
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

Obecná část 

Je předkládán návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení 
struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého 
výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předávání. 

 
Citovaná vyhláška nabyla účinnosti 1. června 2013 jako prováděcí předpis k § 4 odst. 

4 a § 8 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.  

 
Návrh novely vyhlášky č. 133/2013 Sb. je předkládán z důvodu implementace zákona 

č. 234/2014  Sb., o státní službě, a z důvodu nabytí účinnosti poslední novely vyhlášky 
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě (konkrétně vyhlášky č. 56/2016 Sb.). 

 
Paragrafované znění vyhlášky č. 133/2013 Sb., se mění minimálně. Změny se týkají 

především příloh k této vyhlášce. Úpravy jednotlivých příloh jsou ryze technického 
charakteru a nemají dopad na věcnou stránku právního předpisu.  
 

Návrh vyhlášky je v souladu s právem Evropské unie. Právo Evropské unie 
neupravuje výslovně otázky, které jsou předmětem předloženého návrhu novely vyhlášky. 
Novelizovaná ustanovení vyhlášky nejsou v rozporu se Smlouvou o přistoupení České 
republiky k Evropské unii ani s obecnými zásadami práva Evropské unie. 

 
Změna vyhlášky není spojena se zvýšenými finančními nároky na státní rozpočet 

a ostatní veřejné rozpočty.  
Návrh novely vyhlášky je bez dopadů na ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské 

prostředí a životní prostředí a nemá vliv na řešení ve vztahu rovnosti mužů a žen. 
V rámci zhodnocení korupčních rizik (CIA) podle Metodiky CIA (Corrupt Impact 

Assessment) bylo konstatováno, že návrh vyhlášky splňuje kritéria přiměřenosti, efektivity 
a jednoznačné odpovědnosti. Návrh úpravy jako celek se shoduje se známou dobrou praxí 
a navrhované procesy v ní obsažené se jeví přiměřené při srovnání se stávající legislativou. 
V rámci CIA lze konstatovat splnění kritérií zejména s ohledem na to, že úpravy jednotlivých 
příloh jsou ryze technického charakteru a nemají dopad na věcnou stránku právního 
předpisu. Vyhodnocení korupčních rizik (CIA): návrh vyhlášky neznamená zvýšení 
korupčních rizik oproti stávajícímu stavu legislativy.  

Zvláštní část 
 
K čl. I bodu 1: Od roku 2017 budou v rozpočtovém systému zpracovávány a předkládány 
počty funkčních míst s návazností na návrh rozpočtu platových prostředků a střednědobý 
výhled v oblasti rozpočtů platových prostředků.  
 
K čl. I bodu 2: Upřesnění textu odstavce, ve kterých formulářích předávají správci kapitol 
požadavky na změnu údajů oznámených Ministerstvem financí v rámci rozpočtových prací. 
 
K čl. I bodu 3: Formulář podle přílohy č. 7 bude předkládán nejenom za rok, na který je 
předkládán návrh státního rozpočtu, ale i za roky návrhu střednědobého výhledu. 
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K čl. I bodu 4: Pouze doplňující vysvětlení v rámci textu odstavce. 
 
K čl. I bodu 5: Je navrhován upravený formulář č. 1/1, který reaguje především na změny 
v rozpočtové skladbě. 
 
K čl. I bodu 6: Je navrhován upravený formulář č. 1/2, který rovněž reaguje především 
na změny vyplývající z aktuálně platné  rozpočtové skladby. 
 
K čl. I bodu 7: Je navrhováno nové znění formuláře č. 1/5. Ve formuláři v části I – Přehled 
o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací – hlavní činnost se 
přejmenovává položka č. 25 na „Dary a jiná bezúplatná předání“. 
 
