
 VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, 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 předávání. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dne 22. 3. 2016, s termínem dodání 
stanovisek do 18. 4. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 
12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování 
prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Předmět úpravy není právem EU výslovně upraven. 
 
Právo EU upravuje zejm. oblast plnění rozpočtu, ve které odkazuje 
na postup podle Finančního nařízení EU1 a soulad se zásadami 
řádného finančního řízení (srov. čl. 317 Smlouvy o fungování EU). 
Dále, i pro státy, jejichž měnou není jednotná měna euro, platí 
pravidla daná SFEU a Protokolem o postupu při nadměrném 
schodku a na ně navazujícími předpisy2, z nichž vyplývají další 
povinnosti, pokud jde o vnitrostátní postupy v rozpočtové oblasti. 
Připomínky a případné návrhy změn:  

Akceptováno, resp. vzato na vědomí. 

                                            
1 Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a 
o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, v platném znění. 
2 Např. směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. 
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nejsou 
Závěr: 
Předmět návrhu není právem EU přímo upraven a není s právem 
EU v rozporu. 
 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

K  čl. I  
K bodu 4  
K navržené úpravě 5 §  - chápeme-li správně, že „jiným orgánem 
odpovědným za realizaci“ jsou myšleni i příjemci z řad 
organizačních složek státu (dále jen „OSS“), nebude již nutné, aby 
správnost vyplnění formuláře potvrzoval i Řídící orgán (dále jen 
ŘO). 

…………………………………….   
Doposud systém formulářů 9/1 sloužil k účelu, aby ŘO korigovali 
adekvátnost rozpočtovaných prostředků na jednotlivé programy 
spolufinancované z EU (odsouhlasení, že je rozpočtováno na 
schválené projekty, či na reálný projektový záměr, v případě, že 
projekt ještě není schválen, a že např. dodatečně nedošlo 
ke snížení rozpočtu dříve schváleného projektu; rozpočtování). Což 
dle návrhu vyhlášky nebude již nadále prováděno. 
 
 
Ze zkušeností z předchozích let jsou požadavky příjemců z řad 
OSS často nadhodnocené (mnohdy jsou až nad rámec alokací 
v programu), a pokud by formulář nepodléhal kontrole Řídícího 
orgánu/Zprostředkujícího subjektu (dále jen ŘO/ZS), domníváme 
se, že by mohlo dojít k velkému zatížení státního rozpočtu. Stejně 
tak, pokud bude OSS rozpočtováno na projektové záměry, které 
nejsou v souladu s programovými dokumenty a nebudou ŘO 
schváleny, apod. Rozpočtované prostředky pak nebudou čerpány a 
budou zůstávat v NNV OSS nevyužity řadu let.  
Zároveň je pravděpodobné, že v IISSP pak budou na daný 
program v souhrnu za všechny OSS podílejících se na 
realizaci/financování OP narozpočtovány prostředky výrazně 
převyšující alokaci daného OP např. již několik let před ukončením 
jeho financování a MF v závěru programového období již nebude 
schvalovat požadavky ŘO, které plynou z jejich závazků vůči 

Akceptováno. 
Upraveno. 
Jedná se o orgán v případě ostatních 
programů/projektů EU v roli koordinátora. Text v § 
5 stejně tak jako ve formuláři 9/1 bude upraven 
následovně: „jiným orgánem v roli koordinátora“ 
 
…………………. 
Vysvětleno. 
 
Analýza požadavků za oblast EU/FM je na úrovni 
kapitoly státního rozpočtu realizována ve 
spolupráci mezi rozpočtovým odborem a ŘO/ZS či 
jiným orgánem v roli koordinátora. Formulář 9/1 a 
9/3 tímto přestává suplovat data, která má kapitola 
státního rozpočtu k dispozici za historii trvání 
programu/projektu EU/FM. Ve formuláři č. 9/1 a 
9/3 jsou tak předkládány konečné výstupy těchto 
analýz. Je na odpovědnosti kapitoly státního 
rozpočtu, aby dle výše uvedené analýzy zajistila 
úměrné navýšení prostředků na programy EU/FM 
…………………… 
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ostatním příjemcům (mimo OSS). Prostředky však budou v NNV 
jiné OSS a nebude tedy ani možné je na „správnou“ OSS převést 
rozpočtovým opatřením. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
K bodu 12 – k příloze č. 9  
K vzorům formulářů č. 9/1 a 9/2 
1. Dle původního znění podoby formuláře č. 9/1 ŘO potvrzovali 

formulář č. 9/1 strana 1 a strana 2. Žádáme o potvrzení, že 
ŘO/ZS nově potvrzují pouze formulář č. 9/2? 

 
2. V odůvodnění je uvedeno, že došlo ke zjednodušení formuláře č. 
9/1 a že formulář již neobsahuje informace, které jsou v IISSP. 
 
 
Upozorňujeme, že pokud by stále přetrvávalo, že ŘO mají 
povinnost potvrzovat na formuláři 9/1 relevantnost výše požadavku 
do návrhu státního rozpočtu na rok n (v souladu se schválenými 
projekty daných OSS), tak pracovníci ŘO/ZS standardně nemají 
přístupy do IISSP, kde by mohli tato data ověřit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Ad. 1 Ano, razítko bude nově vyžadováno pouze u 
formuláře č. 9/2. V případě formuláře č. 9/1 a č. 
9/3 je na odpovědnosti rozpočtového odboru, aby 
výstupy byly odsouhlaseny ŘO/ZS či jiným 
orgánem. 
 
Ad.2 Vysvětleno. 
Do IISSP má přístup rozpočtový odbor, který 
stejně jako v minulých letech data pro ŘO 
zprostředkuje. 

3. Původní formulář č. 9/1 obsahoval i informaci o dříve 
narozpočtovaných prostředcích na daný OP. Dle nové úpravy 
pracovníci ŘO/ZS nebudou schopni porovnat narozpočtované 
prostředky z dřívějších let s prostředky v návrhu rozpočtu na rok n 
a tedy reálnost požadavků dle schválených projektů/reálných 
projektových záměrů. 
 
Obdobně jako u předchozí připomínky, pracovníci ŘO nemají 
přístup do IISSP, aby si tyto informace případně ověřili jinou 
cestou. 
 
4. Původní formulář č. 9/1, strana 1 obsahoval i informaci o alokaci 
přidělené dané OSS. Nové formuláře již tento údaj neobsahují. 
Jakým způsobem bude MF ověřovat adekvátnost požadavků 
jednotlivých OSS? 

Ad. 3 
Viz reakce k předchozí připomínce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 4 
Zdroji pro úpravy ze strany MF jsou IISSP. 
Doplňkovým zdrojem jsou alokace za jednotlivé 
roky a celková alokace za celé období v detailu na 
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 operační program. 
 Je na odpovědnosti každého realizátora projektu, 
aby nenarozpočtoval více, než je přiděleno na 
realizaci projektu.  

