
 

 

II. 

N á v r h 
 

VYHLÁŠKA 
 

ze dne      2016, 
 

kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury 
údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu 

střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání 

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 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 zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona 
č. 26/2008 Sb.: 

Čl. I 

Vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování 
návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a 
lhůtách pro jejich předkládání se mění takto: 

1. V § 2 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Součástí návrhu podle věty první jsou 
v rozpočtovém systému zpracované počty zaměstnanců v návaznosti na návrh 
rozpočtu a střednědobého výhledu prostředků na platy.“. 

2. V § 2 odst. 2 se na konci textu doplňuje věta „Formulář č. 1/5 uvedený v příloze č. 1 
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další 
doplňující údaje – hlavní činnost předkládají státní příspěvkové organizace 
do centrálního systému účetních informací státu v návaznosti na jiný právní předpis7).“. 

3. V § 2 odst. 6 se na konci věty první doplňují slova „a podle přílohy č. 9“ a věta druhá 
zní: „V těchto přílohách se neuvádějí údaje, které jsou podle § 3 součástí příloh č. 6 a 7 
k této vyhlášce a podle § 4 součástí přílohy č. 8 k této vyhlášce.“. 

4. V § 3 odst. 2 se za slova „na který je předkládán návrh zákona o státním rozpočtu,“ 
vkládají slova „a pro roky střednědobého výhledu“. 

5. V § 5 se za slova „případně také Zprostředkující subjekt,“ vkládají slova „či jiný orgán 
v roli koordinátora,“. 

 

                                                 
7)       Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do 

centrálního systému účetních informací sátu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů 
(technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů. 
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6. V příloze č. 1 Vzor formuláře č. 1/1 zní:  

 

„Vzor č.1/1, str. 1

z toho: 

ostatní prostředky 
prostředky ostatní prostředky    prostředky ostatní prostředky    prostředky ostatní prostředky    prostředky ostatní prostředky    platby za na platy 
na platy platby za na platy počet průměrný na platy platby za na platy počet na platy platby za na platy počet na platy platby za na platy počet prov.práci

a ostatní platby prov.práci zaměstnanců zaměstnanců plat a ostatní platby prov.práci zaměstnanců zaměstnanců a ostatní platby prov.práci zaměstnanců zaměstnanců a ostatní platby prov.práci zaměstnanců zaměstnanců (OON) zaměstnanců 
(mzdové náklady) (OON) (mzdové náklady) (OON) (mzdové náklady) (OON) (mzdové náklady) (OON)

v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč

a 1=2+3 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9 10=11+12 11 12 13 14=15+16 15 16 17 18 19

Organizační složky státu celkem
v tom:

a) Státní správa celkem
v tom :

I. Ústřední orgán státní správy   
z toho : rozpočtová položka 5011
               rozpočtová položka 5012
               v tom: Příslušníci Policie
                            Příslušníci Hasičského záchranného sboru
               rozpočtová položka 5013
               rozpočtová položka 5014
               rozpočtová položka 5022

II. Organizační složky státu - státní správa celkem
v tom:
   Jednotlivá organizační složka
z toho : rozpočtová položka 5011
               rozpočtová položka 5012
               v tom: Příslušníci Policie
                            Příslušníci Hasičského záchranného sboru
               rozpočtová položka 5013
               rozpočtová položka 5014
               rozpočtová položka 5022
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní 
v tom:
  Jednotlivá organizační složka 
z toho : rozpočtová položka 5011
               rozpočtová položka 5012
               v tom: Příslušníci Policie
                            Příslušníci Hasičského záchranného sboru
               rozpočtová položka 5013
               rozpočtová položka 5014
               rozpočtová položka 5022

b) Ostatní organizační složky státu celkem
z toho : rozpočtová položka 5011
               rozpočtová položka 5012
               v tom: Příslušníci Policie
                            Příslušníci Hasičského záchranného sboru
               rozpočtová položka 5013
               rozpočtová položka 5014
               rozpočtová položka 5022

Příspěvkové organizace celkem 1)

z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
              Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

               OPŘO 2)

               Regionální školství územních celků 2)

               v tom: pedagogičtí pracovníci
                            nepedagogičtí pracovníci
               Regionální školství MŠMT 2)

               v tom: pedagogičtí pracovníci
                            nepedagogičtí pracovníci

Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem

1) Organizace odměňující podle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a/či podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění podle pozdějších předpisů
2) Ve struktuře rozdělení na OPŘO, RgŠ ÚSC, RgŠ MŠMT uvádí pouze kapitola MŠMT
3) Lze využít údajů z finální verze formuláře č. 1/2 z roku N-2 
4) Rozpočtová opatření trvalého charakteru (v a-hlavičce zatržen příznak "změna trvalá") v celoročním vyjádření
5) Jde o již vytvořenou rezervu ve VPS ke konkrétnímu účelu, nikoliv o návrh nad rámec. Požadavek nad rámec patří do sloupců 32-35 (zdroj SR); požadavek na vytvoření rezervy ve VPS patří do sloupců 40-43. 

Poznámky:
Ve sloupcích, které se týkají počtu zaměstnanců se uvádí přepočtený počet zaměstnanců (se zohledněním úvazků i přepočtu na celorok). Údaj je zaokrouhlen na 2 desetinná místa. 

"N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1; "N-1" se rozumí rok předcházející roku N; "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu; 
Strukturu uvedenou ve sloupci "a" Ministerstvo financí může zpřesnit v souladu s platnými právními předpisy,

Zodpovědná osoba: Komentář:
Datum, podpis, telefon:

Prostředky, které se týkají navýšení kofinancování z národních zdrojů vztahující se k části EU/FM (uvedené ve sloupcích 36-39) se v případě, že kapitola navrhuje krytí na vrub OBV uvedou ve sloupcích 24-27, v případě, že navrhuje krytí nad rámec rozpočtu uvede do sloupců 32-35. Do 
komentáře je třeba uvést rozlišení podle zdroje (nástrojové třídění) tak, aby byla zajištěna návaznost na vzor formuláře 9/4 v této vyhlášce. 

prostředky z rozpočtu EU / finančních mechanismů na rok 
N - 1

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok  N

Schválený rozpočet na rok N - 1 Vlivy přecházející ze střednědobého výhledu schváleného 
vládou v roce N-2 3)

Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky v roce N - 1 v celoročním 
vyjádření 4)

Nárůst/snížení v roce N
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vzor č.1/1, str. 2

prostředky ostatní prostředky    prostředky ostatní prostředky    prostředky ostatní prostředky    
na platy platby za na platy počet na platy platby za na platy počet na platy platby za na platy počet 

a ostatní platby prov.práci zaměstnanců zaměstnanců a ostatní platby prov.práci zaměstnanců zaměstnanců a ostatní platby prov.práci zaměstnanců zaměstnanců
(mzdové náklady) (OON) (mzdové náklady) (OON) (mzdové náklady) (OON)

v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč

a 20=21+22 21 22 23 24=25+26 25 26 27 28=29+30 29 30 31

Organizační složky státu celkem
v tom:

a) Státní správa celkem
v tom :

I. Ústřední orgán státní správy   
z toho : rozpočtová položka 5011
               rozpočtová položka 5012
               v tom: Příslušníci Policie
                            Příslušníci Hasičského záchranného sboru
               rozpočtová položka 5013
               rozpočtová položka 5014
               rozpočtová položka 5022

II. Organizační složky státu - státní správa celkem
v tom:
   Jednotlivá organizační složka
z toho : rozpočtová položka 5011
               rozpočtová položka 5012
               v tom: Příslušníci Policie
                            Příslušníci Hasičského záchranného sboru
               rozpočtová položka 5013
               rozpočtová položka 5014
               rozpočtová položka 5022
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní 
v tom:
  Jednotlivá organizační složka 
z toho : rozpočtová položka 5011
               rozpočtová položka 5012
               v tom: Příslušníci Policie
                            Příslušníci Hasičského záchranného sboru
               rozpočtová položka 5013
               rozpočtová položka 5014
               rozpočtová položka 5022

b) Ostatní organizační složky státu celkem
z toho : rozpočtová položka 5011
               rozpočtová položka 5012
               v tom: Příslušníci Policie
                            Příslušníci Hasičského záchranného sboru
               rozpočtová položka 5013
               rozpočtová položka 5014
               rozpočtová položka 5022

Příspěvkové organizace celkem 1)

z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
              Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

               OPŘO 2)

