
 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, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dne 16. 11. 2017, s termínem 
dodání stanovisek do 1. 12. 2017. 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 přímo 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. 
 

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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Připomínky a případné návrhy změn:  
nejsou 
Závěr: 
Předmět návrhu není právem EU přímo upraven a není s právem 
EU v rozporu. 
 

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Zásadní připomínky:  
1. K materiálu, obecně: Předkládaný materiál není podle našeho 

názoru dostatečně odůvodněný, neboť ve třetím odstavci 
v Odůvodnění předkladatel uvádí, že důvodem navrhované 
novelizace předmětné vyhlášky je ustanovení § 5 odst. 2 zákona 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který stanoví povinnost 
veřejným institucím (tzn. i státním příspěvkovým organizacím) 
zveřejňovat střednědobý výhled rozpočtu. Upozorňujeme, že 
zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti neobsahuje 
nezbytné zákonné zmocnění pro vydání prováděcího právního 
předpisu a předkladatel tedy navrhuje vydat právní předpis bez 
zákonného zmocnění, neboť tímto odůvodněním sám připouští, 
že údaje nepotřebuje pro naplnění § 4 odst. 4 a § 8 odst. 3 
zákona č. 218/2000 Sb. Z tohoto důvodu požadujeme 
novelizační čl. 1 bod 3. vypustit pro jeho nezákonnost. V 
návaznosti na to požadujeme přepracovat.  Závěrečnou zprávu 
z hodnocení dopadů regulace, v níž předkladatel cituje 
ustanovení § 5 odst. 2 zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti, které ukládá veřejným institucím zveřejňovat 
návrh rozpočtu a střednědobého výhledu, přičemž není zřejmé, 
jak by mohla být tato povinnost ze strany státních příspěvkových 
organizací splněna předáním údajů Ministerstvu financí. 

Stejně tak za dostatečné odůvodnění změny § 2 odst. 1 nelze 
považovat informaci uvedenou ve čtvrtém odstavci Odůvodnění, že 
se jedná pouze o vypuštění jedné věty v § 2 odst. 1.  
Stejně tak ve zvláštní části odůvodnění k čl. I bodu 1, 
že 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.  
Žádáme proto vysvětlit, proč Ministerstvo financí dále nerozvíjí 

Neakceptováno. 
Návrh považujeme za dostatečně odůvodněný a v 
souladu se zmocněním v zákoně č. 218/2000 Sb. 
Snahou Ministerstva financí je v souvislosti s 
přijetím zákona č. 23/2017 Sb. centralizovat 
sestavování návrhu střednědobého výhledu a 
rovněž umožnit následné zveřejňování návrhu 
střednědobého výhledu státního rozpočtu za státní 
příspěvkové organizace (dále také „SPO“). 
 
SPO tím, že předají jak návrh rozpočtu, tak návrh 
střednědobého výhledu do CSÚIS do 31.7 
předchozího roku, splní svoji povinnost zveřejnění 
údajů, neboť se předpokládá, že tyto údaje budou 
následně publikovány v Monitoru – informační 
portál MF ČR, který je dostupný široké veřejnosti.  
 
Z hlediska nejasnosti a neurčitosti § 5 odst. 2 
zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a 
neexistenci jednotného výkladu nelze v tuto chvíli 
stoprocentně stanovit projednání nebo schválení 
dané dokumentace.  V návaznosti na uvedené 
využíváme ustanovení v § 5 odst. 2 „…nestanoví-li 
jiný právní předpis jinak“ a aplikujeme termíny 
podle rozpočtové legislativy.   
 
Snahou Ministerstva financí je rozvíjet Integrovaný 
informační systém Státní pokladny (IISSP), rovněž 
jeho rozvoj ale klade velké nároky na omezené 
finanční zdroje. 
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stávající Integrovaný informační systém státní pokladny (funguje již 
5 let) a naopak překvapivě inklinuje ke sběru dat z excelovských 
tabulek, zpracovávaných kapitolami mimo tento systém. Přiitom 
kapitoly při zpracování excelovských tabulek z dat uložených 
v tomto systému vycházejí. Podle našeho názoru jde o 
nesystémový a neefektivní přístup, který chybovost nedokáže 
eliminovat. 
 