K vzoru formuláře č. 9/1 
1. Z podoby formuláře č. 9/1 není zřejmé, pokud by ji měl i nadále 
potvrzovat také ŘO/ZS, jak může ŘO/ZS posoudit výši 
rozpočtovaných prostředků na rok n? Dle našeho názoru formulář 
potřebná data neobsahuje (dřív bylo toto uvedeno na straně 1 
přílohy č. 9/1). 
 
2. Původní formulář č. 9/1 pracoval v rozdělení prostředků na EU a 
SR podíl, a dále rozlišoval, kolik z celkové rozpočtované částky je 
určeno na mzdové prostředky.  
Nová podoba je v tomto ohledu nejednoznačná, zdá se, že např. 
sloupec 3 obsahuje podíl státního rozpočtu na předfinancování i 
spolufinancování dohromady. 
 

Ad. 1 Vysvětleno. 
Viz předchozí reakce 
 
 
 
 
 
Ad. 2 
Akceptováno částečně. 
Ke sl. 3 bude doplněna poznámka, že Národní 
doplňkové platy se týkají Ministerstva zemědělství. 
Dělení na SR a EU podíl je ve formuláři 
zachováno. 

K sloupcům  3 - 5 
Nadpis sloupců 3 - 5 zní „rozepsáno v rozpočtovém informačním 
systému k 31.7.“ Je relevantní plnit sloupce 3 - 5 daty k 31. 7.? 
V tomto termínu by již návrhy státního rozpočtu měly být 
předloženy na MF, odečet dat musí proběhnout dříve, maximálně k 
30. 6. 
 

Vysvětleno. 
Ano, tato data budou rozepsána v prvním běhu 
přípravy státního rozpočtu. Výše prostředků bude 
ve sloupci 3 a 4 sdělena v příloze k rozpisovému 
dopisu ministra financí zasílaném na kapitoly 
státního rozpočtu na konci června. Tyto sumy 
budou upravené hodnoty návrhů kapitol 
předkládaných v únoru 2016 na základě dat 
z IISSP k 30. 4. 2016. 

K sloupcům 3, 5, 7 a 9 
Není specifikováno, co jsou národní doplňkové platby. Žádáme o 
vysvětlení. 
 

Akceptováno. 
Doplněno v poznámce. 

K vzoru formuláře č. 9/2 
Obecná připomínka 
Žádáme předkladatele novely o školení k vyplnění formuláře č. 9/2, 
popř. 9/1. 
 

Akceptováno. 
Školení proběhne v červnu 2016 na Ministerstvu 
financí. 
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K nadpisu 
Je relevantní v nadpisu formuláře č. 9/2 ještě uvádět výdaje 
za období 2007-2013? 
(„Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie 
ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského rybářského 
fondu a v rámci Společné zemědělské politiky 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).“ 
Vzhledem k ukončení způsobilosti výdajů z programového období 
2007-2013, již nebude možné na tyto programy nic rozpočtovat. 
Týká se celého formuláře č. 9/2 (např. poznámka pod čarou č. 7). 
 

Vysvětleno. 
Nebude nic rozpočtováno na PO2007-2013, ale 
budou vznikat dodatečné nezpůsobilé výdaje, také 
budeme mít konečně informaci o výši 
přezávazkování. 

K sloupci „rok“ 
 
Domníváme se, že je nadbytečné, aby číselná řada byla od roku 
2007. Navrhujeme uvést číselnou řadu od roku 2014. 
 

Vysvětleno. 
Viz výše uvedená poznámka. 

K sloupcům 
Sloupce ve formuláři č. 9/2 (poslední vyplňovaný řádek pro rok n-1) 
nezachycují veškeré skutečnosti. Pokud sloupec 1 má obsahovat 
veškeré skutečně vydané prostředky a sloupec 2 veškeré způsobilé 
výdaje před certifikací (chápeme jako výdaje schválené ze strany 
ŘO/ZS v žádosti o platbu) -  v jakém sloupci budou pak zahrnuty 
prostředky, které ještě nebyly předloženy a schváleny v žádosti o 
platbu, ale již jsou OSS vydány? 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Zmiňované prostředky jsou ve sloupci 2. 

K poznámce pod čarou ke kontrole správného vyplnění 
formuláře 
Formulář je správně vyplněn, pokud sloupec č. 1 = součtu sloupců 
2 až 7. 
Takto nastavený kontrolní vzorec nebude funkční, neboť data 
v jednotlivých sloupcích jsou v  časovém nesouladu: 

a) Viz připomínka k sloupci 1 a 2 – není zřejmé, zda se do sloupce 
2 mají zahrnout i  výdaje OSS, které ještě nebyly schváleny 
(tedy označeny jako způsobilé ŘO/ZS). 

Vysvětleno. 
Vyplňuje se poslední řádek kumulativně, právě 
proto, že dochází k časovému posunu mezi roky. 
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b) Sloupec 4 a 5 promítnutí aplikace § 14f rozpočtových pravidel 
(zákon č. 218/2000 Sb.) do sloupce 5 či nikoliv, resp. prosíme o 
stanovisko jak promítnout (viz připomínka dále).  

c) Časový nesoulad u následně zjištěných nezpůsobilých výdajů, 
v případě, že již byly 

zahrnuty do souhrnných žádostí nebo dokonce i certifikovány (tyto 
budou zahrnuty jak ve sloupci 2 nebo 3, tak dále i ve 4/5). 
 
K sloupcům 4 a 5 
Žádáme o vysvětlení plnění těchto sloupců: 
Sloupec 4 – ŘO/ZS nemůže ověřit údaje ve sloupcích 4 a 5, pokud 
zde mají být zahrnuty i výdaje krácené ještě před schválením 
žádosti o platbu.  
Sloupec 5 – aplikace § 14f dle zákona č. 218/2000 Sb. Pokud 
příjemci, tzv. ostatní příjemci, popř. státní fondy (sloupec 4) se 
dopustí nezpůsobilých výdajů.   
Má poskytovatel, pokud nemůže zadržet skutečnou platbu, uplatnit 
institut § 14f dle zákona č. 218/2000 Sb., podle kterého má 
příjemce možnost na výzvu poskytovatele vrátit prostředky ve výši 
nezpůsobilých výdajů? Žádáme o stanovisko, jak má být ve 
formulářích zohledněno? 

Vysvětleno. 
Viz výše. 
 
Ustanovení §14f jasně určují, co má poskytovatel 
dělat. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K názvu 
Doporučujeme uvést název vyhlášky č. 133/2013 Sb. tak, jak je 
uveden ve Sbírce zákonů tj.: „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“. 
 

Akceptováno. 
Název vyhlášky v Odůvodnění a Závěrečné 
zprávě RIA opraven. 

K příloze č. 9 – Vzor formuláře č. 9/1 
 U Operačního programu Praha - pól růstu ČR budou poskytovány 
finanční prostředky na  předfinancování podílu EU z kapitoly MMR , 
ale podíl státního rozpočtu z prostředků hl. m. Prahy.  V tomto 
formuláři budou uvedeny pouze údaje vztahující se ke kapitole 
MMR. Údaje za program nebudou proto kompletní. Z výše 
uvedeného důvodu doporučujeme v tomto smyslu doplnit zvláštní 
část důvodové zprávy. 
 

