
V. 

PLATNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Č. 133/2013 SB. S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH 
ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

VYHLÁŠKA 
č. 133/2013 Sb. 

ze dne 27. května 2013 
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.: 

§ 1 

Tato vyhláška upravuje rozsah a strukturu údajů pro vypracování návrhu zákona o 
státním rozpočtu a pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůty jejich 
předkládání. 

§ 2 
(1) Správce kapitoly zpracovává a předkládá návrh rozpočtu a střednědobý výhled 

v rozpočtovém systému1) v rozsahu a struktuře podle rozpočtové skladby2) včetně 
podrobného komentáře ve stanovené lhůtě3). Součástí návrhu podle věty první jsou 
v rozpočtovém systému zpracované počty zaměstnanců v návaznosti na návrh 
rozpočtu a střednědobého výhledu prostředků na platy. Bezpečnostní informační služba 
zpracovává a předkládá návrh rozpočtu a střednědobý výhled v rozpočtovém systému podle 
zvláštního režimu v rozsahu a struktuře dohodnuté s Ministerstvem financí (dále jen 
„ministerstvo“) tak, aby byla zabezpečena ochrana utajovaných informací. 

(2) Správce kapitoly kromě údajů uvedených v odstavci 1 předloží ministerstvu další 
údaje v rozsahu a struktuře uvedené v přílohách č. 1, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 k této vyhlášce včetně 
podrobného komentáře ve stanovené lhůtě3). 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) Státní fond předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním 
rozpočtu a střednědobého výhledu v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 2 k této 
vyhlášce včetně podrobného komentáře ve stanovené lhůtě3).  

                                                 
1) § 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění zákona č. 501/2012 Sb. 
2) Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 
 
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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(4) Kraje předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu za 
obce v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce ve lhůtě do 30 dnů od 
doručení žádosti ministerstva. Ve stejné lhůtě předkládá tyto údaje i hlavní město Praha. 

(5) Jiné právnické a fyzické osoby, které požadují prostředky ze státního rozpočtu 
z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo z kapitoly Operace státních finančních aktiv, 
předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu do 30. dubna 
běžného roku v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce.  

(6) Požadavky na změnu údajů oznámených ministerstvem4) předloží správce kapitoly 
ministerstvu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to vzor 
formuláře č. 1/1 a č. 1/2 a podle přílohy č. 9.  V této příloze se neuvádějí údaje, které jsou 
podle § 3 součástí příloh č. 6 a 7 k této vyhlášce, podle § 4 součástí přílohy č. 8 k této 
vyhlášce a podle § 5 součástí přílohy č. 9 k této vyhlášce. 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. 

§ 3 
(1) Údaje o rozpočtových opatřeních v roce, který předchází roku, na nějž je návrh 

zákona o státním rozpočtu sestavován, v rámci kapitoly nebo mezi kapitolami, které mají 
trvalý charakter, předloží správce kapitoly ministerstvu podle přílohy č. 6 k této vyhlášce a 
podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to vzor formuláře č. 1/1 a č. 1/2. 

(2) Navrhuje-li správce kapitoly v roce, na který je předkládán návrh zákona o státním 
rozpočtu, a pro roky střednědobého výhledu přesuny v rámci kapitoly nebo mezi 
kapitolami, které mají trvalý charakter, předloží ministerstvu údaje podle přílohy č. 7 k této 
vyhlášce a podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to vzor formuláře č. 1/1 a č. 1/2.  

§ 4 

Uplatňuje-li správce kapitoly  podle § 10 odst. 3 rozpočtových pravidel při přípravě 
návrhu zákona o státním rozpočtu a střednědobého výhledu požadavek na zařazení výdajů 
do kapitoly Všeobecná pokladní správa, předloží ministerstvu údaje podle přílohy č. 8 k této 
vyhlášce a podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to vzor formuláře č. 1/1 a č. 1/2.  

§ 5 
     V případě, že v kapitole státního rozpočtu mají být rozpočtovány prostředky na programy 
nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z finančních mechanismů5), 
předloží správce kapitoly ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu 
v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 k této 
vyhlášce, a to vzor formuláře č. 1/1. Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu 
Evropské unie bez stanoveného podílu státního rozpočtu na spolufinancování těchto výdajů, 
odsouhlasí příslušný Řídící orgán, případně také Zprostředkující subjekt, či jiný orgán v roli 
koordinátora, pokud je stanoven. 

§ 6 

Správce kapitoly nebo státní fond předloží ministerstvu údaje o výdajích vyplývajících 
z významných veřejných zakázek6), pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, a o 
výdajích souvisejících s jejich přípravou a realizací ve struktuře podle jednotlivých akcí podle 
přílohy č. 10 k této vyhlášce.  

                                                 
4)  § 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 501/2012 Sb.   
5) § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.  
6) § 16a zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
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§ 7 

Zrušuje se: 
1. Vyhláška č. 165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů 

pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání. 
2. Vyhláška č. 415/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů 

pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu. 

§ 8 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2013. 

 
Ministr 
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