2. K materiálu, II. Návrh vyhlášky, čl. I, bod 1: Upozorňujeme, 
že rušená věta není uvedena přesně podle účinného znění 
novelizované vyhlášky a zároveň nesouhlasíme se zrušením 
druhé věty předmětného odstavce dle platného znění 
s vyznačením navrhovaných změn. Zrušení této věty znamená 
zakonzervovat současný neutěšený stav v přenosu 
rozpočtových dat od kapitol na Ministerstvo financí a znamená 
odklon od původního záměru, který Ministerstvo financí 
prezentovalo se zaváděním Integrovaného informačního 
systému státní pokladny a sice, že veškerá data potřebná k 
přípravě rozpočtu budou postupně vnášena do Rozpočtového 
informačního systému pro přípravu rozpočtu. Aktuální praxe, že 
Ministerstvo financí sbírá excelovské tabulky s limity regulace 
zaměstnanosti, které kapitoly vyplňují z dat podle Rozpočtového 
informačního systému pro přípravu rozpočtu rozhodně nevede k 
odbourávání nadbytečné administrativy. Požadujeme materiál 
změnit ve smyslu uvedeném. 

 

Neakceptováno. 
V případě sestavování parametrů návrhu státního 
rozpočtu nelze převážnou část dat využít z 
Integrovaného informačního systému Státní 
pokladna (IISSP), neboť právě předložení 
formulářů předchází samotnému promítnutí do 
IISSP. Předkladatel z praxe zná, že údaje z 
předložených formulářů jsou v první fázi spíše 
podkladem pro vyjednávání o parametrech na 
odpovídající úrovni vedení a teprve v návaznosti 
na výsledky těchto jednání dochází k úpravě údajů 
a jejich postupnému nahrávání do IISSP. 

3. Nad rámec navrhované novely (§ 3 odst. 1): Upozorňujeme, 
že údaje o rozpočtových opatřeních předchozího roku má 
Ministerstvo financí k dispozici z Rozpočtového informačního 
systému pro realizaci rozpočtu a ze žádostí o rozpočtová 
opatření, které kapitoly předaly na Ministerstvo financí v běžném 
roce. Vyhledávání údajů a jejich ruční přepis do tabulek v excelu 
není efektivní a nelze vyloučit chybovost. S ohledem na výše 
uvedené požadujeme vypustit  § 3 odstavec 1. 

 

Neakceptováno. 
Za správnost dat zodpovídá předkladatel. 
Formulář je koncipován tak, aby na sebe průběh 
sestavování parametrů věcně a logicky navazoval. 
Nemůžeme souhlasit s tím, že některé údaje 
vyplní předkladatel návrhu rozpočtu a jiné bude za 
předkladatele v jiném přehledu doplňovat 
Ministerstvo financí. Navíc je zažitou praxí, že 
právě tyto údaje v pracovním pořádku 
předvyplňuje Ministerstvo financí a předkladatel je 
víceméně jen kontroluje, či doplňuje. 
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4. Nad rámec navrhované novely (Příloha č. 1): Vzhledem 
ke skutečnosti, že údaje o mzdových prostředcích včetně počtu 
zaměstnanců (úvazků) jsou vyžadovány duplicitně, a to jak 
ve formulářích 1/1, 1/2,  tak v příloze č. 5 a dále v příloze č. 7, 
příloze č. 8 a pak ještě v příloze č. 9-4, jsou údaje ve formulářích 
1/1 a 1/2 přílohy č. 1 pouze výřezem z celkového návrhu 
rozpočtu kapitoly a neposkytují kompletní pohled na kapitolu 
jako celek. Domníváme se, že návrh rozpočtu kapitoly je třeba 
posuzovat souhrnně v kontextu s celkovými výdaji. Kompletní 
přehled o promítnutých vlivech na rozpočet příštího roku 
a střednědobého výhledu poskytuje příloha č. 7. V příloze č. 7 je 
návrh rozpočtu rozčleněn do promítaných vlivů včetně limitů 
regulace zaměstnanosti organizačních složek státu a 
příspěvkových organizací a počtu úvazků v celoročním 
vyjádření. Poskytuje tak souhrnnou informaci o změnách v 
rozpočtu kapitoly. Požadavek na navýšení limitů regulace 
zaměstnanosti promítaných do závazných parametrů se 
zapisuje do přílohy 5 a požadavek na limity regulace 
zaměstnanosti požadované z kapitoly Všeobecné pokladní 
správy se zapisuje do přílohy č. 8. Vyčlenění limitů regulace 
zaměstnanosti podle jednotlivých spolufinancovaných programů 
s EU a FM se vyplňuje v příloze č. 9. Formulář 1/1 a 1/2 
z přílohy č. 1 je proto nadbytečný. Data pro formulář 1/1 a 1/2 
přílohy ř. 1 je tedy možné získat z příloh č. 5, 7, 8 a 9. 

