
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. V prosinci 2014 
byla vyhláška č. 5/2014 Sb. změněna vyhláškou č. 363/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 
2015 a vyhláškou č. 364/2014 Sb. s účinností až od 1. ledna 2016. 

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

č. 234/2014  Sb., o státní službě, a z důvodu nabytí účinnosti dne 1. ledna 2016 některých 
ustanovení poslední novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě (konkrétně 
vyhlášky č. 362/2014 Sb.). 

 
Drobné 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 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 a rozpočtů územních samosprávných celků. 

Výkazy „ROZ 1-01 SPO“, „ZAM 1-04 U“, „FIN 2-12 M“ 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. 

Vyhodnocení korupčních rizik (CIA): návrh vyhlášky neznamená zvýšení korupčních rizik 
oproti stávajícímu stavu legislativy. 
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1. Zpráva z hodnocení dopadů regulace 
 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

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 2016  

 

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 finančních výkazů zákonu č. 234/2014 Sb., 
o státní službě. Současně je navrhována oprava legislativně technických chyb, které obsahuje 
vyhláška č. 5/2014 Sb. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 

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: Ne 

Bez dopadu. 
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3.3 Dopady na podnikatelské subjekty: Ne 

Nepředpokládá se dopad na podnikatelské prostředí České republiky. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne 

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: Ne 

Nepředpokládají se sociální dopady. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne  

Bez dopadu. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

Bez dopadu. 

3.8 Dopady na ve vztahu k zákazu diskriminace: Ne  

Bez dopadu. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne  

Bez dopadu. 

1.1.  Důvod předložení a cíle 

1.1.1. 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.  

1.1.2. 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 implementace zákona č. 
 234/2014  Sb., o státní službě, do finančních výkazů - „Výkazu o rozpočtu nákladů a výnosů 
státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje (ROZP 1-01 SPO)“, „Výkazu o 
zaměstnanosti regulované vládou (ZAM 1-01 U)“ a „Výkazu o nárocích z nespotřebovaných 
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výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 OSS)“. Také je navrhovaná úprava finančního 
výkazu „Výkaz o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito 
prostředky (REF 1-04 OSS)“ a finančního výkazu „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M)“. 
Drobné 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 šesti příloh k této vyhlášce. Je nutné upravit vzory výkazů v příloze č. 2, č. 4, 
č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9.  

1.1.3. 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. 

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. 

1.1.4. 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. 

1.1.5. Popis cílového stavu 
Cílem změny vyhlášky č. 5/2014 Sb. je úprava prováděcího předpisu k zákonu 
č. 218/2000 Sb. tak, aby odpovídala podoba finančních výkazů zákonu č. 234/2014 Sb., 
o státní službě. Současně je navrhována oprava legislativně technických chyb, které 
obsahuje vyhláška č.  5/2014 Sb. 

1.1.6. Zhodnocení rizika 
Rizikem spojeným s nečinností je především nepřijetí úpravy finančních výkazů tak, aby 
Ministerstvo financí a další subjekty, které využívají finančních výkazů, měly data 
odpovídající existenci služebního zákona.  

1.2. 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 finančních výkazech 
reagovat na existenci zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.  

2. Varianta 2. V případě schválení novely bude umožněno implementovat změny 
vyplývající ze zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, do prováděcího předpisu 
k zákonu č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla – vyhlášky č. 5/2014 Sb., čímž dojde 
k harmonizaci obou předpisů. 

1.3. 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 bodě 
1.4.  
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1.4.  Návrh řešení – výběr nejvhodnější varianty 
Zachování současného stavu by v případě schválení novely rozpočtových pravidel 
znamenalo, že dojde k narušení způsobu vykazování údajů pro hodnocení plnění státního 
rozpočtu podle příloh č. 7 a č. 8 citované vyhlášky. Organizační složky státu a státní 
příspěvkové organizace budou dle vyhlášky vykazovat údaje odlišně od účinné legislativní 
úpravy zákona č. 234/2014 Sb., služební zákon, nebude zajištěna správná struktura a 
vykazovaná data ztratí vypovídací schopnost, čímž Ministerstvo financí ztratí zdroj dat a 
významný nástroj v oblasti údajů o státních příspěvkových organizacích a organizačních 
složkách státu. 

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

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

1.6.  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 2016. 
Za  přezkum činnosti regulace bude odpovědné Ministerstvo financí. 

1.7.  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 podzim 2014 v souvislosti s předložením návrhů dvou novel 
vyhlášky č. 5/2014 Sb. (vyhlášky č. 363/2014 Sb. a vyhlášky č. 364/2014 Sb.).  

