
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

Obecná část 

Je předkládán 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 předkládání, ve znění vyhlášky 
č. 177/2016 Sb. 

 
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 především z důvodu 

implementace § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který 
stanoví povinnost veřejným institucím (tzn. i státním příspěvkovým organizacím) sestavovat 
a následně zveřejňovat střednědobý výhled rozpočtu. 
 

Paragrafované znění vyhlášky č. 133/2013 Sb., se mění minimálně, jedná se pouze 
o vypuštění jedné věty v § 2 odst. 1. 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 podnikatelské prostředí a životní prostředí. 

Novela nemá sociální dopady, ani dopady na rodiny a specifické skupiny obyvatel (osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národností menšiny), je bez vlivu na 
existující zákaz diskriminace a na řešení vztahu rovnosti mužů a žen. Rovněž nepředstavuje 
dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů, nemá vliv na bezpečnost a obranu 
státu. 

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.  
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Zvláštní část 
 
K čl. I bodu 1: V rozpočtovém systému zatím nebudou zpracovávány a předkládány počty 
zaměstnanců v návaznosti na návrh rozpočtu platových prostředků a střednědobý výhled 
v oblasti rozpočtů platových prostředků.  
 
K čl. I bodu 2: K 1. říjnu 2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, kterým byl nahrazen zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na nějž § 6 
odkazuje. Proto se navrhuje úprava znění § 6 mimo jiné vypuštěním odkazu na zákon. 
Formuláře se týkají víceletých veřejných zakázek, proto se předpokládá, že budou 
vyplňovány za veřejné zakázky z minulého období, přesahující do současnosti a budoucnosti 
a také za veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb.  
 
Znění § 6 je nutné upravit také proto, že zákon č. 134/2016 Sb. na rozdíl od předchozího 
zákona již neužívá pojem „významná veřejná zakázka“. Tento pojem u zadavatelů, jichž se 
vyplňování formulářů č. 10/1 až č. 10/4 týká, zahrnoval veřejné zakázky o předpokládané 
hodnotě 300 milionů Kč a vyšší. Proto se navrhuje v § 6 nahradit slova „významná veřejná 
zakázka“ slovy „veřejná zakázka o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší“.  
 
K čl. I bodu 3: Jsou navrhovány upravené formuláře č. 1/1 a č. 1/2. Jedná se o úpravy 
technického charakteru s cílem zpřesnění předkládaných dat, které vycházejí z praktické 
spolupráce správců rozpočtových kapitol s Ministerstvem financí. Přesněji vyspecifikovány 
řádky a sloupce s požadavky na předávaná data. Upraveny byly rovněž poznámky pod 
formuláři. 
 
K čl. I bodu 4: Je navrhována nová podoba formuláře č. 1/5., který se rozšiřuje o dva sloupce 
návrhu střednědobého rozpočtového výhledu na roky N+1 a N+2. Úpravou je 
implementováno ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, 
pro státní příspěvkové organizace. Také dochází k úpravě poznámek pod formulářem č. 1/5. 
 
K čl. I bodu 5: Je navrhována úprava formuláře č. 2/3 za státní fondy, jedná se o rozšíření 
detailu informací ze mzdové oblasti státních fondů. Důvodem pro úpravu této části přílohy, 
která se týká jednoduché tabulky v oblasti platů a počtu zaměstnanců státních fondů je 
snaha zlepšit datovou vybavenost Ministerstva financí v této oblasti.   
 
K čl. I bodu 6: Je navrhována podrobnější struktura formulářů č. 5/1 a č. 5/2, aby bylo možné 
lépe posuzovat požadavky na změnu vládou schváleného objemu příjmů a výdajů 
jednotlivých kapitol.  
 
K čl. I bodu 7:  Je navrhována nová úprava formulářů č. 6 a č. 7, aby bylo možné lépe 
posoudit navrhované změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky a § 3 odst. 2 vyhlášky č. 133/2013 
Sb. Podstatou je vypuštění paragrafů na straně příjmů a přidání zdroje a PVS na straně 
příjmů i výdajů.  
 
K čl. I bodu 8: Navrhované úpravy formulářů č. 9/1, č. 9/2 a č. 9/3 přílohy č. 9 reflektují 
potřeby ze strany uživatelů těchto formulářů, tak aby požadované informace byly 
srozumitelné. 
Konkrétně se jedná u formuláře č. 9/1 a č. 9/3 o doplnění slov „požadavky na změnu“ 
do názvu sl. č. 5 a úpravu názvu formuláře č. 9/3 tak, aby byl v souladu s formou názvu 
formuláře č. 9/1. 
V případě formuláře č. 9/2 došlo k doplnění sloupce s názvem „výdaje jinde nezařazené“, 
tato úprava zohledňuje skutečnost, která v předchozím formuláři nebyla zohledněna.  
 
Je navrhována úprava formuláře č. 9/4 za oblast platů zaměstnanců zapojených do oblasti 
čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů. 
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Změna formuláře 9/4 neobsahuje žádné významné změny koncepčního charakteru a je 
především reakcí na podněty z praxe od zpracovatelů výkazu, nejednotnost práce napříč 
úřady a častou chybovost při jeho zpracování.  
Ač nelze do znění přílohy prováděcího předpisu přímo uvést veškerá nová specifika 
technického charakteru, uvádíme, že v praxi dochází k nastavení excelových vzorců přímo 
do výkazu, kterými budou počítány průměrné a sumární veličiny. Předpokládáme, že 
nastavení vzorců předejde řadě chyb v početních operacích, kterých se mohou předkladatelé 
dopustit.  
Ač šíře výkazu se na první pohled může zdát velká, je nutno vzít v úvahu fakt, že jde 
o univerzální vzor pro všechny typy a struktury resortů, které se podílí na čerpání 
nadnárodních prostředků v souvislosti s administrací a realizací projektů EU/FM. Tato šíře 
bude ze strany Ministerstva financí upravena přesně podle struktury jednotlivých úřadů 
a zaslána dotčeným resortům k vyplnění. Upraveny byly i poznámky pod vzorovým 
formulářem a to směrem ke zpřehlednění a lepší specifikaci požadavků na údaje, které má 
formulář správně obsahovat. 
 
Dále se navrhuje formální úprava v příloze č. 10 vyplývající z legislativní změny v oblasti 
zadávání veřejných zakázek. Mění se pouze název formulářů, obsah zůstává nezměněn. 
 
K 1. říjnu 2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kterým 
byl nahrazen zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na nějž přílohy ve svém názvu 
odkazují. Proto se navrhuje úprava názvu formulářů č. 10/1 až č. 10/4 vypuštěním odkazu 
na zákon. Formuláře se týkají víceletých veřejných zakázek, proto se předpokládá, že budou 
vyplňovány za veřejné zakázky z minulého období, přesahující do současnosti a budoucnosti 
a také za veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb.  
 
Název formulářů je nutné upravit také proto, že zákon č. 134/2016 Sb. na rozdíl 
od předchozího zákona již neužívá pojem „významná veřejná zakázka“. Tento pojem 
u zadavatelů, jichž se vyplňování formulářů č. 10/1 až č. 10/4 týká, zahrnoval veřejné 
zakázky o předpokládané hodnotě 300 milionů Kč a vyšší. Proto se navrhuje nahradit slova 
„významná veřejná zakázka“ slovy „veřejná zakázka o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč 
a vyšší“.  
 
K čl. II: Předpokládaná účinnost je dne 1. ledna 2018. 
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