
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dne 14. 10. 2016, s termínem 
dodání stanovisek do 4. 11. 2016. 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:  
je vyjádřen v obecné části odůvodnění – bez připomínek 
Připomínky a případné návrhy změn:  

nejsou 
Závěr: 

Návrh není právem EU přímo upraven, rozpory s právem EU nebyly shledány. 
Návrh nezapracovává právo EU a není s právem EU v rozporu. 

Akceptováno. 
Vzato na vědomí. 
  

Český statistický 
úřad 

Připomínka k Příloze č. 9 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.  (str. 42) 
ČSÚ doporučuje výkaz REF 1-04 OSS o zdrojích rezervního fondu organizačních složek 
státu a nakládání s těmito prostředky (Příloha č. 9) doplnit o zajištění údajů o příjmech a 

výdajích (na/z) rezervního fondu ve stejném třídění, v jakém se sledují příjmy a výdaje 
rozpočtové tj. o prostorové jednotky a nástroje. 

Odůvodnění:  
Zachycení mimorozpočtových prostředků, zejména toků z fondů EU v národních účtech 
vládních institucí, je dlouhodobým předmětem pozornosti orgánů EU z hlediska 

Akceptováno. 
Vzor výkazu doplněn o 
sloupec „Zdroj“, aby bylo 
možné zajistit sledování příjmů 
a výdajů rezervních fondů 
organizačních složek státu i 
podle prostorových jednotek 
a nástrojů. 
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věrohodnosti údajů týkajících se vládního deficitu a dluhu. Prostředky rezervního fondu 
ovlivňují vládní deficit. 
Vzhledem k tomu, že do rezervního fondu přichází část prostředků z EU, je třeba zajistit, 
aby jejich zachycení v národním účetnictví bylo v souladu s metodikou ESA2010, a tím i 
s metodikou propočtu (maastrichtského) deficitu a dluhu vládních institucí. V souladu 
s touto metodikou všechny EU prostředky, které přes státní rozpočet pouze 
„prochází“ a jejichž příjemcem jsou jednotky z jiného sektoru než vládního, musí 
být jak ze strany příjmů, tak ze strany výdajů vyloučeny.  

Pokud by byly příjmy z EU na rezervním fondu zachyceny v národních účtech v plné výši 
(protože nejsou dostupné podrobné údaje) a následně „zapojeny“ i do výdajů státního 
rozpočtu, došlo by ke zkreslení údajů v národních účtech. Výdaje označené nástrojem a 
prostorovou jednotkou 5 z údajů FIN (v souladu s položkami rozpočtové skladby) je 
možné vyloučit, avšak příjmy rezervního fondu, týkající se toků EU – vzhledem 
k dosavadním informacím - vyloučit nelze. 
 Ke stejnému zkreslení může dojít  i na příjmové straně, pokud budou příjmy použity ke 
krytí provozních nákladů státního rozpočtu např. na mzdy, pronájmy, služby atd.  Potom 
by příslušné příjmy byly ve vládních účtech zachyceny dvakrát. 
Tato připomínka je pro ČSÚ významná. 

 

Ministerstvo 
dopravy 

K čl. I: 
V souladu s čl. 28 odst. 2 legislativních pravidel vlády je třeba doplnit chybějící označení 
novelizačních bodů, neboť čl. I návrhu novely novelizuje více ustanovení (2 přílohy) 
právního předpisu a člení se tedy na body. 
 

Akceptováno. 
Legislativně technická chyba 
byla opravena. Chybějící 
číslování novelizačních bodů 
bylo doplněno. 

Ministerstvo 
životního prostředí 

Upozorňujeme na formální nesoulad mezi názvem předkládaného materiálu, který 
zmiňuje změnu vyhlášky č. 5/2015 Sb., avšak v bodech II. Návrh, III. Odůvodnění a 
následně i v dalších částech materiálu je uvedeno, že materiál je předkládán jako návrh 
vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb. 
 

Akceptováno. 