               Regionální školství územních celků 2)

               v tom: pedagogičtí pracovníci
                            nepedagogičtí pracovníci
               Regionální školství MŠMT 2)

               v tom: pedagogičtí pracovníci
                            nepedagogičtí pracovníci

Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem

Přesuny a delimitace v rámci návrhu objemu prostředků 
na platy zaměstnanců, ostatních plateb za provedenou 

práci a počtu zaměstnanců na rok N

Zvýšení (snížení) na vrub ostatních běžných výdajů 
v rámci zadaného nepřekročitelného objemu výdajů Zvýšení na vrub rezervy vytvořené v kapitole VPS 5) 

Změny podle  § 3 odst. 2 vyhlášky v roce N-1 bez dopadu na saldo státního rozpočtu v roce N
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“. 

vzor č.1/1, str. 3

prostředky ostatní prostředky    prostředky ostatní prostředky    prostředky ostatní prostředky    prostředky ostatní prostředky    
na platy platby za na platy počet na platy platby za na platy počet na platy platby za na platy počet na platy platby za na platy počet průměrný 

a ostatní platby prov.práci zaměstnanců zaměstnanců a ostatní platby prov.práci zaměstnanců zaměstnanců a ostatní platby prov.práci zaměstnanců zaměstnanců a ostatní platby prov.práci zaměstnanců zaměstnanců plat
(mzdové náklady) (OON) (mzdové náklady) (OON) (mzdové náklady) (OON) (mzdové náklady) (OON)

v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč

a 32=33+34 33 34 35 36=37+38 37 38 39 40=41+42 41 42 43 44=45+46
45=2-

7+11+15+18+21+
25+29+33+37+41

46=3-
8+12+16+19+22+26

+30+34+38+42

47=4-
9+13+17+23+27+31

+35+39+43
48

Organizační složky státu celkem
v tom:

a) Státní správa celkem
v tom :

I. Ústřední orgán státní správy   
z toho : rozpočtová položka 5011
               rozpočtová položka 5012
               v tom: Příslušníci Policie
                            Příslušníci Hasičského záchranného sboru
               rozpočtová položka 5013
               rozpočtová položka 5014
               rozpočtová položka 5022

II. Organizační složky státu - státní správa celkem
v tom:
   Jednotlivá organizační složka
z toho : rozpočtová položka 5011
               rozpočtová položka 5012
               v tom: Příslušníci Policie
                            Příslušníci Hasičského záchranného sboru
               rozpočtová položka 5013
               rozpočtová položka 5014
               rozpočtová položka 5022
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní 
v tom:
  Jednotlivá organizační složka 
z toho : rozpočtová položka 5011
               rozpočtová položka 5012
               v tom: Příslušníci Policie
                            Příslušníci Hasičského záchranného sboru
               rozpočtová položka 5013
               rozpočtová položka 5014
               rozpočtová položka 5022

b) Ostatní organizační složky státu celkem
z toho : rozpočtová položka 5011
               rozpočtová položka 5012
               v tom: Příslušníci Policie
                            Příslušníci Hasičského záchranného sboru
               rozpočtová položka 5013
               rozpočtová položka 5014
               rozpočtová položka 5022

Příspěvkové organizace celkem 1)

z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
              Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

               OPŘO 2)

               Regionální školství územních celků 2)

               v tom: pedagogičtí pracovníci
                            nepedagogičtí pracovníci
               Regionální školství MŠMT 2)

               v tom: pedagogičtí pracovníci
                            nepedagogičtí pracovníci

Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem

Požadavky na zvýšení nad rámec zadaného nepřekročitelného objemu výdajů podle § 2 odst. 6 vyhlášky
Návrh na zařazení výdajů do kapitoly VPS na rok N podle § 

4 vyhlášky Celkový požadavek resortuProstředky z národních zdrojů (bez zahrnutí prostředků z 
rozpočtu EU a prostředků z finančních mechanismů)

Prostředky z rozpočtu Evropské unie a finančních 
mechanismů vybilancované na vrub zvýšených příjmů a 
výdajů bez národních prostředků na spolufinancování 
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7. V příloze č. 1 Vzor formuláře č. 1/2 zní: 
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“. 
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8. V příloze č. 1 Vzor formuláře č. 1/5 zní:  