Vysvětleno. 
V podílu SR bude uvedena nula. 
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Ke sloupci 11 
V případě Operačního programu - pól růstu ČR je řídícím orgánem 
hl. m. Praha, MMR je předfinancující kapitolou podílu EU, není však 
odpovědné za realizaci programu. MMR při přípravě programu 
vychází z predikcí řídícího orgánu. Pokud v hlavičce sloupce 11 tato 
skutečnost není obsažena, doporučujeme v tomto smyslu doplnit 
zvláštní část důvodové zprávy. 
 

Vysvětleno. 
Je na odpovědnosti kapitoly státního rozpočtu, aby 
návrh na výši prostředků konzultovala s ŘO. 

K příloze č. 9 – Vzor formuláře č. 9/2 - souhlas pod tabulkou 
K části týkající se vyjádření souhlasu Řídícího orgánu:  V případě 
regionálních operačních programů Prahy a Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR nepokrývá uvedený výčet subjektů situaci 
u těchto programů. Doporučujeme uvedenou část upravit, případně 
v tomto smyslu doplnit zvláštní část důvodové zprávy (řídící orgány 
odpovědné za realizaci programů jsou Regionální rady, hl. m. 
Praha, MMR je předfinancující kapitolou podílu EU). 
 

Vysvětleno. 
Sloupec 5 ostatní příjemci. Sl.1-7 vyplní kapitola 
MMR a následně zašle k odsouhlasení na ŘO OP 
Prahy. V tabulce dle poznámky č. 5 dole jsou 
v případě ostatních příjemců sloupec 5 
vykazovány pouze nezpůsobilé výdaje 
předfinancované ze státního rozpočtu. 

K příloze č. 9 – Vzor formuláře č. 9/4 
Upozorňujeme, že jsou zde chybně uvedeny výpočty průměrné 
mzdy (chybí sloupec 15a). Doporučujeme upravit. Dále 
upozorňujeme, že „motivace“ uvedená v tomto formuláři je vázána 
pouze na zákoník práce a  nikoliv na zákon o státní službě, formulář 
proto nelze vyplnit za služební místa. 
 

Akceptováno částečně. 
Názvy sloupců opraveny. 
Není pravdou, že motivaci nelze vyplnit za 
služební místa. Touto informací musí rozpočtové i 
personální oddělení disponovat minimálně pro 
vlastní potřeby, ať už s ohledem na rozpočtování, 
evidenci v personálním systému pro možnost 
výplaty státním zaměstnancům či v oblasti 
reportování o využívání nadnárodních zdrojů 
nadřízeným národním či nadnárodním orgánům. 
Jiné dotčené resorty nemají s vykazováním 
motivace u státních zaměstnanců žádné potíže, 
což bylo v návaznosti na uplatněnou připomínku 
ze strany Ministerstva financí ověřeno.  

K odůvodnění – zvláštní část - k čl. I k bodu 12 
Ve větě poslední tohoto bodu se uvádí:  „Je navrhován nový 
rozšířený formulář č. 9/4 za oblast platů zaměstnanců zapojených 
do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních 
mechanismů“. Doporučujeme rozšíření uvedeného formuláře 
odůvodnit. Upozorňujeme, že již vyplnění původního formuláře bylo 

Akceptováno. 
Odůvodnění doplněno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9UFG7OW)



Stránka 8 (celkem 23) 

podle našeho názoru velmi pracné a zdrojem možných chyb.  
 
K platnému znění vyhlášky 
Doporučujeme vypustit čl. II. 
 

Akceptováno. 
Bylo uvedeno pouze pro informaci. 

Ministerstvo 
zemědělství 

K čl. I, bodu 7: V novém Vzoru formuláře č. 1/5 jsou v části I oproti 
platnému znění formuláře vynechány dvě položky, a to položka 
č. 46 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 
a položka č. 74 Výnosy vybraných místních vládních institucí 
z transferů. Není zřejmé, zda byly vypuštěny záměrně, nebo 
nedopatřením, protože změny v těchto položkách nejsou zmíněny. 
Požadujeme vyjasnit. 
Dále upozorňujeme, že čísla položek v části II vzoru formuláře 
nesouhlasí s čísly položek, které jsou uvedeny ve zvláštní části 
odůvodnění. Tento nesoulad je třeba odstranit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Odůvodnění doplněno a opraveno. 

Vzhledem k tomu, že součástí vyhlášky není předkládací zpráva, 
doporučujeme vypustit odkaz na ni z obálky materiálu. 

Vysvětleno. 
Nedopatřením nebyla předkládací zpráva vložena 
do eKLEP. Zaslána dodatečně e-mailem. 

Ministerstvo vnitra Doporučující připomínka: 
 
K čl. I bodu 1 – k § 2 odst. 1: 
Upozorňujeme, že pojem „funkční místo“ není v současnosti v 
právních předpisech používán a není tedy bez dalšího jasné, co se 
tímto pojmem míní. To se týče zejména zákona č. 234/2014 Sb., o 
státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů, který vyhláška č. 133/2013 Sb. provádí; od roku 2010 
tento pojem nepoužívá ani zákon o státním rozpočtu České 
republiky na příslušný rok. 

 
 
Akceptováno. 
Upraveno. 
 

K přílohám:  
1. Doporučujeme v odůvodnění navrhované vyhlášky důsledně 

identifikovat a vysvětlit změny, které jsou v jednotlivých 
formulářích navrhovány – rozsah změn je z předložené 
podoby materiálu obtížně zjistitelný. 

Akceptováno. 
Doplněno odůvodnění vyhlášky (v novelizačních 
bodech týkajících se formulářů č. 1/1, č. 1/2, č. 2/3 
a č. 9/4). 
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2. Upozorňujeme, že v navrženém formuláři 1/1 nejsou 
aktualizovány poznámky pod tabulkou (pravděpodobně 
zůstaly z původního formuláře).  

 

Akceptováno. 
Upraveno. 
 

3. V navrženém formuláři 1/2 doporučujeme v záhlaví sloupců 
10 až 13 (str. 1 formuláře) a sloupců 22 až 25 (str. 2 
formuláře) nahradit slovo „navýšení“ slovem „změny“. Tento 
termín je obecnější a umožňuje daný formulář použít, i kdyby 
došlo ke „snížení“ navrhovaných částek (byť by to přicházelo 
v úvahu jen výjimečně). 

 

Akceptováno. 
Upraveno. 
 

4. V navržených formulářích 9/1 a 9/3 chybí vysvětlivky k 
jednotlivým sloupcům, a ani v odůvodnění není uvedeno, co 
má být jejich obsahem, zejména pokud jde o sloupce č. 5 až 
8. Doporučujeme doplnit návod k vyplnění uvedených 
formulářů a vysvětlivky. 

 

Vysvětleno. 
Vysvětlení je dostatečné v záhlaví sloupců. Navíc 
v červnu 2016 na Ministerstvu financí proběhne 
seminář pro přípravu státního rozpočtu na rok 
2017. 
 