Dále upozorňujeme, na značnou složitost zmíněných formulářů, 
což dokladuje fakt, že k této příloze Ministerstvo financí v etapě 
přípravy rozpočtu před prvním během ještě mimo platnou vyhlášku 
předává upřesňující instrukce (metodický postup) ke správnému 
vyplnění.  
Rovněž tak nepříznivá zkušenost mnoha posledních let, kdy 
Ministerstvo financí v doplňujících instrukcích k formulářům 1/1 
a 1/2 přílohy č. 1 vyžaduje od kapitol v 1. běhu zpracovat a 
předložit tyto formuláře tak, jak kapitola sama navrhuje  - tj. do výše 
rozpočtu schváleného vládou, ale zároveň zcela nelogicky a v 
rozporu s údaji vyžádanými v těchto formulářích vyžaduje rozepsat 
do Rozpočtového informačního systému pro přípravu rozpočtu jiné  
- Ministerstvem financí nařízené - údaje o limitech regulace 

Neakceptováno.  
Připomínka se netýká navržených úprav a 
zpochybňuje celý systém koncepce formulářů 
stanovených touto vyhláškou.  
S ohledem na zkušenost v rámci sestavování 
parametrů státního rozpočtu pokládáme 
provázanost údajů v jednotlivých formulářích za 
přínosnou, neboť v řadě úseků konkrétních kapitol 
státního rozpočtu ve skutečnosti údaje nevyplňuje 
jedna pověřená osoba. Naopak od předkladatele 
často na poslední chvíli obdržíme několik verzí 
dat, která nejsou konzistentní. Vazby mezi 
formuláři napomáhají případnou nekonzistence 
lépe rozlišit.  
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zaměstnanosti.  
S ohledem na výše uvedené požadujeme zrušit tabulku 1/1 a 1/2. 
 

5. Nad rámec navrhované novely (§ 2 odst. 6, § 3 odstavec 1 a 
2, § 4, § 5: Požadujeme vypustit slova „a to vzor formuláře č. 1/1 
a č. 1/2" v § 2, odst. 6, v § 2 odst. 1 a odst. 2, v § 4 a v § 5. 
Uvedený požadavek souvisí s předchozí připomínkou. Údaje pro 
formulář 1/1 a 1/2 přílohy 1 jsou vyžadovány duplicitně v jiných 
přílohách (5,7,8, 9). Část údajů vyžadovaných ve formulářích 1/1 
a 1/2 o schváleném rozpočtu a rozpočtových opatřeních trvalého 
charakteru (jak jsme uváděli v připomínce k § 3 odst. 1 platné 
vyhlášky) má Ministerstvo financí k dispozici z Rozpočtového 
informačního systému pro realizaci rozpočtu a ze žádostí kapitol 
o rozpočtová opatření běžného roku. 