„Vzor formuláře č. 1/5 
strana 1 

 
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další 

doplňující údaje - hlavní činnost 
 
Metodické informace k předání výkazu: 
1. Výkaz je do centrálního systému účetních informací státu (dále „CSÚIS“) předkládán v Kč 
s přesností na dvě desetinná místa. 
2. Výkaz je naplánován v CSÚIS k 31. 7. roku N-1. 
3. Správce kapitoly: 
3.1 ověřuje v CSÚIS správnost sumáře za kapitolu na základě údajů předložených 
příslušnými státními příspěvkovými organizacemi (dále jen „SPO“); 
3.2 zajišťuje v případě zjištění nedostatků opravu předávaných údajů u příslušných SPO; 
3.3 schvaluje sumář za kapitolu v CSÚIS na úrovni kapitoly; 
3.4 opis sumáře za kapitolu celkem vytiskne v CSÚIS, podepíše a předloží v rámci návrhu 
rozpočtu své kapitoly. 
4. V případě změn v údajích za danou SPO v návaznosti na další běhy návrhu rozpočtu 
(tj. v období srpen až prosinec roku N-1), je nutné zaslat nový Přehled, a to opětovně 
s datem k 31. 7. roku N-1. Následně je třeba opět schválit sumář za kapitolu. Do schválení 
zákona o státním rozpočtu na rok N Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR nebude výkaz 
z úrovně Ministerstva financí schvalován. 
 
Technický způsob předávání výkazu: 
1. Podrobnější popis zaslání přehledu do centrálního systému účetních informací státu 
(CSÚIS) je uveden v Technickém manuálu publikovaném na adrese 
http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace. 
2. K zaslání výkazu je nutno použít XSD schéma „Fin_SPO-RIS“ z XSD balíčku 
publikovaného na shodné adrese uvedené v předchozím bodě. 
3. Vzorový výkaz XML je součástí výše uvedeného XSD balíčku. 
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“. 
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9. V příloze č. 2 Vzor formuláře č. 2/1, strana 1, 2 a 3 zní: 
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“. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9UFG2VO)



 

 

10. V příloze č. 2 Vzor formuláře č. 2/3 zní: 

“. 
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11. Příloha č. 7 zní: 
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12. Příloha č. 8 zní: 
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13. Příloha č. 9 zní: 

 
 

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Kapitola

v Kč

změna s dopadem 
na výši výdajů

1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+5+7 10=4+6+8 11

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

X

Poznámky:

b) údaje za národní doplňkové platby vyplňuje pouze kapitola státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství.

Vzor formuláře č. 9/1

Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů na rok N 

rozepsáno v rozpočtovém informačním systému k 31.7. pro 
rok N požadavky na změnu dle § 2 odst. 6 vyhlášky pro rok N

nástroj včetně 
analytiky název nástroje

první úprava návrhu za oblast EU 
předložená MF podíl státního 

rozpočtu nebo 
národní doplňkové 

platby
na nezabezpečené 
příjmy z rozpočtu 

EU

vazba na sl.č. 6, 
pokud existuje

kryto příjmem z
rozpočtu EU

                                                                                                       
vazba na sl. č. 5, 
pokud existuje

a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,

kryto příjmem z 
rozpočtu EU

celkem podíl 
státního 

rozpočtu nebo 
národní 

doplňkové platby 

celkem kryto 
příjmem z 

rozpočtu EU

souhlas Řídícího orgánu, 
Zprostředkujícího subjektu, 

Odpovědného orgánu či jiného 
orgánu v roli koordinátora 

programu/projektu EU s údaji

podíl státního 
rozpočtu nebo 

národní 
doplňkové platby 

vazba na sl.č. 4, 
pokud existuje

kryto příjmem z 
rozpočtu EU

podíl státního 
rozpočtu nebo 

národní 
doplňkové platby 

vazba na sl.č. 8, 
pokud existuje

CELKEM

Sestavil:                                         tel.: Kontroloval:                                     tel.:

Datum a podpis: Datum a podpis:
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Kapitola

v Kč

 příjemci  typu OSS včetně 
PO, Státní fondy, Státní 

organizace, Státní podnik
ostatní příjemci

1 2 3 4 5 6 7

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1) Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb.
2) Skutečné výdaje kapitoly.

6) Vyjmuté celé projekty - projekt bude financován dál z národních zdrojů nebo byl ukončen.

