
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

Obecná část 

Je předkládán návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 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. 

 
Citovaná vyhláška byla vydána v lednu 2014 jako prováděcí předpis k § 20 odst. 6 

a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška 
č. 5/2014 Sb. nabyla účinnosti dne 1. ledna 2015. 

 
Návrh novely vyhlášky č. 5/2014 Sb. je předkládán z důvodu nedostačujícího 

vykazování informací o příjmech a výdajích rezervních fondů organizačních složek státu 
pro účely vládní finanční statistiky sestavované Českým statistickým úřadem. Z tohoto 
důvodu je navrhována druhá část (v podstatě bývalá část V. z finančního výkazu „FIN 2-04 
U“ z vyhlášky č. 449/2009 Sb.) tohoto výkazu o rezervních fondech organizačních složek 
státu „REF 1-04 OSS“, aby přenos dat do národních účtů byl zcela v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském 
systému národních účtu a regionálních účtů v Evropské unii. Dále se navrhuje sjednocení 
podoby vzoru výkazu za státní příspěvkové organizace „ROZP 1-01 SPO“ z vyhlášky 
č. 5/2014 Sb. a vzoru „formuláře č. 1/5“ z vyhlášky č. 133/2013 Sb., ve znění vyhlášky 
č. 177/2016 Sb. 

 
Úpravy jednotlivých příloh jsou ryze technického charakteru a nemají dopad 

na věcnou stránku právního předpisu. Paragrafované znění vyhlášky č. 5/2014 Sb., se 
nemění. Změny se týkají pouze dvou příloh k této vyhlášce. 
 

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 by neměla být spojena se zvýšenými finančními nároky na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Předpokládáme, že případné výdaje související zejména 
se zapracováním navrhovaných změn vyhlášky č. 5/2014 Sb. do informačních systémů 
jednotlivých organizací, budou zajištěny v rámci schváleného objemu výdajů jednotlivých 
kapitol státního rozpočtu. 

Výkazy „ROZ 1-01 SPO“, a „REF 1-04 OSS“ jsou překládané do Centrálního systému 
účetních informací státu (CSÚIS). 

Návrh novely vyhlášky je bez dopadů na ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské 
prostředí a životní prostředí a nemá vliv na řešení ve vztahu rovnosti mužů a žen. 

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. 
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Stránka 2 (celkem 2) 

Vyhodnocení korupčních rizik (CIA): návrh vyhlášky neznamená zvýšení korupčních rizik 
oproti stávajícímu stavu legislativy. 

 
Zvláštní část 

 
K čl. I bodu 1: Je navrhováno nové znění přílohy č. 7. Dochází ke sjednocení podoby výkazu 
„ROZP 1-01 SPO“ s „Formulářem č. 1/5“ z vyhlášky č. 133/2013 Sb., ve znění vyhlášky 
č.  177/2016 Sb. Ve výkazu „ROZP 1-01 SPO“ v části I – „Přehled o rozpočtu nákladů a 
výnosů státních příspěvkových organizací“ položka číslo 46 – „Náklady vybraných místních 
vládních institucí na transfery“ a položka číslo 74 – „Výnosy vybraných místních vládních 
institucí na transfery“, se vypouští. Všechny následující položky se přečíslují. 
 
Dále v části II – „Doplňující údaje – hlavní činnost příspěvkových organizací“, se upravují 
následující položky. Položka číslo 83  - „Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a 
inovace od zřizovatele“ a položka číslo 86 – „Dotace na výzkum, vývoj a inovace 
od poskytovatelů jiných než je zřizovatel“ - se nově člení na institucionální a účelovou 
podporu. U členění položky číslo 96 – „Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a 
inovace celkem“, dochází k  úpravě slovního vymezení (označení „institucionální“ se 
rozšiřuje na „institucionální podpora“ a slovo „účelové“ se mění na „účelová podpora“). 
U položky číslo 100 – „Přepočtený počet míst zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 
zaměstnanců na služebních místech“, se vypouští slovo „míst“. Rovněž je navrhována 
úprava poznámek a vazeb pod vzorem části II výkazu. 
 
K čl. I bodu 2: Je navrhováno nové znění přílohy č. 9. Jedná se v podstatě o navrácení části 
V. finančního výkazu „FIN 2-04 U“ z vyhlášky č. 449/2009 Sb. V této stranové části výkazu 
bude možné sledovat příjmy a výdaje rezervního fondu v členění na paragrafy a položky 
rozpočtové skladby. Doplňují se nové body v textové části přílohy týkající se nové části II 
výkazu „REF 1-04 OSS“. V příloze č. 9 v bodě 4. se určuje obsahová náplň jednotlivých 
ukazatelů výkazu. V bodě 5. jsou stanoveny kontrolní vazby mezi části I a části II finančního 
výkazu „REF 1-04 OSS“. V samotném vzoru výkazu „REF 1-04 OSS“ se doplňuje část II 
s názvem „Příjmy a výdaje rezervního fondu OSS podle rozpočtové skladby“. 
 

K čl. II: Navrhuje se přechodné ustanovení, že při vypracování finančních výkazů za rok 
2016 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky. 
 
K čl. III: Předpokládaná účinnost je 1. ledna 2017. 
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