Legislativně technická chyba 
na v názvu materiálu na obale 
materiálu opravena. Byl 
doplněn správný rok vydání 
vyhlášky ve Sbírce zákonů 
(z č. 5/2015 Sb. na č. 5/2014 
Sb.). 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Ministerstvo pro místní rozvoj uplatňuje pouze doporučující legislativně technickou 
připomínku – v čl. I doporučujeme znění přílohy č. 7 označit jako novelizační bod 1 
a znění přílohy č. 9 jako novelizační bod 2. 
 

Akceptováno. 

Legislativně technická chyba 
byla opravena. Chybějící 
číslování novelizačních bodů 
bylo doplněno. 
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Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Zásadní připomínka: 

Nesouhlasíme se stanoviskem předkladatele v části III. materiálu, kdy uvádí, že změna 
vyhlášky by neměla být spojena se zvýšenými nároky na státní rozpočet. Se změnou 
vyhlášky budou spojeny finanční výdaje na úpravu informačních systémů dotčených 
organizací, jak uvádí i předkladatel. Požadujeme proto upravit text, související s dopadem 
na státní rozpočet na znění: Zvýšené finanční nároky na státní rozpočet nelze předem 
stanovit, v případě zvýšených finančních nároků na úpravy informačních systémů nad 
rámec schváleného rozpočtu budou tyto náklady kapitolám státního rozpočtu 
kompenzovány ze strany Ministerstva financí.  
 

Neakceptováno. 

Ministerstvo financí se 
domnívá, že případné finanční 
dopady budou schopny 
jednotlivé kapitoly uhradit 
v rámci svého rozpočtu.  

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

K čl. I 

Chybí číslování novelizačních bodů, nutno doplnit. 
 

Akceptováno. 

Legislativně technická chyba 
byla opravena. Chybějící 
číslování novelizačních bodů 
bylo doplněno. 

K příloze č. 7 (výkaz ROZP 1-01 SPO) 

Cílem předkladatele je sjednotit tento výkaz s obdobným výkazem k návrhu rozpočtu 
státních příspěvkových organizací (SPO), který je v zásadě totožný a obsahuje sloupec 
navíc právě s návrhem rozpočtu; sjednocení je tedy pochopitelné. Dále je navrhováno 
zpřesnění v části II výkazu. V souvislosti s tímto výkazem upozorňujeme na skutečnosti, 
že údaje vycházejí ze směrné účtové osnovy, tj. z účetnictví, ale obsahují i syntetické 
účty, které se nerozpočtují, ale jedná se pouze o účetní náklady a účetní výnosy. By lo by 
vhodné tyto účty ve spolupráci s odborem 28 MF buď vypustit, příp. proškrtnout ve 
smyslu, že se minimálně ve sloupci k rozpočtu nevyplňují (lze vyplnit ze skutečnosti 
účetnictví, tj. za předchozí účetní období  a požadováno je pouze za hlavní činnost). Dále 
část II ve vztahu k transferům (dotačním příjmům) s vazbou na analytiku SU 671 
rozhodně neobsahuje informaci, kterou zřejmě Ministerstvo financí z pohledu rozpočtu 
požaduje, tj. podrobnější členění transferů, které SPO obdrží (od poskytovatele) v daném 
rozpočtovém roce. V návaznosti na požadované postupy účtování je tato informace 
upravena z důvodů převodů nespotřebovaných transferů do rezervního fondu SPO a v 
případě investičních dopadů i z důvodu jejich proúčtování do výnosů až v okamžik odpisu 
dlouhodobého majetku (pouze v poměrné výši k tomuto odpisu). Dle výkladu odboru 28 
MF, pokud jej příslušná kapitola provádí, se přitom prostředky od zřizovatele nemají 
považovat za transfery, tj. nemohou se účtovat prostřednictvím SU 671, ale vždy pouze 
prostřednictvím SU 403, tj. řádky s vazbou na zřizovatele by musely být vždy nulové, 
protože výkaz obsahuje pouze výnosové účty, nikoliv účty z jiné účtové třídy. Zkušenosti 
s nejasným vykazováním máme i u položky 99 v části II výkazu, tj. ve vztahu k 