5. Závěrem dáváme na zvážení možnost využití elektronického 
předávání výstupů napříč kapitolami (např. IISSP pro 
vyplňování a předávání formulářů elektronickou cestou). 

 

Vysvětleno. 
Formulář č.1/5 je předáván do CSÚIS již od roku 
2011 – zpracování návrhu státního  
rozpočtu na rok 2012. U dalších formulářů je zatím 
možnost je předávat i elektronickou cestou. 
 

Ministerstvo  
kultury 

K příloze č. 1 Vzor formuláře č. 1/5 – Přehled o rozpočtu nákladů a 
výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje – 
hlavní činnost 
 
1. Za položku č. 82 navrhujeme vložit novou položku „Příspěvky a 
dotace na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele (z AE k účtu 671)“ 
s poznámkou pod tabulkou ve znění „pro tyto účely se rozumí 
příspěvky a dotace na výzkum, vývoj a inovace určené na krytí 
neinvestičních potřeb, poskytované ze státního rozpočtu.“ 
Zdůvodnění: Neinvestiční výdaje v rámci výzkumu, vývoje a inovací 
jsou peněžní prostředky poskytnuté z veřejných rozpočtů (ČÚS 703 
Transfery) a lze je považovat za dotace a příspěvky. Jsou tedy 
transferem zúčtovaným na SÚ 671. 
 

 
 
 
 
Akceptováno. 
Nová položka byla vložena, text požadované 
poznámky pod tabulkou byl pozměněn (zkrácen). 
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2. K dosavadní položce č. 83 navrhujeme vložit pod tabulku 
poznámku, že se jedná o krytí neinvestičních výdajů. 
Zdůvodnění: AE k účtu 671 může zahrnovat pouze neinvestiční 
prostředky. 
 

Akceptováno. 
Poznámka vložena. 
 

3. Dosavadní položku č. 84 navrhujeme uvést ve znění „Individuální 
a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 
a dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské 
unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování 
těchto výdajů“ s poznámkou pod tabulkou „rozumí se výdaje určené 
na krytí neinvestičních potřeb programů.“ 
Zdůvodnění: Individuální a systémové dotace na financování 
programů a akcí od zřizovatele, které mají být kryty z rozpočtu 
Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 
financování těchto výdajů, nejsou v žádné z položek konkrétně 
uvedeny jako sledovaný doplňující údaj; vzhledem k  objemu 
finančních prostředků a významu doporučujeme uvést. 
 

Akceptováno částečně. 
Název položky nebyl upraven, ale byla rozšířena 
(doplněna) poznámka k položce 82, že tato 
položka neobsahuje neinvestiční výdaje uvedené 
na dosavadní položce 84 (nově 89). Požadovaná 
poznámka k dosavadní položce 84 (nově 89) byla 
doplněna. 
 

4. Dosavadní položku č. 85 navrhujeme uvést ve znění „Individuální 
a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 
a dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě 
kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky 
z finančních mechanismů“ s poznámkou pod tabulkou „rozumí se 
výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů.“ 
Zdůvodnění: Individuální a systémové dotace na financování 
programů a akcí od zřizovatele podle mezinárodních smluv, na 
základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky 
z finančních mechanismů, nejsou v žádné z položek konkrétně 
uvedeny jako sledovaný doplňující údaj; vzhledem k  objemu 
finančních prostředků a významu doporučujeme uvést. 
 

Akceptováno částečně. 
Název položky nebyl upraven, ale byla rozšířena 
(doplněna) poznámka k položce 82, že tato 
položka neobsahuje neinvestiční výdaje uvedené 
na dosavadní položce 85 (nově 90). Požadovaná 
poznámka k dosavadní položce 85 (nově 90) byla 
doplněna. 
 

5. V dosavadní položce č. 95 navrhujeme v textu „Přepočtený počet 
míst zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na 
služebních místech“ odstranit slovo „míst“.  
Zdůvodnění: Termín „přepočtený počet míst zaměstnanců“ je 
nesrozumitelný.  Ministerstvo financí ve výkaze ZAM 1-04 i Český 
statistický úřad používají vždy termín „Přepočtený počet 

Akceptováno. 
Upraveno. 
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zaměstnanců“. Výraz „Přepočtený počet míst zaměstnanců v 
pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech“ dále 
nekoresponduje s textem v položce 96 formuláře č. 1/5 a není jasný 
ani jeho vztah k položce 75. Navrhujeme upravit text v položce 95 
takto: „Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 
zaměstnanců na služebních místech“.  
Tato připomínka je zásadní.  
 
6. V části Poznámky a vazby navrhujeme uvést úvodní věty ve 
znění „Součet údajů na položkách č. 81 až 86 musí odpovídat, ale 
nemusí se rovnat zůstatku na položce č. 71 – Výnosy z transferů.“ 
Zdůvodnění:  Údaje na položkách č. 81 až 86 nejsou vyčerpávajícím 
výčtem analytické evidence k položce č. 71 – Výnosy z transferů 
(SÚ 671)  
 

Akceptováno. 
Poznámka u původní položky 86 (nově 91) 
„Ostatní příspěvky a dotace“ byla upravena tak, 
aby na tuto položku mohly být načteny všechny 
zbývající příspěvky a dotace sledované 
v analytické evidenci. 
 
 

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 
 

Zásadní připomínka:  
1. K novelizačnímu bodu 5 (Příloha č. 1, vzor formuláře č. 1/1), 

bodu 6 (Příloha č. 1, vzor formuláře 1/2) a bodu 12 (Příloha 
č. 9, vzor formuláře 9/4): V těchto formulářích požadujeme 
zrušit návrh na členění mzdových nákladů a ostatních osobních 
nákladů včetně počtu zaměstnanců na pedagogické a 
nepedagogické pracovníky v oblasti regionálního školství 
územních celků a MŠMT.  

Odůvodnění:  
Formuláře pracující s limitem počtu zaměstnanců regionálního 
školství (dále jen "RgŠ") musí respektovat způsob financování RgŠ. 
Zásadním principem, který je zakotven v zákoně č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je tedy 
při rozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu 
uplatňován jak na úrovni Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy (MŠMT), tak na úrovni krajů (resp. krajských úřadů) 
a jednotlivých škol a školských zařízení, je princip financování 
normativem výdajů, resp. normativem mzdových výdajů, 
připadajícího na 1 dítě, žáka a studenta (či další jednotku výkonu), 
nikoliv financování podle stanoveného limitu počtu pracovníků 