7) Projekty financované nad rámec alokace 2013 jednotlivých operačních programů programového období 2007-2013 a nad rámec alokace 2020 jednotlivých operačních programů programového období 2014-2020
8) pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.
Kontrola správného vyplnění formuláře : poslední řádek ve sloupci č.1  se rovná součtu posledních řádků sl.č.2,sl.č.3,sl.č.4,sl.č.5,sl.č.6, sl.č.7.

Souhlas Řídícího orgánu, Zprostředkujícího 
subjektu, Odpovědného orgánu či jiného 

orgánu v roli koordinátora programu/projektu 
EU  s výjimkou zahraničních řídících subjektů

razítko, datum, podpis

projekty v režimu 
přezávazkování  7)

ku
m

ul
at

iv
ně

 k
 3

0.
6.

 ro
ku

 N
-1

 8)

3) Způsobilé výdaje, které nebyly certifikované, tzn. zahrnuté i ještě nezahrnuté do souhrnné žádosti o proplacení bez následně zjištěných nezpůsobilých výdajů. Vzhledem k tomu, že prostředky v sloupci č.2 v čase přecházejí do 
sloupce č.3 a  docházelo by k načítání hodnot dvakrát, vyplňuje se pouze v posledním roce. V posledním řádku tabulky lze hodnotu vypočítat vzorcem sl.č.2=sl.č. 1-(sl.č.3+sl.č.4+sl.č.5+sl.č.6+sl.č.7).

4) Způsobilé výdaje certifikované Platebním a certifikačním orgánem včetně certifikovaných výdajů schválených na EK bez následně zjištěných nezpůsobilých výdajů. V případě OP potravinové  a materiální pomoci je Certifikačním orgánem MPSV. V případě 
azylových programů je Certifikačním orgánem MV.
5) Celkové následně zjištěné nezpůsobilé výdaje kryté prostředky ze státního rozpočtu bez vyjmutých celých projektů vč. nezpůsobilých výdajů zjištěných u příjemců typu OSS, PO OSS, SF, SO, SP před schválením žádosti o platbu 
(v případě ostatních příjemců  pouze nezpůsobilé výdaje předfinancované ze státního rozpočtu).

sl.č. 1- sl.č.7   Vyplňuje kapitola.

Vzor formuláře č. 9/2

Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského rybářského fondu a v rámci Společné zemědělské politky 2007-2013; 
strukturálních a investičních fondů a Evropského zemědělského záručního fondu  2014-2020; z azylových fondů a z Fondu potravinové pomoci; z Nástroje pro propojení Evropy

program/projekt; kód - nástrojové třídění1):

rok skutečnost 2) způsobilé výdaje před 
certifikací  3)

způsobilé certifikované 
výdaje  a schválené EK4)

nezpůsobilé výdaje  5)

vyjmuté projekty 6)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9UFG2VO)
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Kapitola

v Kč

změna s dopadem 
na výši výdajů

1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+5+7 10 = 4+6+8 11

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

X

Vzor formuláře č. 9/3

Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na rok N 

rozepsáno v rozpočtovém informačním systému k 31.7. pro 
rok N požadavky na změnu dle § 2 odst. 6 vyhlášky pro rok N

nástroj včetně 
analytiky název nástroje

první úprava návrhu za oblast FM 
předložená MF podíl státního 

rozpočtu 
na nezabezpečené 
příjmy z rozpočtu 

FM

vazba na sl.č. 6, 
pokud existuje

kryto příjmem z
rozpočtu FM

                                                    
vazba na sl.č. 5, 
pokud existuje

celkem podíl 
státního rozpočtu

celkem kryto 
příjmem z rozpočtu 

FM

souhlas orgánu v roli koordinátora 
s údaji

podíl státního 
rozpočtu 

vazba na sl.č. 4, 
pokud existuje

kryto příjmem z 
rozpočtu FM

podíl státního 
rozpočtu  

vazba na sl.č. 8, 
pokud existuje

kryto příjmem z 
rozpočtu FM

CELKEM

Pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.

Sestavil:                                         tel.: Kontroloval:                                     tel.:

Datum a podpis: Datum a podpis:
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Čl. II. 
 

Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou čl. I bodu 1, který nabývá 

účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
 

Ministr 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9UFG2VO)
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