Neakceptováno.  
Připomínka se netýká navržených úprav.  
 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Obecná připomínka 
K návrhům připravovaných změn je třeba upozornit, že Ministerstvo 
financí navrhuje stále podrobnější strukturu formulářů, rozšiřuje je o 
nové sloupce, ačkoli řada údajů je již dostupných v Integrovaném 
informačním systému Státní pokladny (IISSP). Zpracování údajů v 
požadovaném rozsahu a struktuře klade stále vyšší nároky na 
omezené finanční zdroje a personální kapacity v rozpočtových 
kapitolách. Požadavky na předkládání nových údajů by měly být 
primárně řešeny již v rámci existujících systémů. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Poznámka: Tato připomínka je totožná s obecnou zásadní 
připomínkou MPSV k novele vyhlášky 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 
rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, která je rovněž předložena do meziresortního 
připomínkového řízení. 
 

Vysvětleno. 
V případě sestavování parametrů návrhu státního 
rozpočtu nelze převážnou část dat využít z 
Integrovaného informačního systému Státní 
pokladna (IISSP), neboť právě předložení 
formulářů předchází samotnému promítnutí do 
IISSP. Předkladatel z praxe zná, že údaje 
z předložených formulářů jsou v první fázi spíše 
podkladem pro vyjednávání o parametrech na 
odpovídající úrovni vedení a teprve v návaznosti 
na výsledky těchto jednání dochází k úpravě údajů 
a jejich postupnému nahrávání do IISSP.   
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K čl. I 
K bodu 7 a platnému znění § 6 
V odůvodnění návrhu vyhlášky k bodu 7 je mj. uvedeno, že 
v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., který na rozdíl od 
předchozího zákona již neužívá pojem „významná veřejná 
zakázka“, bude tento pojem nahrazen ve formuláři č. 10/1 až č. 
10/4 pojmem „veřejná zakázka o předpokládané hodnotě 300 mil. 
Kč a vyšší“. Požadujeme stejnou úpravu provést i v § 6, ve kterém 
se pojem „významná veřejná zakázka“ též vyskytuje; včetně 
odpovídající úpravy/zrušení poznámky pod čarou č. 6 (vzhledem 
k tomu, že k 1. říjnu 2016 byl zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, nahrazen zákonem č. 134/2016 Sb.). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K bodu 7 – vzor formuláře č. 9/2 
Vzhledem k ukončení financování projektů v programovém období 
2007-2013 a povinnosti všech řídících orgánů předložit žádost o 
platbu konečného zůstatku na Platební a certifikační orgán a po 
jejím schválení odeslat Evropské komisi nejpozději do 31. 3. 2017, 
požadujeme, aby formulář č. 9/2 byl již předkládán pouze pro 
výdaje pro programové období 2014-2020 a zároveň byl v tomto 
smyslu i přepsán/zkrácen uvozující text na formuláři a v poznámce 
č. 7 formuláře. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno. 
Programové období 2007-2013 ještě není zcela 
uzavřeno a je možné, že se nezpůsobilé výdaje 
budou ještě měnit. 

K bodu 7 – vzor formuláře č. 9/4 
Ve formuláři č. 9/4 Návrh objemu prostředků na platy, ostatních 
plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu 
zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu 
Evropské unie a finančních mechanismů nejsou zohledněny 
v sloupcích 7a, 10a a 13a výdaje pro pozice, u kterých jsou z 
projektu financovány jen mimořádné odměny a jejichž plat je plně 
hrazen ze státního rozpočtu. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno.  
Upraveno.   

Formální připomínka 
K bodu 2 – upozorňujeme na nedokončený nadpis vzoru č. 1/2. 

Akceptováno. 
Upraveno. 
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V excelovských tabulkách je nadpis celý, ale ve vyhlášce není 
dokončen, chybí text: „…úvazků zaměstnanců na roky N+1 a N+2“. 
Doporučujeme nadpis doplnit. 
 

