
IV. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Název návrhu právního předpisu:  
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. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo financí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte: 

1. ledna 2018 

Implementace práva EU:  NE     

2. Cíl návrhu   

Cílem změny vyhlášky č. 133/2013 Sb. je úprava prováděcího předpisu k zákonu č. 218/2000 
Sb., rozpočtová pravidla, tak, aby odpovídala podoba vzoru formuláře státních příspěvkových 
organizací znění § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který stanoví 
povinnost veřejným institucím (tzn. i státním příspěvkovým organizacím) sestavovat a následně 
zveřejňovat návrh střednědobého výhledu rozpočtu. Je navrhováno rozšíření výkazu 
vyplňovaného státními příspěvkovými organizacemi o dva sloupce návrhu střednědobého 
výhledu rozpočtu. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: 

Nepředpokládá se, že by navrhovaná právní úprava měla dopad na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty. Navrhovaná právní úprava nezakládá oproti platné právní úpravě nové 
povinnosti. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR:  

Bez dopadu. 

3.3 Dopady na podnikatelské subjekty:  

Nepředpokládá se dopad na podnikatelské prostředí České republiky. 

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



Stránka 2 (celkem 4) 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)  

Nepředpokládá se, že by navrhovaná právní úprava měla dopad na územní samosprávné celky. 
Navrhovaná právní úprava nezakládá oproti platné právní úpravě nové povinnosti. 

3.5 Sociální dopady: 

Nepředpokládají se sociální dopady. 

3.6 Dopady na spotřebitele:  

Bez dopadu. 

3.7 Dopady na životní prostředí:  

Bez dopadu. 

3.8 Dopady na výkon státní statistické služby: 

Bez dopadu. 

3.9 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen:  

Jedná se o návrh neutrální ve vztahu k rovnosti mužů a žen a k zákazu diskriminace. 

3.10 Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů: 

Není zasahování do ochrany soukromí a nebudou požadovány žádné osobní údaje. 

3.11 Zhodnocení korupčních rizik: 

Návrh vyhlášky neznamená zvýšení korupčních rizik oproti stávajícímu stavu legislativy. 

3.12 Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu: 

Navrhovaná úprava nemá vliv na bezpečnost a obranu státu. 

1.  Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 
Vyhláška, 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.   
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1.2. Definice problému 
Je předkládán návrh vyhlášky, která mění vyhlášku 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.  
  
Návrh změny vyhlášky č. 133/2013 Sb. je předkládán, protože § 5 odst. 1 zákona 
č.  23/2017  Sb. stanoví, že veřejná instituce sestavuje návrh rozpočtu na rozpočtový rok 
a střednědobý výhled rozpočtu na nejméně 2 další následující rozpočtové roky, při tom 
zohledňuje veškeré hospodářské skutečnosti, včetně své ekonomické a finanční situace. 
Odst. 2 zákona č.  23/2017  Sb. stanoví, že veřejná instituce zveřejní na svých internetových 
stránkách nebo jiným způsobem v místě obvyklým: 
 a) návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu nejméně po dobu 10 dnů přede dnem 
jeho projednání příslušným orgánem, nestanoví-li jiný právní předpis jinak, 
 b) rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu nejpozději do 30 dnů ode dne jeho projednání 
nebo schválení příslušným orgánem, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. 
 
Navrhované úpravy jednotlivých příloh jsou ryze technického charakteru a nemají dopad 
na věcnou stránku právního předpisu. Paragrafované znění vyhlášky č. 133/2013 Sb., se 
mění jen minimálně, vypuštění jedné věty z § 2 odst. 1. Změny se týkají hlavně příloh k této 
vyhlášce.  

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Citovaná vyhláška byla vydána v květnu 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. Vyhláška 
č. 133/2013 Sb. nahradila vyhlášku č. 165/2008 Sb. a vyhlášku č. 415/2008 Sb. 

Zatím jediná novela vyšla ve Sbírce zákonů v červnu 2016 jako vyhláška č. 177/2016 Sb. 
s účinností od 8. června 2016. 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 
Navrhovaná právní úprava nerozšiřuje ani nezužuje počet dotčených subjektů. Státním 
příspěvkovým organizacím ukládá oproti platné právní úpravě nově povinnost poskytovat 
údaje o střednědobém výhledu na roky N+1 a N+2 v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

1.5. Popis cílového stavu 
Cílem změny vyhlášky č. 133/2013 Sb. je úprava prováděcího předpisu k zákonu 
č. 218/2000 Sb. tak, aby odpovídala podoba formuláře č. 1/5 státních příspěvkových 
organizací potřebám zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.  

Zhodnocení rizika 

Rizikem spojeným s nečinností je především nepřijetí úpravy vzoru formuláře, 
aby Ministerstvo financí mohlo splnit ustanovení § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti, který stanoví povinnost veřejným institucím (tzn. i státním 
příspěvkovým organizacím) sestavovat a následně zveřejňovat návrh střednědobého 
výhledu rozpočtu. 

1.6. Návrh variant řešení 
 

Ve vztahu k Obecným zásadám pro hodnocení dopadů regulace (RIA) se navrhují pouze dvě 
varianty řešení: 
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1. Varianta 1 – nulová. Zachování současného stavu neumožní ve vzoru formuláře 
č. 1/5 státních příspěvkových organizací reagovat na požadavky zákona č. 23/2017 
Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

2. Varianta 2. V případě schválení novely bude umožněno implementovat požadavky 
podrobnějšího sledování rozpočtování státních příspěvkových organizací dle zákona 
č. 23/2017 Sb. 

2. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
Navrhovaná právní úprava zakládá oproti platné právní úpravě nové povinnosti, s výjimkou 
povinnosti státních příspěvkových organizací poskytovat údaje o střednědobém výhledu 
na roky N+1 a N+2 v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti. Nejsou tedy identifikovány žádné náklady. Přínosy jednotlivých variant jsou 
identifikovány v bodech 1. 5. a 1.6. 

3.  Návrh řešení – výběr nejvhodnější varianty 
Zachování současného stavu by vedlo k nenaplnění ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Ministerstvo financí by nezískalo informační zdroj dat 
v oblasti údajů o rozpočtování státních příspěvkových organizací. 

S ohledem na porovnání obou variant je vhodné přijmout variantu 2. 

4. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Za implementaci a vynucování nové právní úpravy bude odpovědné Ministerstvo financí. 

5.  Přezkum účinnosti regulace 
Účinnost navrhovaného prováděcího předpisu bude možné posoudit s patřičným časovým 
odstupem nutným pro posouzení jeho fungování zavedených změn, tj. po 30. září 2018. 
Za přezkum účinnosti regulace bude odpovědné Ministerstvo financí. 

6. Konzultace a zdroje 
Konzultace proběhly se zástupci odborů Ministerstva financí, jichž se problematika věcně 
týká.  

Z předchozích let byly využity připomínky subjektů zapojených do vnějšího připomínkového 
řízení, které proběhlo na jaře 2016 v souvislosti s předložením návrhu novely vyhlášky 
č. 133/2013 Sb.  

Zpracovatelé dále vycházeli z několikaletých zkušeností nabytých při zpracování a kontrole 
údajů překládaných za jednotlivé kapitoly státního rozpočtu pro vypracování návrhu státního 
rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu na úrovni Ministerstva financí.  

7. Kontakt na zpracovatele RIA 
Ing. Martin Kolitsch      
Odbor 11 – Státní rozpočet     
Ministerstvo financí      
Letenská 15, 118 10 Praha 1    
telefon: +420 257 044 228    
e-mail: Martin.Kolitsch@mfcr.cz  
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