Zpracovatelé dále vycházeli z několikaletých zkušeností nabytých při kontrole a zpracování 
finančních výkazů za jednotlivé kapitoly státního rozpočtu na úrovni Ministerstva financí.  

1.8.  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    
 
Zvláštní část 
 
K čl. I bodu 1: V příloze č. 2 se územním samosprávným celkům (ÚSC) se ukládá povinnost 
jimi vykazované údaje o přijatých transferech a půjčkách zkontrolovat na hodnoty transferů a 
půjček poskytnutých od jiných účetních jednotek (OSS, atd.). 
 
K čl. I bodu 2: Ve vzoru Výkazu o nárocích nespotřebovaných výdajů organizačních složek 
státu (NAR 1-12 OSS) se doplňují dvě vysvětlující poznámky (jedna u řádku číslo 2 a druhá 
u řádku číslo 3, jedná se vysvětlení členění nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 
na platy). 
 
K čl. I bodu 3: Vypouští se v bodě 5 přílohy č. 6 ve výčtu účtů, z nichž se sbírají údaje 
o příjmech a výdajích pro výkaz FIN 2-12 M, účet 068 – Termínované vklady dlouhodobé a 
účet 244 – Termínované vklady krátkodobé, a doplňuje se účet 261 – Pokladna. Je to 
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potřebné, jelikož dnem 1. ledna 2016 nabývá účinnosti ustanovení poslední novely vyhlášky 
o rozpočtové skladbě (vyhlášky č. 362/2014 Sb.), tj. ustanovení čl. I bodů 12, 14, 39, 49 a 51 
zavádějící definici peněžního fondu a zavádějící položky pro převody do vlastní pokladny a 
z ní. Podle definice peněžního fondu, která má od 1. ledna 2016 platit, není peněžním 
fondem „vkladní knížka, účet termínovaných vkladů ani jiný nástroj neumožňující placení 
nebo výběry na požádání“. Znamená to, že pohyby účtů termínovaných vkladů a úvěrů 
nejsou příjmy, výdaji ani financováním a pohyby platebních účtů organizací ve vztahu k nim 
představují uložení peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení nebo naopak jejich 
použití na krytí schodku a tedy financování (podle poslední věty odstavce 3 náplně 
podseskupení položek 413, který má být účinný od 1. ledna 2016, „převody peněžních 
prostředků do těchto nástrojů patří na položky 8118, 8128, 8218 a 8228 a převody z nich na 
položky 8117, 8127, 8217 a 8227“). Proto je třeba účty 068 a 244 vypustit. Naopak je třeba 
doplnit účet 261 – „Pokladna“, protože má-li se zavést možnost oddělit pokladny od rozpočtu 
a sledovat jejich příjmy a výdaje nikoliv jako příjmy a výdaje rozpočtu, ale odděleně, kvůli 
čemuž byly s účinností od 1. ledna 2016 zřízeny položky 4138 a 5348, je nutné účet 
pokladny zařadit mezi účty, z nichž se do výkazu údaje o příjmech a výdajích přebírají. 
 
K čl. I bodu 4: Do části konsolidace příjmů mezi řádek položky 4137 a řádek položky 4139 se 
vkládá řádek položky „4138 – Převody z vlastní pokladny“ s uvedením konsolidace na úrovni 
vykazující jednotky, okresu, kraje a státu „ano“. Do části konsolidace výdajů mezi řádek 
položky 5347 a řádek položky 5349 se vkládá řádek položky „5349 – Převody do vlastní 
pokladny“ s uvedením konsolidace na úrovni vykazující jednotky, okresu, kraje a státu „ano“. 
 
K čl. I bodu 5: Dochází k nápravě legislativně technické chyby ve vyhlášce č. 5/2014 Sb. 
V příloze č. 6 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů 
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M) 
v části IV. - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace v bodě 8.4 - Vazby 
v této části výkazu a vazby k jiným částem výkazu v písmenu a) obecné vazby, které platí 
na všech vykazovaných úrovních, má být uvedeno u předposledního řádku vazeb 
za rovnítkem znaménko minus (r. 4440 sl. 41,42,43 = - r. 4470 sl. 41,42,43). Dále se doplňují vazby 
na řádky 4060 a 4250 uvedené v odstavcích b), c), d) a e). 
 
K čl. I bodu 6: Doplňuje se účet 261 – Pokladna do výčtu účtů sledovaných v části VI. 
finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, 
dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M). Bod navazuje na třetí novelizační 
bod. 
 
K čl. I bodu 7: Upravuje se část IV. finančního výkazu FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení 
plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních 
rad, dochází k doplnění položky „4138 – Převody z vlastní pokladny“ a položky „5348 – 
Převody do vlastní pokladny“. 
 