Ministerstvo 
dopravy 

Zásadní připomínky: 
1. Přílohu č. 1 vyhlášky č. 133/2013 Sb., ve znění vyhlášky 

č. 177/2016 Sb., požadujeme ponechat v původním znění. Nově 
zavedené sloupce, např. „Příslušenství v roce N“, obsahují nové 
údaje, které jsou matematickým výpočtem. Platná právní úprava 
však stanoví pro sociální a zdravotní pojištění a fond kulturních 
a sociálních potřeb konkrétní výši procentní sazby, a proto tyto 
údaje není možné svévolně měnit nebo upravovat. 

 

Akceptováno částečně. 
Ve výkazu byla upravena terminologie. Jedná se o 
příslušenství k platům a OPPP. Nejde o 
matematický výpočet, jak předkladatel uvádí, 
nýbrž o návrh předkladatele na výši výdajů věcně 
spojených s platy a OPPP. Ministerstvo financí 
nebude požadovat přesný výpočet, ale může 
požadovat doplňující informace v případě, že výše 
navržených výdajů se od obecného výpočtu 
(sociální a zdravotní pojištění 34 % a FKSP 2 %) 
významně odlišuje.    

2. V novelizačním bodu 7 (příloze č. 9 vzorech formuláře č. 9/1 a 
9/3) požadujeme sloupec 5 zahrnout pod hlavičku „požadavky 
na změnu dle § 2 odst. 6 vyhlášky pro rok N“, aby bylo zřejmé, 
že změna národních podílů v rámci směrného čísla po 
jednotlivých zdrojích se neprovádí k 31. červenci, ale až v 
následujících bězích po 31. červenci. 

Neakceptováno. 
Návrh Ministerstva dopravy byl diskutován v 
průběhu přípravy změny vyhlášky.  Název sl. č. 5 
byl upraven. Pod požadavky na změnu ovšem 
nebyl zahrnut, protože je § 2 odst. 6 chápán jako 
ustanovení týkající se změny nad rámec 
směrného čísla. Sloupec č. 5 však vyjadřuje 
požadavek na změnu v rámci směrného čísla. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K čl. I bodu 1 
 
Novelizační bod doporučujeme uvést v tomto znění:  „V § 2 odst. 1 
se věta druhá zrušuje“.   
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K čl. II 
Doporučujeme za římskou číslicí vypustit tečku. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K odůvodnění 
 
V obecné části odůvodnění se uvádí, že znění § 2 odst. 1 se 
navrhuje změnit minimálně. Ve zvláštní části odůvodnění však není 
tato změna upřesněna. Doporučujeme proto zvláštní část 
odůvodnění v tomto smyslu doplnit.  

Akceptováno. 
Text upraven. 
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V současné době se vyžaduje při zpracování návrhu rozpočtu 
v oblasti platů a pracovníků zpracování celkem 63 údajů 
v organizační struktuře kapitoly a struktuře podle zdrojů financování. 
K tomu při zpracování střednědobého výhledu přibývá dalších 33 
údajů v organizační struktuře kapitoly. Domníváme se, že práce 
v rozpočtovém systému by měly vést ke snížení administrativní 
náročnosti, zatím se však pouze navyšuje ruční vyplňování. 
 
V obecné části odůvodnění se dále uvádí, že navrhované změny se 
týkají především příloh k této vyhlášce a, že se jedná o změny 
pouze technického charakteru. Je však nutno dodat, že se touto 
navrhovanou úpravou zvyšuje administrativní náročnost již tak dost 
složitého procesu. Ve skutečnosti se nic prakticky neruší a 
povinností pro předkládání stále přibývá. Konkrétně se jedná o 
přílohu č. 1 a přílohy č. 6 a 7, kde se rozšiřuje členění požadavků 
výdajů a příjmů o zdrojové třídění a třídění příjmové a výdajové 
struktury. Z dosavadní zkušenosti je však zřejmé, že při 
projednávání požadavků se nevyužívala ani stávající struktura 
příloh. Doporučujeme proto další nároky na administrativu 
nezvyšovat.    
 

