdha meaobcktho üstiru 50/. 18,5

Z Mmortaiscvopn5niysluaobchodu SEtniolergoridrdinspokce v(lnirtdoERU 50% 38,4 65

3 Ariotraitvo pr6myslua obchodu “piim kIoit’ iadioakwnidt oddO v0koiitdo MPO 50% 89,6 0

37 Mijotorarvo dop,vy radiitlstvi vodnich crot rrtIlit do MD 100% _j jj_
skoiãit vjedorr opriani ?ad, , DUrSPS+UIad pro cr,lni

25% 14,5 2332 Mmrstaatva dopravy Sthid plavebri spriva

32 Mkoatorotvo doptavy Ulad pro dviktl icrevl (sprooni tlr)
skru0it vjedorr aitdvni iilad . . DUSSPS+Ulod procrvrlni 25% 46,3 43
ko1vi

Usrar pro odhornO thzjr0t’ováni pOker Irteckch I —

obukilaDrkkii topeka 100/, 14,0 1331 Miiotrairvo dopravy nelod

vklernit do MZE - Stni verrnimi sprEvy a zbyk kinsosti
32 Mmiozerstvo ztrnOIsvl SlnI rostlmolekohká spravl 50% 130.0 205

v(Iorit do Shari zanOdOidre a potravinihoki nspdcto

(iatav pro sdlni konnolu sernnn.brnprepar000
v(lnsit do MZDR- StAnd Cit ad pro kanrulu lCikis 50°!. 26,0 3832 Mkuistetotvo zenOIavl dOry

32 Miuisteratno zon&tOlOvi Croki plosrernitiki orspekos vOlersit do ShOrl nto’inimI opinvy 50% 17,5 30

32 Mmistastvo zninMklavi Usttedni kontrolal a zkuhebni isa.’ znin0dikk vOlniuit do SZPI a SVS 25% 100,5 211

33 Mhtisteeotva zdravotrictvl Nirodni ldkalski krtihovrra vOlouit do P0 Nirodnl knihovna 50% 20,0 42

vkjauit MZE do Sritnich veteinOrnich spriv.

32 Mbriate.vtvo zdrsvorrictvi Ocrajake hydenkd raane Sdtni oun$dOlslra a potravinif dci inspdrcu 25% 205.5 552

?.4adr•Stimikonuolnldkiv — — —

33 Yclrosteiitvo zdrnvotr,crvi Koordinaäii gledisko tranophnuci vklniuit do MZDR 00% 8,1 12

Koordinabti edcakoprozdruviiiormadrd
33 Meriateestvn zdravotrictvi vtlertitdo MZDR-Ustvzdravinfornniciastaiistiky 100% 21,0 14

5ysrnmy

33 Mmr.tteesrvo ravedhosti ‘radlut pro krininologii a soaitni prevomci vklotit do MSPR 100% 197 24

0322.1 I 926

Sniováni byrokracie a duplicli ye státnlch fondech v mu. K

lila kapilola stalol road to ml? cirora
usporo iipora
Iinanà,i P714

—

II Muustninrno hvoroiho prrruttadi SF±P vllertit do 1.122 25% 211,0 112

II Mmiotervrvoprnmisau rornoj SFR,B vllernsdoMMR 00% 51.6 53

32 Misisuerorvo doprovy SFDI vllrait do MD 75% 261,1 44

32 Mkuishestvozernii4lvi SZW vllsutitdoMzE 25% 383,0 220

32 Mtnistvozerni40Ivi Vinalskfond vlmniritdoMZE i 00% 5,5 5

32 MiistnivroezniurtdOlovl PGRLFaj. vkmniuitdoMZE 100% 54,0 60

33 Maucstniitvo Iailbrry SPIC vklniuirdo MX 100% 5.1 0
3.3’ Miuisuniarvr larinery SFPRtX vllosit do MX 100% 36 I
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Varianta B — nereálné p1oné krty vdajü

Nãvrh piIjmovfth a vdajovch opatleni.
vtis K

0

-2 634

PIIjmová opatIenI nejsou v této varianté navrena.