Neakceptováno, vzato na 
vědomí. 
Důvodem novely Přílohy č. 7 
(výkaz ROZP 1-01 SPO) bylo 
sjednotit ji s Formulářem č. 1/5 
z vyhlášky č. 177/2016 Sb., 
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. Oproti 
Formuláři č. 1/5 byly ještě 
v Části II Přílohy č. 7 doplněny 
2 poznámky technického 
charakteru týkající se výpočtu 
položek. 
K podrobnějšímu posouzení 
úprav navrhovaných MPSV je 
potřeba provést detailnější 
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rezervnímu fondu (RF), mj. protože výkaz jako takový vychází z účtů 5 a 6 směrné účtové 
osnovy, ale SPO účtuje o použití RF i prostřednictvím jiných účtů ve vazbě na 
požadované postupy účtování (v rámci výnosů ovlivněny SU 648 a 671).  
Při vyplňování tohoto výkazu dlouhodobě způsobuje nejasnosti provázanost dvojího 
pohledu (vždy navíc požadováno pouze za hlavní činnost) – rozpočtového, tj. příjmů a 
výdajů, ovšem prostřednictvím nákladů a výnosů, což účetně není totéž. Proto sloupec 
rozpočtu obsahuje i jinou informaci než sloupec s účetními údaji o předchozím roce. 
Přitom se například v oblasti platů pro vykazování uplatňuje obdobný přístup definovaný 
rozpočtovou skladbou. K posouzení a podrobnější úvaze pro další roky upozorňujeme, 
že státní příspěvkové organizace účetně sestavují přehled příjmů a výdajů (dosud část M 
Přílohy účetní závěrky), tj. výstup založený na údajích daného roku v požadované 
struktuře skutečně o příjmech a výdajích sestavený přímou metodou (tj. na hotovostní 
bázi), nikoliv nepřímou metodou, jako je tomu u některých SPO v rámci ročního Přehledu 
o peněžních tocích. 

rozbor a na základě něho 
teprve provést případné 
změny. Rovněž je nutné tyto 
návrhy prodiskutovat 
s odborem 28 MF - Regulace 
a metodika účetnictví. 
Připomínkami MPSV se 
budeme v každém případě 
zabývat, avšak vzhledem 
k časovým možnostem není 
možné bez hlubší analýzy 
zapracovat navrhované úpravy 
již do této novely. 

K příloze č. 9 (výkaz REF 1-04 OSS) 

V souvislosti se zavedením části II upozorňujeme, že pro organizační složky státu (OSS) 
může být podstatné, jakým způsobem (jakými algoritmy) tento výkaz ve svém EKISu 
vytváří. Pokud vychází pouze z účetních údajů, tak si sledování v rozsahu paragrafu 
(u výdajů) a položek (u výdajů i příjmů) může vyžádat potřebu úpravy EKIS, tj. za úhradu 
dodavateli.  
 
V souvislosti s obsahovým vymezením sloupce č. 152 upozorňujeme, že dle výkladu 
rozpočtové legislativy MF nejsou zpětné převody nevyčerpaných prostředků z příjmového 
účtu možné a z těchto prostředků je potřebné v souladu s rozpočtovými pravidly vytvářet 
nároky z nespotřebovaných výdajů. 
 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Ministerstvo financí se 
domnívá, že případné finanční 
dopady budou schopny 
jednotlivé kapitoly uhradit 
v rámci svého rozpočtu. 
 
Akceptováno. 

Text upraven. 