 
Vysvětleno.  
Skutečná praxe je taková, že řadu údajů v platové 
oblasti, které jsou k dispozici, do formulářů 
předpřipraví již Ministerstvo financí. Co se rozsahu 
týče, záleží na struktuře kapitoly státního rozpočtu 
a zároveň na množství předkládaných změn 
parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu na 
příslušný rok.  
Předkladatel z praxe zná, že údaje z předložených 
formulářů jsou v první fázi spíše podkladem pro 
vyjednávání o parametrech na odpovídající úrovni 
vedení a teprve v návaznosti na výsledky těchto 
jednání dochází k úpravě údajů do podoby 
reflektující tyto provedené dohody.   

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

K příloze č. 1, vzoru formuláře č. 1/1 a č. 1/2: 
Doporučuji odstranit rozšíření tabulek o sloupce „Příslušenství 
v roce N“ a „Příslušenství v roce N+2“, neboť při stanovení objemu 
povinného pojistného a převodu FKSP se vychází nejen z objemu 
prostředků na platy a OPPP, ale přihlíží se i k jiným skutečnostem. 
Při stanovení převodu FKSP se v souladu s ustanovením § 2 
vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve 
znění pozdějších předpisů, vychází z ročního objemu nákladů 
zúčtovaných na platy a náhrady platů, tj. včetně náhrad mezd 
v době nemoci. Organizační složky státu tak při zpracování návrhu 
rozpočtu převodu FKSP zohlední rovněž svůj návrh výdajů na 
náhrady mezd v době nemoci. V případě povinného pojistného lze 
provést výpočet vynásobením prostředků na platy a OPPP sazbou 
ve výši 34 %, ale jsou zde i výjimky. Povinné pojistné OSS 
u některých OPPP nehradí nebo se naopak hradí i z finančních darů 

Akceptováno částečně.  
V návaznosti na připomínku byly sloupce ve 
formulářích rozšířeny. Předkladatel dat nově 
navrhne pojistné na sociální a zdravotní pojištění 
ve vazbě k OPPP/OON a ve vazbě k platům. Pro 
FKSP je navržen samostatný sloupec.  
K zaokrouhlení uvádíme, že veličiny se běžně 
plánují a rozpočtují, akorát nyní mají být předem 
předloženy i Ministerstvu financí. Vzhledem k 
tomu, že se rozpočtuje na celé koruny, 
předkladatel musí veličiny navrhnout tak, aby 
návrh vliv zkreslení neobsahoval.  
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vyplácených zaměstnancům z FKSP, pokud výše daru překročí 
určitý limit. 
Nelze opomenout ani rozdíl ze zaokrouhlení, který vyplyne mezi 
součtem těchto závazných ukazatelů za jednotlivé položky 
rozpočtové skladby a jednotlivé organizační složky státu a mezi 
prostým výpočtem těchto závazných ukazatelů za kapitolu jako 
celek. 
 

Ministerstvo  
obrany 

K části V. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn 
Doporučujeme upravit dvě stávající poznámky pod čarou, a to 
z důvodu zachování jejich aktuálnosti.  
 
Konkrétně doporučujeme upravit poznámku pod čarou č. 4, a to tak, 
aby původní text: „§ 8b odst. 3 …“ byl nově upraven na: „§ 8b odst. 
2 …“.  
 
Odůvodnění: Navrhovaná úprava vyplývá ze zákona č. 24/2017 
Sb., kterým byl novelizován zákon č. 218/2000 Sb. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Neakceptováno. 

Dále doporučujeme upravit poznámku pod čarou č. 6, kde 
navrhujeme aktualizovat text poznámky na nový zákon č. 134/2016 
Sb., kterým byl zrušen zákon citovaný ve stávající poznámce. 
 
Odůvodnění: Jedná se o úpravu poznámky pod čarou tak, aby 
odkazovala na aktuální právní úpravu. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Akceptováno. 
Poznámka pod čarou se zrušuje. 

Ministerstvo 
životního prostředí 

K čl. I bodu 1 
V návrhu vyhlášky je nadbytečné slovní spojení „podle věty první“. 
V platném znění § 2 odst. 1 vyhlášky č. 133/2013 Sb. se toto slovní 
spojení nevyskytuje. 
 