K čl. I bodu 8: Upravuje se ve smyslu 3. novelizačního bodu (tzn. doplnění účtu „Pokladna“) 
část VI. finančního výkazu FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních 
samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad. Dále se vypouští ve 
vzoru výkazu řádky 6040 – Termínované vklady dlouhodobé a 6050 – Termínované vklady 
krátkodobé. 
 
K čl. I bodu 9: Je navrhováno nové znění přílohy č. 7. Ve výkazu ROZP 1-01 SPO v části I – 
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací se přejmenovává 
položka č. 25 na „Dary a jiná bezúplatná předání“. 
 
Dále v části II – Doplňující údaje – hlavní činnost příspěvkových organizací, se upravují 
následující oblasti. Přejmenování položky č. 77 na „Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
vyjma zaměstnanců na služebních místech“.  
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Za položku č. 77 se přidává nová položka č. 78 s názvem „Platy zaměstnanců na služebních 
místech podle zákona o státní službě“. Původní položka č. 78 je nově označena jako č. 79. 
Nově se přidává položka č. 80 s názvem „Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti“. 
Položky 77, 78, 79 i 80 budou doplňujícími údaji z AE k účtu 521. Nově se přidává položka č. 
81 „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ a položka č. 82 „Převod do fondu kulturních 
a sociální potřeb“. Následující položky se přečíslují. Do části Poznámky a vazby se přidává 
nová poznámka ve znění: „Součet údajů na položkách 77 až 80 musí odpovídat položce č  
15 – Mzdové náklady“.  
U položky č. 86 a 87 se vypouští slovo „provozních“. Položka č. 86 odpovídá písmeni e) v § 
54 odst. 1 rozpočtových pravidel a položka č. 87 písmeni f) téhož odstavce. Obě tato 
ustanovení mění návrh novely rozpočtových pravidel, který je nyní ve druhém čtení 
v Poslanecké sněmovně pod číslem tisku 546, a to právě tak, že slovo „provozních“ se 
vypouští (čl. I bod 28 tohoto návrhu novely). 
Přejmenování nově označené položky č. 97 na „Přepočtený počet míst zaměstnanců 
v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech“. Nově se přidává položka 
č. 98 s názvem „Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona 
o státní službě“. Přejmenování nově označené položky č. 99 na „Průměrný měsíční plat 
(mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech“. 
Nově se přidává položka č.  100 s názvem „Průměrný měsíční plat (mzda) státních 
zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě“. 
 
K čl. I bodu 10: Navrženo nové znění přílohy č. 8. Ve výkaze ZAM 1-04 U se u řádku Státní 
příspěvková organizace vytváří podkategorie, tedy řádek „z toho“, dále řádek „zaměstnanci 
v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech“ a řádek „zaměstnanci na 
služebních místech podle zákona o státní službě“. Uvedená změna musí být 
implementována z důvodu skutečnosti, že pod působnost zákona č. 234/2014 Sb., o státní 
službě spadají i někteří zaměstnanci státních příspěvkových organizací (např. Centrum 
pro regionální rozvoj České republiky (CRR) u Ministerstva pro místní rozvoj). Dále jsou ve  
výkaze specifikovány řádky s názvy „zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců 
na služebních místech“, „zaměstnanců bezpečnostních sboru a ozbrojených sil ve služebním 
poměru“, „zaměstnanci na služebních místech podle zákona o státní službě“ a „zaměstnanci 
s platy odvozenými od platů ústavních činitelů“. 
 
K čl. I bodu 11: Je navrhováno nové znění přílohy č. 9. Do výkazu „REF 1-04 OSS“ bude 
znovu zařazen řádek 1506 „Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit 
Ministerstvo obrany“. Na základě výsledku jednání mezi  Ministerstvem financí 
a Ministerstvem obrany mohou být prostředky z prodeje majetku používány i nadále až do 
jejich vyčerpání. V letošním roce tam řádek ještě byl, ale od příštího roku by se už podle 
vyhlášky č. 364/2014  Sb. nepoužíval. Znovu zařazený řádek pro Ministerstvo obrany je také 
započítán do  celkového součtu v kontrolních vazbách. Název řádku 1504 ve výkaze REF 1-
04 OSS upraven na „Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních 
prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a), b), g) a h) a penále za prodlení s nimi“. 
 
 
K čl. II: Navrhuje se zrušení vyhlášky č. 364/2014 Sb., protože touto vyhláškou se navrhují 
výkazy NAR 1-12 OSS a REF 1-04 OSS v nové podobě a nabytí účinnosti vyhlášky 
č. 364/2014 Sb. postrádá smysl. 
 
K čl. III: Předpokládaná účinnost je 1. ledna 2016. 
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