 V souvislosti s finančním výkaznictvím doporučujeme výkaz FIN 2-04 U znovu 
rozšířit o části, které původně obsahoval, tj. minimálně o vybrané analytické reporty 
vytvořené v RISRE (minimálně o Rozpočtové příjmy, výdaje a financování, Výdaje na 
financování akcí EDS/ SMVS, Transfery a půjčky poskytnuté rozpočtům územní úrovně, 
Příjmy EU/FM a Výdaje EU/FM). MF by mělo zveřejnit algoritmy nápočtu těchto reportů, 
aby je OSS mohla zapracovat prostřednictvím svého dodavatele do EKIS a aby byly jeho 
součástí tak, že na úrovni EKIS s nimi bude možné pracovat (kontrolovat je na 
jednotlivých OSS apod.). 
 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Výkaz FIN 2-04 U byl 
nahrazen výkazem FIN 1-12 
OSS, který je nyní sestavován 
ze vstupních údajů 
v rozpočtovém systému. 
Všechny 3 části výkazu je 
možné zobrazit v RISRE 
(záložka Závěrkové práce) 
včetně exportu do XML. 
I z důvodu nahrazení 
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uvedených reportů byl 
vytvořen a v RISRE je 
dostupný Globální report (část 
I výkazu FIN 1-12 OSS), 
ze kterého je možné 
filtrováním získat všechna 
data, která kapitola požaduje 
a též je ve formě XML 
vyexportovat a porovnat s daty 
v EKIS. Všechny uvedené 
reporty jsou také součástí 
Analytických reportů, které 
jsou dostupné uživatelům 
z kapitol v části MIS-RIS. 

 Další připomínka 

V souvislosti s předloženým návrhem vyhlášky bychom ještě doporučovali upravit RISRE 
takovým způsobem, aby v rámci (hlavičky) rezervace bylo možné/nezbytné před 
zvýšením skutečnosti (čerpání) upravit i výši rozpočtu, aby nedocházelo k překročení 
obliga, pokud se k dříve založeným rezervacím přiřazuje čerpání v následujících 
měsících. 
 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Především nepovažujeme za 
připomínku k novele vyhlášky 
č. 5/2014 Sb. Zároveň je nutno 
podotknout, že dostatečný 
disponibilní rozpočet na dané 
Identifikaci koruny (IK) je 
základem pro čerpání 
finančních prostředků. 
V případě, že OSS nemá 
dostatečné prostředky, je 
nucena zajistit prostředky 
převedením z jiné IK formou 
rozpočtového opatření, které 
se provádí v modulu RISRE-
ROP. Následně teprve může 
založit či navýšit rezervaci, a to 
v části RISRE-PS. Navrhovaná 
úprava by znamenala zásadní 
změnu nejen v chápání 
RISRE, ale též následné 
úpravy včetně přiřazení 
typových uživatelů 
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k jednotlivým oblastem RISRE. 

Ministerstvo vnitra K čl. I – k příloze č. 9, bodu 3: 
Doporučujeme u sl. 152 vypustit slova „z příjmového účtu“, neboť se domníváme, že z 
příjmového účtu státního rozpočtu lze vracet jen příjmy specifikované v ustanovení 
§ 49 odst. 10 rozpočtových pravidel. Vratku popsanou ve sloupci 152 nerealizujeme 
z příjmového, ale z výdajového účtu, z RP 5346. 
 

Akceptováno. 

Text upraven. 

Ministerstvo 
zemědělství 

1. K Čl. I: Doporučujeme doplnit číslování novelizačních bodů. 

 

Akceptováno. 

Legislativně technická chyba 
byla opravena. Chybějící 
číslování novelizačních bodů 
bylo doplněno. 

2. K obálce materiálu: Upozorňujeme, že na obálce je v rozporu se skutečností uvedeno, 

že materiál obsahuje předkládací zprávu.  
 
    Dále je na obálce chybně uveden rok Sbírky zákonů, ve kterém byla vyhláška vydána. 

Správně má být uveden rok 2014. 
 

Akceptováno. 

Legislativně technická chyba 
na v názvu materiálu na obale 
materiálu opravena. Byl 
doplněn správný rok vydání 
vyhlášky ve Sbírce zákonů 
(z č. 5/2015 Sb. na č. 5/2014 
Sb.). 

3. K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: V části „Shrnutí závěrečné 
zprávy RIA“ doporučujeme v bodu 2 upravit úvodní větu následovně: „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 aby 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.“ 

Akceptováno. 
Text upraven. 