Doporučujeme ustanovení přeformulovat tak, aby bylo toto slovní 
spojení vypuštěno. 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
Navrhujeme doplnit vyhlášku o novou přílohu: 
„Vztah správců kapitol k územním samosprávným celkům“.  
 
Navržená novela vyhlášky č. 133/2013 Sb. je předkládána 
především z důvodu implementace § 5 odst. 2 zákona č. 23/2017 
Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který stanoví povinnost 
veřejným institucím (tzn. i státním příspěvkovým organizacím) 
zveřejňovat střednědobý výhled rozpočtu. Účinnost je navrhována 
dnem 1. 1. 2018. 
 
 
Odůvodnění: 
Navrhovanou právní úpravou požadujeme v souvislosti právě 
s novým zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti. Tímto zákonem byla v letošním roce všem veřejným 
institucím (tzn. nejen státu, ale i územním samosprávným celkům a 
jeho příspěvkovým organizacím) stanovena povinnost sestavit 
rozpočet na rozpočtový rok a střednědobý výhled rozpočtu na 
následující rozpočtové roky.  
 
Jelikož jsou rozpočty územních samosprávných celků a jeho 
příspěvkových organizací v některých oblastech financovány ze 
státního rozpočtu, je nutné, aby v případě, že chtějí zodpovědně 
sestavit návrhy svých rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů, 
zajistit v právních předpisech přesné finanční vztahy příslušných 
správců kapitol k těmto institucím.  
 
Konkrétně se jedná o příspěvkové organizace kraje v odvětví 
školství a sociálních věcí, které jsou z převážné míry financovány z 
dotací z kapitol MŠMT a MPSV.  
 
Tuto problematiku jsme řešili již v září tohoto roku, kdy jsme se 
obrátili dopisem č. j. MSK 126940/2017 na ministerstvo financí 
s žádostí o sdělení, jaký je předpokládán v letech 2018 – 2020 
meziroční vývoj finančních vztahů k územním samosprávným 

Neakceptováno. 
Jedná se o připomínku nad rámec navržené 
novely a také stávající vyhlášky č. 133/2013 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb. Jak i z 
odůvodnění návrhu Moravskoslezského kraje 
vyplývá větší význam má rozpočtový vztah mezi 
MŠMT a MPSV jako poskytovali dotací a rozpočty 
ÚSC a jejich příspěvkovými organizacemi. Není 
zatím jasné, co by mělo být obsahem nově 
navrhované přílohy vyhlášky č. 133/2013 Sb. 
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celkům. A že teprve na základě této informace bude moci kraj a jeho 
organizace sestavit reálné střednědobé výhledy rozpočtů a naplnit 
zákonnou povinnost. V opačném případě se bude jednat pouze o 
nárůst byrokracie, neboť dojde pouze ke schválení formálních 
dokumentů, což jistě nebyl záměr tvůrce pravidel rozpočtové 
odpovědnosti. 
 
Dopisem č. j. MF-27268/2017/1201-4 ze dne 20. října 2017 nám 
bylo ministrem sděleno, že máme danou záležitost konzultovat 
s poskytovateli dotací.   
 
Obdobnou žádost jsme adresovali na poskytovatele 
nejvýznamnějších dotací krajům. Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy nám svým dopisem č. j. MSMT-28524/2017-2 ze dne 
20. října 2017 sdělilo, že predikci nelze stanovit a že se máme 
obrátit na ministerstvo financí, které je gestorem rozpočtové 
strategie. Ministerstvo práce a sociálních věcí nám svým dopisem č. 
j. MPSV-2017/200568-221/1 ze dne 16. října 2017 sdělilo, že 
meziroční nárůst nelze odhadnout, pro rok 2019 a 2020 je stanoven 
ve stejné výši jako pro rok 2018.  
 
Přestože všechna oslovená ministerstva potvrdila oprávněnost 
našeho požadavku, bohužel ani jedno jej nevyřešilo. 

V Praze dne 2. ledna 2018 

Vypracoval: Ing. Martin Kolitsch 
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