Neakceptováno. 
Jsme si vědomi způsobu a průběhu rozdělování 
prostředků v lince MŠMT-ÚSC-školské zařízení, 
zastáváme však názor, že MŠMT by mělo v době 
sestavování rozpočtu mít přehled o plánovaných 
počtech pedagogických i nepedagogických 
zaměstnanců v regionálním školství, mimo jiné už 
jen pro adekvátní propočty dopadů do výdajové 
strany státního rozpočtu v souvislosti s každoroční 
snahou navyšování platů této skupiny 
zaměstnanců. Platy a počty pedagogů jsou 
dlouhodobě prioritou resortu školství a postupným 
přidáváním prostředků i míst by tyto prostředky a 
místa měla být využita právě v této klíčové oblasti, 
nikoliv, že na základě nastavení normativů se 
peníze na platy zaměstnanců a místa nemusí do 
škol dostat. Navíc se domníváme, že naprostá 
většina učitelů i ostatních zaměstnanců v 
regionálním školství má uzavřeny pracovní 
smlouvy na dobu neurčitou a jejich platy nejsou 
svou strnulostí zcela variabilní složkou celkových 
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a stanoveného průměrného rozpočtovaného platu. Tzn., že při 
financování školských služeb a vzdělávání uskutečňovaného 
ve školách a školských zařízení se vychází z počtu dětí, žáků, 
studentů, stravovaných, ubytovaných apod., které ta která konkrétní 
škola má, nikoliv z počtu pracovníků, které jsou v pracovním poměru 
ve škole či školském zařízení.  
MŠMT v současné době „závazný“ ukazatel limitu počtu pracovníků 
rozepisuje do rozpočtu jednotlivých krajů a krajské úřady pak do 
rozpočtů jednotlivých škol. Jde však podle našeho názoru o více 
méně pouze administrativní akt. Ani MŠMT směrem ke krajům, ani 
krajské úřady směrem ke školám nemají žádnou právně podloženou 
možnost, vyvozovat ať již z neplnění či naopak z překročení tohoto 
ukazatele, žádné faktické důsledky. Navíc školy a školská zařízení 
jsou v oblasti prostředků na platy limitovány jejich absolutním 
objemem. 
Závazný ukazatel v oblasti mzdové regulace v oblasti RgŠ byl 
stanoven už pro roky 2011 a 2012. V průběhu těchto dvou let bylo 
prokázáno, že je zcela nefunkční, komplikující a že nemá žádnou 
regulační funkci. Navíc je ve všech stupních rozpisu rozpočtu a ve 
všech úrovních řízení administrativně náročný. V průběhu roku 2011 
a 2012 muselo být navíc přistoupeno k tomu (aby nebyl ochromen 
vlastní chod škol a školských zařízení), že ředitelé škol mohli 2x do 
roka požádat o úpravu ukazatelů mezi pedagogy a nepedagogy 
a Ministerstvo financí (MF) tuto úpravu pak provedlo kapitole, 
kapitola krajům a krajské úřady školám. Pro rok 2013 pak bylo 
závazné rozdělení mezi pedagogy a nepedagogy zrušeno pro jeho 
neaplikovatelnost. V současné době navíc existuje pro odměňování 
pedagogů samostatná příloha (tarifní tabulka) v nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě. Je to další nástroj, jak závazně směřovat 
případné odlišné finanční prostředky státního rozpočtu mezi 
kategorie pracovníků ve školství.  
O skutečném čerpání prostředků v oblasti mzdové regulace 
(rozděleno mezi pedagogy a nepedagogy) za příslušný kalendářní 
rok má MŠMT podrobný přehled. Všechny školy a školská zařízení 
zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení vyplňují rezortní 
čtvrtletní statistický výkaz Škol (MŠMT) P1 – 04 o pracovnících 

výdajů či nákladů škol, tudíž nelze argumentovat 
tím, že když škola na základě matematického 
výpočtu normativu dostane méně peněz, znamená 
to rovněž propouštění pedagogů či automatickou 
revizi platových výměrů. Upozornit je třeba i na 
záměr MŠMT systém rozdělování peněz 
jednotlivým školám změnit a rozdělovat prostředky 
z pozice MŠMT přímo do škol (novela zákona č. 
561/2004 Sb.). 
Zároveň uvádíme, že nenavrhujeme jiný přístup ke 
stanovení či realizaci celkového limitu počtu 
zaměstnanců a platů v regionálním školství, jen se 
ten samý limit navrhuje rozdělit na pedagogickou a 
nepedagogickou část.   
Nesouhlasíme s tím, že toto členění z roku 2011 a 
2012 bylo důsledkem nefunkčnosti a nelogičnosti, 
ale chápeme, že vyžaduje určité administrativní 
úsilí k zjišťování tohoto typu dat, které by však 
podle našeho názoru mělo být dávno zájmem 
MŠMT.  
Rovněž tak nepovažujeme tvrzení ohledně 
nemožnosti sledování navrženého rozčlenění v 
oblasti mimorozpočtových zdrojů, neboť se 
domníváme, že z pozice kapitoly je možno 
sledovat čerpání mimorozpočtových zdrojů v 
platové oblasti zaměstnanosti v regionálním 
školství. Uvedené údaje zcela jistě nejsou 
nedostupné, nachází se v personálních 
informačních systémech a rovněž jsou součástí 
dat předávaných do informačního systému o platu 
(ISP). 
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a mzdových prostředcích v regionálním školství. MŠMT 
pak v průběhu daného kalendářního roku za jednotlivá čtvrtletí 
a souborně za celý kalendářní rok může (a také tak jako doposud 
bude) pravidelně vyhodnocovat vývoj počtu zaměstnanců a čerpání 
mzdových prostředků ze státního rozpočtu v regionálním školství 
územních samosprávných celků za příslušné období jak ve vztahu 
k závazným limitům regulace zaměstnanosti stanoveným na toto 
období, tak i ve vztahu vývoje počtu zaměstnanců, dosažených 
průměrných měsíčních platů a jednotlivých složek platu oproti 
stejnému období předchozího roku.  
Z výše uvedených argumentů vyplývá, že znovuzavedení 
závazných ukazatelů v oblasti mzdové regulace v RgŠ je přežité, 
nadbytečné, nelogické a nemá ve skutečnosti žádný smysluplný 
efekt. 
Dalším důvodem ustoupit z požadavku sledovat limity regulace 
zaměstnanosti odděleně za pedagogické a nepedagogické 
pracovníky je vykazování dosažených skutečností.  
MŠMT sleduje a vyhodnocuje plnění počtu zaměstnanců a čerpání 
prostředků na platy a OON v členění na pedagogické 
a nepedagogické pracovníky pouze u prostředků kapitoly 
stanovených závaznými limity.  
Pro zpracování závěrečného účtu, dle požadavku MF, je třeba 
vykazovat ještě údaje mimorozpočtových zdrojů. Mimorozpočtové 
zdroje – granty, dary, mzdové prostředky jiných subjektů, rezervní 
fond a fond odměn jednotlivé organizace v členění na pedagogické 
a nepedagogické zaměstnance nevykazují, sledují se pouze jako 
vyplacené mzdové prostředky celkem. Z těchto důvodů nebude 
možné údaje v požadovaném členění z těchto zdrojů sledovat 
a vykazovat.  
Kromě toho, u programů nebo projektů spolufinancovaných 
z rozpočtu EU a FM, které jsou vyúčtovány jako paušální, tzn., že 
jejich výše nemusí být prokazována [§ 14 odst. 7 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů], nebude možné potřebné údaje ani oprávněně požadovat, 
a tím i získat pro další zpracování, natož je rozpočtovat. 
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2. K novelizačnímu bodu 7: Navrhujeme vypustit novelizační 
bod 7 a formulář č. 1/5. 