Vdajová opatlenI
Je navreno sniit vdaje v celkovém objemu 42,4 mid. K v roce 2013 a v roce 2014

o 84,4 mid. K z rozffené základny schváleného rozpotu vdajü na rok 2012.

Z rozIl’ené základny byly odeëteny:

> mandatomI sociálni vdaje (bez aktivni politiky zamèstnanosti),

> vdaje na prograrny EU a finannI mechanismy ye. piatü (kryte ptIjmem z rozpoCtu
EU)

> platy üstavnIch Cinite1ii ye. piIsluenstvI,

> platy duchovnich vC. pIs1uenstvI,

> pifspëvky mezinárodnIm organizacIm a penénI dary vybranm institucim do zahraniCí

> vdaje financované z üvèrü EIB v kapitole Ministerstva zemèdèistvI a Ministerstva
dopravy,

> vdaje kryté pIIjmy v roce 2012 (HornI zákon — MP a MPO, potovné u MSPr.)

vdaje kapitoly Operace státnich finanCnich aktiv, StátnI dluh a Veobecná pokiadn.I
správa.

zmëna pi’ijmü celkem

ndvrh daLIch opalFeni léta 2013-2014 -p1oné
krty

0

zaokrouhl eni
pIoné snienI kapitol (rozitenã základna)

titul 2013 2014
návrh pFjmoch opatFe nI

zmèna vdajü celkem -42 390 273 -84 429 062

saldo státnlho rozpo&u -100 000 000 -70 000 000

-42 387 571
-2 702

-84 426 428

14



C C
t



Varianta C — politická a koa1ini dohoda

K dodrenI deficitu státnIho rozpotu na léta 2013 a 2014 schváleného ye stfednédobém

v’h1edu je tfeba navrhnout opatenI na strané pIjmü a vdajü státnIho rozpotu. V roce 2013

jsou nutná opatfeni v objemu 42,4 mid. Kë a v roce 2014 v objemu 84,4 mid. K.

Pffjmová a vdajová opatenI budou navrena na základë koa1inI dohody.

2013 2014

Phjmová opatenh

VdajováopafienI

Poznámka:
Dopady nJkterch monjch dañovfrh zmJn

2013 2014 2015

ukaztgI mid. K6
yR SR MR ZP SF13! yR SR MR ZP SF131 VR SR MR ZP SF13!

Zykni sathy DPPO at procental bad 6,0 4,2 1,8 6,8 4,7 2.!

Zvaisaaby DPFOoI procentai bad 15,8 10,8 5,0 14,2 9,5 4,7 14,8 9,9 4,9

Zv6mizAk1adni sazby DPH(dstávajIhoroa1w)o procrotnibod 10,2 7,3 2,9 10,8 7,8 3,0 lt,4 8,2 3,2

Zaysmisni9andsadry OPH (dIestâajihororoahu) at procearni bad 7,3 5,2 2,1 7,8 5,6 2,2 8,2 5,9 2,3

Z8mijednottsazbyDPHc I proocitnlbod 17,5 12.6 4,9 18,6 13,4 5,2 19,6 4,1 5,5

Zru6ertl strop zdravotniho pojtndho 2,2 0,2 2,0 1,0 1,0 1,1 1,1

Zruttistropsocii1nlropoji5ndho 10,1 9,6 0,5 1,9 1,9 2,0 2,Oç
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III. Pi’Iloha — problematika dañovych pauá1ü
AlternativnI zmëny vdajovch pauáIi

Jako hlavni varianta omezeni v’dajovch pauáiCi je v materiãlu uvedeno snIienI vydajov’ch
pauá1ü na üroveñ roku 2004, tj. vdajov pauá1 ye vi 25 % (viz tabulka v hlavnIm textu).
Jako da1I alternativnI zména, která je asto diskutována, vycházI z ponecháni vdajovy’ch
pauáli na stávajIcI iirovni, avak osoby, které by vdajové pauá1y vyui1y, by nemély nárok
na ádné dafiové ülevy. Rozdily uvedench variant jsou ilustrovány na následujIcIch deviti
grafech.