Hlavní město Praha K úvodní větě: 

V souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme slova 
„zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.“ nahradit slovy „zákona č. 
482/2004 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 25/2015 Sb. a zákona č. 
128/2016 Sb.“. 
 

Akceptováno částečně, 
vysvětleno. 

Úvodní věta upravena podle čl. 
65 odst. 2 LPV, tj. uvedeny 
všechny novely, kterými byla 
ustanovení § 20 odst. 6 a § 47 
odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. 
novelizována a v jejichž znění 
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je citované ustanovení platné. 
Proto bylo nutno vypustit 
zákon č. 482/2004 Sb. a zákon 
č. 26/2008 Sb. a naopak 
doplnit zákon č. 421/2009 Sb., 
který uvedl nové kompletní 
znění § 47. 

K Příloze č. 7: 

Doporučujeme: 
- v bodu 1 u odkazu na poznámku pod čarou a v poznámce pod čarou, v 

souladu s čl. 29 odst. 3 a čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, číslo 

„1“ nahradit číslem „3)“; 

- v části „Poznámky a vazby“: 

 sjednotit označování položek (uvádět či neuvádět zkratku „č.“, nepoužívat 

slovo „řádek“ ani zkratku „ř.“), 

 slova „zákona č. 218/2000 Sb.“ a „zákona č. 218/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů“, v souladu s čl. 44 odst. 3 Legislativních pravidel 

vlády, nahradit slovy „rozpočtových pravidel“; 

za slova „vyhlášky č. 580/2006 Sb.,“, v souladu s čl. 61 Legislativních pravidel 
vlády, vložit slova „o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce 
majetku,“. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

K Příloze č. 9: 
V souladu s čl. 44 odst. 3 Legislativních pravidel vlády slova „zákona č. 218/2000 
Sb.“ nahradit slovy „rozpočtových pravidel“. 
 

Akceptováno. 

Text upraven. 

Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

Návrh zákona byl zadán do systému eKLEP s nesprávným názvem, neboť se jedná o 
změnu vyhlášky č 5/2014. Tato chyba v psaní se objevuje i v některých částech textu 

dokumentů a doporučujeme ji opravit, neboť nezasvěcený by se mohl domnívat, že jde o 
změnu jiné vyhlášky, než která je věcně popisována. 
 

Akceptováno. 

Legislativně technická chyba 
na v názvu materiálu na obale 
materiálu opravena. Byl 
doplněn správný rok vydání 
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Pro sestavování budoucí konečné verze materiálu uplatňuje Jihočeský kraj tuto 
připomínku jako doporučující. 
 

vyhlášky ve Sbírce zákonů 
(z č. 5/2015 Sb. na č. 5/2014 
Sb.). 

Kancelář 
prezidenta 
republiky 

Bez připomínek.  

Úřad vlády České 
republiky – vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR - 
Místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace a 
předseda Rady pro 
výzkum, vývoj a 
inovace  

Bez připomínek.  

Bezpečnostní 
informační služba 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Národní 
bezpečnostní úřad 

Bez připomínek.  

Grantová agentura 
České republiky 

Bez připomínek.  

Úřad na ochranu 
osobních údajů 

Bez připomínek.  
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Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Technologická 
agentura 

Bez připomínek.  

Akademie věd Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Úřad pro 
zastupování ve 
věcech 
majetkových 

Bez připomínek.  

Úřad na ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Státní fond 
dopravní 
infrastruktury 

Bez připomínek.  

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez připomínek.  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Královehradeckého 
kraje 

Bez připomínek.  
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Krajský úřad 
Jihomoravského 
kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Libereckého kraje Bez připomínek. 

 

Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 

Bez připomínek. 
 

Krajský úřad 
Olomouckého kraje Bez připomínek. 

 

Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Pardubického kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Středočeského 
kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Zlínského kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Vysočina 

Bez připomínek.  

Regionální rada 
Jihovýchod 

Bez připomínek.  

V Praze dne 29. července 2017 

Vypracoval: Ing. Martin Kolitsch 
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