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Č. j.: ÚNRR-232/2022 V Praze 21. února 2022 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážený pane, 
 
Úřad Národní rozpočtové rady (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. ledna 2019 Vaši Žádost o poskytnutí 
informací dle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen 
„Žádost“): 
 
ve všech případech se jedná o veřejně dostupné a dohledatelné informace. 
 
1) Kolik státních zaměstnanců, kteří spadají pod zákon o státní službě, vykonává státní službu na 
uvedeném Úřadě? 
0 zaměstnanců. Úřad Národní rozpočtové rady (dále jen „Úřad“) nespadá pod zákon o státní službě. 
 
2) Kolik zaměstnanců v pracovně-právním poměru Úřad zaměstnává? 
K 31. 1. 2022 Úřad zaměstnává 14 zaměstnanců v pracovním poměru. 
 
3) S jak vysokým ročním rozpočtem (celkový roční rozpočet) Úřad pracuje? 
Zákon č. 600/2020 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, obsahuje pro kapitolu 359 – 
ÚNRR celkové příjmy ve výši 0 Kč a celkové výdaje ve výši 25 075 531 Kč. Tyto informace lze 
transparentně dohledat na webových stránkách Úřadu Rozpočet Úřadu – ÚNRR (unrr.cz), stejně jako 
návrh rozpočtu na rok 2022 (příjmy 0 Kč, výdaje 23 775 531 Kč) či střednědobý výhled rozpočtu.  
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 zatím nebyl schválen, Úřad tedy hospodaří v 
rozpočtovém provizoriu.  
 
4) Dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, je funkce 
člena Rady funkcí veřejnou – viz § 23 odst. 1) citovaného zákona. Jaké měsíční finanční plnění za 
výkon uvedené veřejné funkce po celou dobu funkčního období náleží členům Rady? 
Plat člena Národní rozpočtové rady je určený na základě 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: 
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HLAVA DEVÁTÁ 
NÁLEŽITOSTI ČLENA NÁRODNÍ ROZPOČTOVÉ RADY 
Plat 
§ 27f 
Členu Národní rozpočtové rady náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 
1,30. 
§ 27g 
Předsedovi Národní rozpočtové rady náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 
2,06. 
§ 27h 
Náhrady výdajů 
Členovi Národní rozpočtové rady náleží 
a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to 
1. předsedovi Národní rozpočtové rady ve výši 33 % platové základny, 
2. členovi ve výši 25 % platové základny, 
b) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch), 
c) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši určené násobkem sazby stanovené zvláštním 
předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru; násobek sazby činí u předsedy Národní rozpočtové 
rady 2,5 a u člena Národní rozpočtové rady 2,0. 
Dle § 4 zákona č. 236/1995 Sb.: 
 
Výše platové základny do 31. prosince 2022 
Do 31. prosince 2022 činí platová základna 84060 Kč a pro soudce 100872 Kč. 
 
Z výše uvedeného lze tedy vypočítat, že předsedovi Národní rozpočtové rady náleží měsíční plat ve výši 
183 700 Kč a víceúčelová paušální náhrada ve výši 29 500 Kč (obojí hrubého). 
Členovi Národní rozpočtové rady náleží měsíční plat ve výši 116 000 Kč a víceúčelová paušální náhrada 
ve výši 22 300 Kč (obojí hrubého). 
 
S pozdravem, 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jakub Holas 
vedoucí úřadu 

 
 