PIsmeno v oznaenI grafu pfedstavuje reim zdafiováni OSV:
A) stávajIcI stay, tj. vdajov pauá1 60 %, kterje nejëastéji pouIvanm pauá1em,
B) v9dajov pauá1 ye vi 25 %, tedy staY mj. p1atn’ do roku 2004,
C) stávajIci stay, tj. v’dajov pauá1 60 %, bez monosti uplatnit jakékoliv dalI clañové
ülevy.

Is1o v oznaenI grafu oznaëuje situaci osoby, na nI jsou jednotlivé dañové reimy
ilustrovány:
1) osoba bez détI, uplatñujicf pouze základnI slevu na dani,
2) osoba s 2 détmi, uplatñujicI záldadnI slevu na dani a daiiové zvhodnénI na 2 dëti,
3) osoba s 2 détmi, která si kromè záldadnI slevy a zvhodnënI na 2 déti dale uplatñuje
dañové ülevy ye vi 65 000 K (nap. 50 000 Kë jako odpo&t ñroki z hypoték, a da1ich
15 000 K na dary i penzijni piipojitèni apod.)

KombinacI tfI typil osob a tI dañovch reimâ talc dostaneme 9 graM. Na kadém grafu jsou
pak ti kfivky znázorñujIcI

- efektivnI odvodové zatienI celkov’ch ná1dadii práce zamëstnance
o vzhledem k tomu, e na zdanëni zamëstnance nemá volba zdanènI OSVC vliv,

je lthvka pro zaméstnance stejná ye skupinách 1, 2 a 3 (tj. jedna stejná kiivka
zaméstnance pro grafy Al, Bi a Cl, jedna stejná kIivka pro grafy A2, B2 a C2
a konené jedna stejná kfivka pro grafy A3, B3 a C3),

- efektivnI odvodové zatIeni zisku OSVC, která ma náklady ye vi 95 % z pHjmü
o vzhledem k tomu, e v’dajové pauá1y jsou niI ne skuteëné pFIjmy, tato

OSVC je neuplatnuje a tudI i ye skupinë C uplatñuje daiové ülevy, proto
stejnè jako u zaméstnance jsou ye skupinách 1, 2 a 3 jejI kflvky stejné,

- efektivnI odvodové zatIenI OSVC, která ma náklady ye vi 5 % z pfijmü a tudI
vdajové pauá1y uplatñuje

o u této OSVC se kfivky lii v grafech Al, A2, A3, Bi, B2 a B3 a jSou stejné
v grafech Cl, C2 a C3, protoe ye skupiné C si dana osvc odete pouze
v’dajov pauál, ale neuplatnI ádnou dañovou ülevu, jako ostatnI dye
ilustrované osoby,

o pro tuto osobu ovem mü±e bt vhodnéji v urèitch situacich pauá1
neuplatnit, zdafiovat tedy skuten zisk, ale uplatnit da.ñové ülevy, v torn
pHpadé by jejI odvodové zatienI bylo stejné jako v pflpadë OSVC s nãklady
95 %, která rovné zdañuje skuten zisk, a tedy jejI odyodové zatIenf ize
vyjádfit stejnou kfiykou,

o z graM pak Ize vyIst, e v situaci Cl je do zhruba 15 000 K vy”hodnèjI
neuplatnit pauál, ale odeist si slevu, v situaci C2, kde je nárok na vyi slevy,
je branicI zhruba 25 000 K a v situaci C3 je to zhruba 35 000 K,
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o obecnë tedy plati, e system popsan pod pIsmenem C je vyhodnëi pouze pro
vysokoptIjmové OSVC, pro nIzkopfljmové OSVC je v’hodéjI za dane
situace na vdajov’ pauá1 rezignovat.

Graf Al

Celkové náklady prace resp. 1112 roniho hrubého zisku (Kë)

GrafBl

osvc, náklady 95 %
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Celkavé nãktady práce resp. 1112 roêniho hrubého zisku (Kë)
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