Odůvodnění:  
Podle našeho názoru je zpracování tohoto formuláře pro potřeby 
přípravy rozpočtu zcela nadbytečné. V etapě přípravy rozpočtu 
(červenec roku N-1) nemá žádný praktický význam, neboť je pouze 
kvalifikovaným odhadem výnosů a nákladů SPO a pouze za objemy 
výnosů a nákladů v 1. běhu přípravy státního rozpočtu na 
rok N a v dalších bězích přípravy rozpočtu již není tento formulář 
vyžadován. SPO jsou schopny vypracovat tento přehled smysluplně 
až v návaznosti na rozpis rozpočtu schváleného zákonem o státním 
rozpočtu na rok N, nikoliv před rozpisem. Povinnost předložit 
ministru financí přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO je tak 
stanovena k jednomu roku celkem 2x: poprvé na rok N ještě před 
rozpisem rozpočtu na jednotlivé příspěvkové organizace podle 
vyhlášky 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, ve znění pozdějších předpisů, podruhé v návaznosti 
na rozpis rozpočtu na rok N na jednotlivé SPO v souladu 
s vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů 
předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů 
státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů 
dobrovolných svazků obcí a rozpočtu Regionálních rad regionů 
soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku 
č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pro předkládání formuláře 1/5 podle 
vyhlášky č. 133/2013 Sb. není zřejmý smysl ani jeho praktická 
využitelnost ze strany ministra financí. Je také třeba uvést, že 
příprava rozpočtu kapitoly na rok N v červenci roku N-1 probíhá 
v kategoriích příjmů a výdajů, kdežto formulář 1/5 je výkazem 
o přehledu zcela jiných kategorií - nákladech a výnosech. Je proto 
otázkou jaký mají hodnoty vyplněné v tomto formuláři vztah 
k rozpočtovaným výdajům OSS.  
Dále není zřejmé, na základě jakého právního předpisu je tento 
formulář (výkaz C057) předáván do centrálního systému účetních 
informací státu (CSÚIS) a jaký právní předpis upravuje způsob 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Nesouhlasíme s názorem MŠMT.  Formulář č. 1/5 
je jediným formulářem za příspěvkové organizace, 
který je předkládán při přípravě návrhu státního 
rozpočtu na příslušný rok. Tento formulář slouží 
k tomu, aby bylo vidět, na základě jakých 
podmínek, tj. výnosů a nákladů, byly stanoveny 
finanční vztahy pro příspěvkové organizace na 
daný rok (viz zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová 
pravidla).  Příspěvky na provoz (případně odvody) 
jsou součástí výdajů (příjmů) příslušné kapitoly.  
 
 
Návrh vyhlášky byl doplněn o povinnost 
předkládat státními příspěvkovými organizacemi 
formulář č. 1/5 do centrálního systému účetních 
informací státu. Dále k formuláři č. 1/5 je vložena 
„třetí strana“ obsahující „Metodické informace 
k předání formuláře č. 1/5 Přehled o rozpočtu 
nákladů a výnosů státních příspěvkových 
organizací do centrálního systému účetních 
informací státu (CSÚIS)“. Formulář je předkládán 
jednotlivými příspěvkovými organizacemi 
do CSÚIS již od roku 2011, tj. při zpracování 
návrhu rozpočtu na rok 2012, dle pokynů 
obsažených v rozpisovém dopisu k návrhu 
státního rozpočtu na příslušný rok, který zasílá 
ministr financí jednotlivým kapitolám. 
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předávání tohoto formuláře. Z předložené vyhlášky nevyplývá, zda 
se tento formulář zpracovává pouze v "excelu", nebo zda se má 
předávat i do CSÚIS. Pokud má být tento formulář předáván i do 
CSÚIS, upozorňujeme, že předložená úprava výkazu 
si v jednotlivých kapitolách vyžádá náklady na úpravu software. 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o standardní finanční nebo účetní 
výkaz, zpravidla jeho úprava nebude zahrnuta v servisních 
smlouvách s dodavateli EKIS. Vzhledem k tomu, že není známa 
předpokládaná účinnost této změny (dnem vyhlášení), není rovněž 
jasné, zda má být upravený formulář použit už pro návrh státního 
rozpočtu na rok 2017. 
V tomto formuláři dále není správný popis řádku 84. V návaznosti 
na vypuštění řádků "572 Náklady vybraných místních vládních 
institucí na transfery“ a „672 Výnosy vybraných místních vládních 
institucí z transferů“ je nutné na straně 2 v řádku „84 Ostatní 
příspěvky a dotace“ upravit upřesnění uvedené v závorce. 
Ve formuláři excel-formátu je chybně uvedeno: "z AE k účtům 671 
a 672", požadujeme proto případně vypustit část „a 672“. 

 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
V předkládací zprávě, odůvodnění je uvedeno, že 
novela vyhlášky č. 133/2013 Sb. bude sloužit již 
pro přípravu návrhu státního rozpočtu na rok 2017 
a střednědobého výhledu na roky 2018 a 2019. 
 
Akceptováno. 
V materiálu zaslaném do vnějšího připomínkového 
řízení na řádku 84 již účet 672 uveden nebyl. 

Ministerstvo 
dopravy 

Zásadní připomínka:  
K bodu 12 – vzoru formulářů č. 9/1 a 9/3: Upozorňujeme, že znění 
jednotlivých sloupců tabulky u uvedených formulářů není zcela 
jednoznačné a v navržené podobě by bez bližší konkretizace 
způsobilo problémy při jejich vyplňování. Z důvodu nutnosti jasného 
vymezení obsahu jednotlivých položek požadujeme formuláře č. 9/1 
a č. 9/3 doplnit  
o vysvětlení (legendu) formou poznámek k tabulce obdobně, jako je 
tomu např. u formuláře č. 9/2. 

Vysvětleno. 
Vysvětlení je dostatečné v záhlaví sloupců. 
V červnu 2016 na Ministerstvu financí proběhne 
pro přípravu státního rozpočtu na rok 2017 
seminář. 

Připomínka: 
1. K názvu vyhlášky:  V názvu vyhlášky je třeba za slovo 

„rozsahu“ vložit slova „a struktury“.  
 

Akceptováno. 
Název opraven. 

2. K bodu 7: Doporučujeme navrhovaný formulář č. 1/5 uvést 
do souladu se zněním formuláře „Přehled o rozpočtu 
nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací“ 
uvedeného v příloze č. 7 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o 

Akceptováno. 
Je cílem uvést oba formuláře do souladu, ale 
vypuštění položek č. 46 a č. 74 znemožňuje 
absolutní soulad. 
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způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro 
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, 
rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů 
dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad 
regionů soudržnosti. 

