
IV. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Název návrhu právního předpisu:  
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. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo financí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte: 

1. ledna 2017 

Implementace práva EU:  NE     

2. Cíl návrhu   

Cílem změny vyhlášky č. 5/2014 Sb. je úprava prováděcího předpisu k zákonu č. 218/2000 Sb., 
rozpočtová pravidla, tak, aby odpovídala podoba vzoru výkazu o rezervních fondech 
organizačních složek státu „REF 1-04 OSS“ potřebám Českého statistického úřadu, abych mohl 
plnit požadavky z vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 
21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii. 

Dále je cílem novely, aby se shodovala podoba vzoru výkazu „ROZP 1-01 SPO“ z vyhlášky 
č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vzoru „Formuláře č. 1/5“ z vyhlášky č. 133/2013 
Sb., ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.  

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:  
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Nepředpokládá se dopad na podnikatelské prostředí České republiky. 

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: 

Novela zlepší kvalitu vládní finanční statistiky v oblasti národních účtů v návaznosti 
na zmiňované nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 
2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii. 

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. 
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1.  Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Vyhláška, 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.   

1.2. Definice problému 

Je předkládán návrh vyhlášky, která mění vyhlášku 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. 
  
Návrh změny vyhlášky č. 5/2014 Sb. je předkládán z důvodu rozšíření finančního výkazu 
„Výkaz o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito 
prostředky (REF 1-04 OSS)“ o část II - „Příjmy a výdaje rezervního fondu OSS podle 
rozpočtové skladby“. Data získávána podle vyhlášky č. 5/2014 Sb. neumožňují Českému 
statistického úřadu přenos dat do národních účtů zcela v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (č. 549/2013). Současná podoba struktury příjmů a výdajů z rezervních 
fondů je pro potřeby Českého statistického úřadu (ČSÚ) příliš agregovaná, bez potřebného 
detailu pro určení konkrétních formy transakce v národním účetnictví, tedy bez vazby 
na položky a paragrafy rozpočtové skladby.  
 
Rovněž je navrhováno sjednocení podoby finančního výkazů - „Výkazu o rozpočtu nákladů a 
výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje (ROZP 1-01 SPO)“ 
z vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vzoru „Formuláře č. 1/5 Přehled 
o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - 
hlavní činnost“ z vyhlášky č. 133/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb. 
 
Navrhované 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, je navrhováno upravit vzory 
výkazů v příloze č. 7 a v příloze č. 9.  
  

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

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. nahradila vyhlášku č.  449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nabyla 
účinnosti 1. ledna 2015. 

V prosinci 2014 byly schváleny dvě změny vyhlášky č. 5/2014 Sb., vyhláška č. 363/2014 Sb. 
s účinností od 1. ledna 2015 a vyhláška č. 364/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2016. 
V prosinci 2015 byla schválena zatím poslední novela č. 347/2015 Sb. s účinností 
od 1. ledna 2016. 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Navrhovaná právní úprava nerozšiřuje ani nezužuje počet dotčených subjektů a nezakládá 
oproti platné právní úpravě nové povinnosti pro subjekty, které mají povinnost řídit se 
vyhláškou č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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1.5. Popis cílového stavu 

Cílem změny vyhlášky č. 5/2014 Sb. je úprava prováděcího předpisu k zákonu 
č. 218/2000 Sb. tak, aby odpovídala podoba finančního výkazu „REF 1-04 OSS“ potřebám 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 
o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii. 

1.6. Zhodnocení rizika 

Rizikem spojeným s nečinností je především nepřijetí úpravy vzorů formulářů, 
aby Ministerstvo financí a především Český statistický úřad, který využívá formulářů 
při sestavování národních účtů za Českou republiku. Záležitost rezervních fondů 
organizačních složek státu byla diskutována i na dialogové misi Evropské komise na ČSÚ 
s jednoznačným závěrem doplnit tyto prostředky nad rámec nyní získávaných informací. 
Existuje důvodná obava, že by za současné podoby zdrojových dat mohlo dojít ze strany 
Evropské komise ke zpochybnění vypovídací schopnosti údajů. Z těchto důvodů je 
navrhováno rozšíření výkazu „REF 1-04 OSS“, aby Česká republika byla schopna plnit 
metodické požadavky výše uvedeného nařízení Evropského parlamentu a Rady. 

1.7. Návrh variant řešení 
Ve vztahu k Obecným zásadám pro hodnocení dopadů regulace (RIA) se navrhují 

pouze dvě varianty řešení: 

1. Varianta 1 – nulová. Zachování současného stavu neumožní ve vzorech formulářů 
reagovat na požadavky zajištění vykazování příjmů a výdajů rezervních fondů 
organizačních složek státu v členění na paragrafy a položky rozpočtové skladby 
pro potřeby vládní finanční statistiky sestavované Českým statistickým úřadem 
v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 
21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské 
unii. 

2. Varianta 2. V případě schválení novely bude umožněno implementovat požadavky 
podrobnějšího sledování rezervních fondů pro vládní finanční statistiku za oblast 
národních účtů sestavovanou Českým statistickým úřadem dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013. 

2. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Navrhovaná právní úprava nezakládá oproti platné právní úpravě nové povinnosti. 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 mohlo vést výhradám Evropské komise k údajům 
poskytovaným za Českou republiku. Český statistický úřad a Ministerstvo financí nezíská 
zpět informační zdroj dat v oblasti údajů o rezervních fondech organizačních složek státu. 

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. červnu 2017. 
Za  přezkum činnosti regulace bude odpovědné Ministerstvo financí. 
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6. Konzultace a zdroje 

Konzultace proběhly se zástupci odborů Ministerstva financí a se zástupci Českého 
statistického úřadu, jichž se problematika věcně týká.  

Z předchozích let byly využity připomínky subjektů zapojených do vnějšího připomínkového 
řízení, které proběhlo v roce 2015 v souvislosti s předložením návrhu poslední novely 
vyhlášky č. 5/2014 Sb.  

Zpracovatelé dále vycházeli z několikaletých zkušeností nabytých při kontrole a zpracování 
finančních výkazů za jednotlivé kapitoly státního rozpočtu 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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