Dále v části II – Doplňující údaje – hlavní činnost příspěvkových organizací, se upravují 
následující oblasti. Přejmenování položky č. 77 na „Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
vyjma zaměstnanců na služebních místech“.  
Za položku č. 77 se přidává nová položka č. 78 s názvem „Platy zaměstnanců na služebních 
místech podle zákona o státní službě“. Původní položka č. 78 je nově označena jako č. 79. 
Nově se přidává položka č. 80 s názvem „Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti“. 
Položky 77, 78, 79 i 80 budou doplňujícími údaji z AE k účtu 521. Nově se přidává položka č. 
81 „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ a položka č. 82 „Převod do fondu kulturních 
a sociální potřeb“. Následující položky se přečíslují. Do části Poznámky a vazby se přidává 
nová poznámka ve znění: „Součet údajů na položkách 77 až 80 musí odpovídat položce č  
15 – Mzdové náklady“.  
U položky č. 86 a 87 se vypouští slovo „provozních“. Položka č. 86 odpovídá písmeni e) v § 
54 odst. 1 rozpočtových pravidel a položka č. 87 písmeni f) téhož odstavce. Obě tato 
ustanovení mění návrh novely rozpočtových pravidel, který je nyní ve druhém čtení 
v Poslanecké sněmovně pod číslem tisku 546, a to právě tak, že slovo „provozních“ se 
vypouští (čl. I bod 28 tohoto návrhu novely). 
Přejmenování nově označené položky č. 97 na „Přepočtený počet míst zaměstnanců 
v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech“. Nově se přidává položka 
č. 98 s názvem „Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona 
o státní službě“. Přejmenování nově označené položky č. 99 na „Průměrný měsíční plat 
(mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech“. 
Nově se přidává položka č.  100 s názvem „Průměrný měsíční plat (mzda) státních 
zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě“. 
 
K čl. I bodu 8: Dochází k doplnění rozpočtových položek do vzoru formuláře č. 2/1 (státní 
fondy mají více položek rozpočtové sklady se schváleným rozpočtem – na straně příjmů 
např. 1359, 1361, na straně výdajů např. 5013, 5042, 5195). 
 
K čl. I bodu 9: Je navrhován nový formulář č. 2/3 za státní fondy, jedná se o rozšíření detailu 
informací ze mzdové oblasti státních fondů. 
 
K čl. I bodu 10: Formulář č. 7 bude předkládán nejen za návrh státního rozpočtu na příslušný 
rok („N“), ale i za roky střednědobého výhledu (tj. „N+1“ a „N+2“). Většina kapitol vlivy 
předkládá za všechny roky, proto dochází k upřesnění legislativní úpravy této přílohy č. 7. 
 
K čl. I bodu 11: Je navrhováno sloučení formulářů č. 8/1, č. 8/2 a č. 8/3 do jednoho 
formuláře, kde by byly uvedeny roky „N“, „N+1“ a „N+2“, podobně jako u formulářů č. 5/1 
a č.5/2 stávající vyhlášky č. 133/2013 Sb. 
 
K čl. I bodu 12: Úprava přílohy č. 9 formulář č. 9/1 a č. 9/3 reflektuje nově vzniklé skutečnosti 
související se zavedením Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) 
konkrétně s rozpočtovým informačním systémem, který je plně funkční od roku 2013. 
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S ohledem na výše uvedené není třeba požadovat po správcích kapitol data, která jsou 
v současné době již k dispozici v rozpočtovém informačním systému. Nová úprava 
představuje výrazné zjednodušení a zpřehlednění formulářů. Nově je ve formuláři č. 9/1 
a č. 9/3 zohledněn také požadavek na změnu dle § 2 odst. 6 vyhlášky. Co se týče formuláře 
č. 9/2, nahrazuje původní formulář č. 9/1 strana 2. Tento formulář je aktualizován 
v rozpočtových letech a nově je přidán ještě sloupec týkající se přezávazkování. Takto 
upravený formulář již sloužil pro přípravu státního rozpočtu na rok 2016. Je navrhován nový 
rozšířený formulář č. 9/4 za oblastí platů zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání 
prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů. 
 
K čl. II: Je navrhována dělená účinnost, novelizační bod 1 by měl nabýt účinnosti 1. ledna 
2017. Předpokládaná účinnost ostatních bodů je stanovena dnem vyhlášení, aby bylo možné 
podle nových vzorů formulářů postupovat při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2017 
a střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2018 a 2019. 
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