 
3. K bodu 12: Ve vzoru formuláře č. 9/4 je třeba opravit vzorce 

ve 2. a 3. sloupci. Ve 2. sloupci by měl být správně uveden 
vzorec 2 = (13 – 13a) / (4 + 6) / 12 a ve 3. sloupci by měl být 
vzorec  
3 = 13a / 5. 

 

Akceptováno. 
Upraveno. 
 

4. Ke zvláštní části odůvodnění: Navrhujeme doplnit 
odůvodnění k čl. I bodu 7 o informaci, že v části I formuláře 
č. 1/5 dochází nově rovněž k vynětí položek č. 46 a č. 74 a 
tím i k přečíslování následujících položek, což se dále 
promítá i v číslování části II formuláře. 

Akceptováno. 
Novelizační bod v odůvodnění opraven. 

Závěr: 
Požadujeme provést úpravu materiálu v souladu s výše uvedenou 
zásadní připomínkou. Zároveň navrhujeme při úpravě materiálu 
zohlednit i ostatní připomínky doporučující povahy. 

 

Ministerstvo 
životního prostředí 

Doporučující připomínky: 
1. K čl. I bodu 7: Čísla některých položek ve formuláři č. 1/5, 

v části II – Doplňující údaje, neodpovídají číslům, které 
uvádí zvláštní část důvodové zprávy.  

 
Doporučujeme opravit. 
 

Akceptováno. 
Novelizační bod v odůvodnění opraven. 

 2. Vyplňování některých sloupců formulářů č. 9/1 a 9/2, 
týkajících se výdajů krytých z rozpočtu EU, bude do určité 
míry závislé na údajích poskytovaných o operačních 
programech z MS2014+.  

 
Doporučujeme před vydáním vyhlášky ověřit u MMR, zda MS2014+ 
bude poskytovat kapitolám potřebné podkladové sestavy. 
 

Vysvětleno. 
Výstupy ve formuláři č. 9/1 a č. 9/2 zohledňují data 
uváděná v IISSP a dále data o nezpůsobilých 
výdajích. Je na zodpovědnosti kapitoly státního 
rozpočtu uvést relevantní data za oblast 
nezpůsobilých výdajů. Data jsou posléze 
předkládána a verifikována ŘO/ZS či jiným 
orgánem v roli koordinátora. 
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Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Upozorňujeme na to, že odůvodnění předloženého návrhu vyhlášky 
je v rozporu s čl. 16, odst. 4 Legislativních pravidel vlády. Z tohoto 
důvodu doporučujeme dopracovat odůvodnění, především 
z hlediska obsahových náležitostí obecné části odůvodnění, které 
jsou blíže specifikovány v čl. 14, odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády. 
 

Akceptováno. 
Doplněna obecná část odůvodnění. 

Český statistický 
úřad 

Připomínka doporučující: 
Český statistický úřad doporučuje uvést do souladu text 
Odůvodnění  
k čl. I bodu 7 s textem Přílohy č. 1 vzorem formuláře č. 1/5. 
 
Čísla položek uvedená v Odůvodnění nesouhlasí s čísly položek 
formuláře  
č. 1/5 např.:Položka formuláře č. 75 je v Odůvodnění vedena jako č. 
77, položka č. 76 je položkou č. 78, položka č. 78 je položkou 80, 
položka 79 je položkou 81 a položka 80 je položkou 82.  

Akceptováno. 
Novelizační bod v odůvodnění opraven. 

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

K názvu a úvodní větě čl. I 
V názvu vyhlášky chybějí za slovem „rozsahu“ slova „a struktury“. 

Akceptováno. 
Název opraven. 

K § 5 
Doporučuji ustanovení doplnit o výjimku pro zahraniční řídící 
subjekty. Pokud je řídící orgán mimo území ČR, je prakticky 
nemožné zajistit jeho souhlasné stanovisko na formuláři č. 9/2. 
V minulosti jsme tento problém řešili u Komunitárního programu 
CIP, kde plnil úkoly řídícího orgánu norský úřad Statens kartverk 
(KARTV). 
 

Odd. 1101 
Akceptováno. 
Doplněno. 

K formuláři č. 9 
Doporučuji doplnit upřesňující informace k vyplnění formuláře č. 
9/1. Například v případě sloupců 3-5 „rozepsáno v rozpočtovém 
informačním systému k 31.7.“ není zřejmé, zda se jedná o 
prostředky rozepsané pouze pro rok „N“ nebo kumulovaně do roku 
„N“. 
 

Akceptováno. 
Doplněno. 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

K formuláři č. 1/5, číslu položky 86, poznámce č. 3 
 
Doporučujeme v poznámce č. 3 za slova „souhrn prostředků“ vložit 

Akceptováno. 
Poznámka upravena. 
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slova „od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a 
dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 85)“.  
 
V poznámkách umístěných pod tabulkou (formulářem) je mj. 
uvedeno „Součet údajů na položkách 81 až 86 musí odpovídat 
položce č. 71 - Výnosy z transferů“.  
 
Z údajů zveřejněných v systému „monitor.statnipokladna.cz“ 
vyplývá, že kapitoly státního rozpočtu vykázaly rozpočtovanou a 
čerpanou výši prostředků na rozpočtové položce 5339 „Neinvestiční 
transfery cizím příspěvkovým organizacím“. V roce 2015 byly 
čerpané prostředky ve výši 1,37 mld. Kč. Je zřejmé, že organizační 
složky státu poskytují neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 
organizacím. 
 

Státní fond 
dopravní 
infrastruktury 

Připomínka zásadní: nezavádět formulář 2/3 
 
Zdůvodnění: formulář obsahuje duplicitně údaje z formuláře 2/2. 
Ministerstvo má k dispozici i informace o platech hrazených z EU, 
neboť rozpočet prostředků EU je 
vykazován odděleně. Informace o počtech zaměstnanců lze přidat 
do komentáře. 

Neakceptováno. 
Formulář obsahuje pouze část údajů z formuláře 
č. 2/2, nicméně nový návrh má Ministerstvu financí 
poskytnout ucelený obrázek o objemech výdajů na 
platy (se zohledněním národní a nadnárodní části) 
a počtu zaměstnanců za rok na který se sestavuje 
rozpočet i rok předcházející. Uvádění míst 
do komentáře nepokládáme za lepší řešení, 
především s ohledem na praktickou využitelnost 
dat pro vývojové řady. Vyplněním nového 
formuláře není na zpracovatele podle našeho 
názoru kladena nová významná administrativní 
zátěž nad rámec standardních pracovních činností 
v oblasti předkládání dat pro sestavování rozpočtu 
státního fondu.  
 

Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

Úvod 
 
Dne 23. 3. 2016 byl Jihočeskému kraji v rámci meziresortního 
připomínkového řízení předložen materiál s názvem Návrh vyhlášky, 
kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení struktury 
údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu 

Vzato na vědomí. 
Dále navrhované připomínky jsou nad rámec 
technické novely vyhlášky č. 133/2013 Sb. Jejich 
neakceptování je také doplněno o vysvětlení. 
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střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich 
předávání. 
Přestože jde o změnu, která pouze implementuje zákon o státní 
službě a reaguje na novelu vyhlášky o rozpočtové skladbě a jde 
zejména o technické promítnutí do struktury tabulek pro předkládání 
údajů ze strany resortů, státních příspěvkových organizací a 
státních fondů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a 
dalších rozpočtových dokumentů na úrovni státního rozpočtu, 
považujeme toto za vhodnou příležitost pro úpravu struktury 
podkladů tak, aby zde byly promítnuty nároky a předpokládané 
následné „závazné“ finanční vztahy resortů a státních fondů 
k rozpočtům územních samosprávných celků minimálně v celkových 
objemech, nejlépe pak v  členění pro jednotlivé kraje a obce kraje. 
Proto uplatňujeme k návrhu předložené novely následující zásadní 
připomínky. 
 
Zásadní připomínky: 
 

1. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Trváme na tom, aby do tabulkových příloh požadavku kapitol 
(jednotlivých resortů) na státní rozpočet a střednědobý výhled 
státního rozpočtu byl promítnut nárok pro poskytování dotačních 
titulů krajům a obcím např. doplněním řádků přílohy č. 1 vyhlášky 
s odkazem na rozpočtové položky 5323/6342 a 5321/6341, 
obdobně jako u státních fondů ve vzorovém formuláři 2/1. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jednotlivé kapitoly dle vyhlášky zpracovávají a 
předkládají návrh státního rozpočtu a 
střednědobého výhledu v rozpočtovém 
informačním systému v rozsahu a struktuře dle 
rozpočtové skladby. Součástí údajů z 
informačního systému jsou i návrhy transferů pro 
územní rozpočty rozpočtované na položkách 
5321, 5323, 5325, 5329, 6341, 6342, 6345, 6349. 
Tyto údaje jsou v celkovém objemu Ministerstvu 
financí poskytovány pro sestavení rozpočtu za 
ÚSC. Podle našeho názoru jsou tyto údaje v 
celkových objemech v  IS dohledatelné. Jednotlivé 
kapitoly a státní fondy předkládají další údaje na 
uvedených přílohách ve vyhlášce. 

2. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Návazně na připomínku č. 1 trváme na tom, aby do tabulkových 
příloh byly v případě uplatnění nároku kapitoly (jednotlivého resortu) 
pro poskytování dotačních titulů krajům a obcím v doplněných 
řádcích přílohy č. 1 a stejně tak při uplatnění obdobného požadavku 
v tabulce 2/1 státního fondu, byly vloženy a povinně vyplňovány 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Detailnější návrh struktury příjmů a výdajů 
obsahuje rozpočtová dokumentace, předkládaná 
společně s návrhem zákona o státním rozpočtu. 
Tato rozpočtová dokumentace je poprvé k 
dispozici na stránkách PSP ihned po předložení 
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tabulky předpokladu rozdělení dotací podle jednotlivých krajů. vládního návrhu do 30. 9. do PSP. Máme za to, že 
z technických a časových důvodů není možné 
podrobnější členění na jednotlivé kraje a na obce 
po krajích. 

Odůvodnění: 
 
Cílem obou uplatněných připomínek je, aby již v podkladech 
jednotlivých kapitol (resortů) a státních fondů bylo dohledatelné, 
jaký finanční vztah předkladatel podkladů navrhuje pro územní 
samosprávné celky pro dané rozpočtové období a jak se tento 
vztah vyvíjí v letech. Zároveň je toto jediným možným vodítkem pro 
určitou rozpočtovou jistotu financování územně samosprávných 
celků, neboť předpokládáme, že pokud budou tyto údaje promítnuty 
již v podkladech pro sestavení Návrhu SR a SRV SR, bude možné 
tyto vztahy promítnout již do materiálů návrhů k projednávání 
v příslušných orgánech a v připomínkovém řízení ve formě nové 
tabulky vztahu resortů a státních fondů k jednotlivým krajům, 
obdobně nebo jako rozšíření stávající přílohy č. 5 a č. 6 návrhu 
státního rozpočtu. 

 
Do této doby jsou tyto pro kraje potřebné údaje až do projednávání 
třetího čtení návrhu zákona o státním rozpočtu velmi složitě 
dohledatelné a tím nezakládají dostatečnou rozpočtovou jistotu 
ÚSC pro zajišťování speciálních úkolů, které jsou např. krajům při 
jejich dalším rozdělování na základě speciálních zákonů či smluv 
svěřeny. Zejména jde o dotační tituly nákladů přímého vzdělávání 
(MŠMT), financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální 
železniční osobní dopravou návazně na „Memorandum“ (MD), 
dotace na financování běžných výdajů souvisejících 
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb 
(MPSV) apod. 

Kraj uvádí, že by pro něj byly potřebné údaje 
zejména u dotační titulů zmiňovaných kapitol a 
znalost objemů dotací (krajům svěřeno 
rozdělování), pak Ministerstvo financí ve své 
rozpočtové dokumentaci celkové objemy v členění 
na obce a kraje uvádí a opět jsou dostupné v PSP 
(viz předchozí vysvětlení připomínky 2). Nemá k 
dispozici údaje pro podrobnější členění.  
Zároveň nepovažujeme za účelné rozšíření 
stávajících příloh č. 5 a 6 návrhu státního rozpočtu 
o vztah resortů a státních fondů k jednotlivým 
krajům. 

Závěr: 
Jihočeský kraj žádá o zapracování uvedených zásadních 
připomínek do konečného znění materiálu. 
 

Neakceptováno. 
Vysvětleno. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Národní 
bezpečnostní úřad 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Grantová agentura 
České republiky 

Bez připomínek.  

Úřad na ochranu 
osobních údajů 

Bez připomínek.  

Technologická 
agentura 

Bez připomínek.  

Kancelář 
prezidenta 
republiky 

Bez připomínek.  

Úřad vlády České 
republiky – Kabinet 
vedoucího Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády České 
republiky - 
Místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace a 
předseda Rady pro 
výzkum, vývoj a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Akademie věd Bez připomínek.  
Bezpečnostní Bez připomínek.  
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informační služba 
Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Úřad pro 
zastupování ve 
věcech 
majetkových 

Bez připomínek.  

Úřad na ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Státní fond rozvoje 
bydlení 

Bez připomínek.  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek.  

Hlavní město Praha Bez připomínek.  
Krajský úřad 
Jihomoravského 
kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 

Bez připomínek. 
 

Krajský úřad 
Olomouckého kraje Bez připomínek. 

 

Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Královehradeckého 
kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Pardubického kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

Bez připomínek.  
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Kraj Vysočina Bez připomínek.  
Krajský úřad 
Středočeského 
kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Zlínského kraje 

Bez připomínek.  

Regionální rada 
Střední Čechy 

Bez připomínek.  

Regionální rada 
Jihovýchod 

Bez připomínek.  

V Praze dne 20. července 2017 

Vypracoval: Ing. Martin Kolitsch 
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