
III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 

Obecná část 
 

Podle ustanovení hlavy VII zákona č. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla), obsahuje 
státní závěrečný účet (dále jen „SZÚ“) údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření za 
minulý rok. Návrh SZÚ zpracovává Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) a předkládá 
jej k projednání vládě. Vládní návrh je následně předkládán Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR. 

Rozsah, strukturu a termíny údajů potřebných pro vypracování návrhu SZÚ a rozsah a 
termíny sestavení závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu stanoví podle § 30 odst. 2 a 
odst. 4 rozpočtových pravidel ministerstvo vyhláškou. 

K provedení těchto ustanovení byla vydána vyhláška Ministerstva financí 
č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování 
státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů 
kapitol státního rozpočtu, s účinností od 20. prosince 2001. 

Tato vyhláška byla novelizována vyhláškou č. 581/2004 Sb., která zpřesnila požadavky 
na údaje pro závěrečné účty kapitol a zejména stanovila požadavky na rozsah, strukturu a 
termíny údajů předkládaných správci kapitol, územními samosprávnými celky a státními 
fondy pro vypracování mimořádného státního závěrečného účtu. Další novela (vyhláška 
č. 342/2009 Sb.) zohlednila vznik Regionálních rad regionů soudržnosti, úpravu klasifikace a 
zatřídění rozpočtových příjmů a výdajů, jednotné sledování prostředků na společné 
programy Evropské unie a České republiky, vykazování a čerpání nároků 
z nespotřebovaných výdajů, potřebu přehledu o vynaložených prostředcích v rámci PPP 
projektů, atd. Třetí novela (vyhláška č. 24/2012 Sb.) odstranila duplicitní ustanovení 
o předávání účetních záznamů a údajů finančních výkazů ministerstvu, které byly 
předmětem vyhlášky č. 383/2009 Sb. a vyhlášky č. 449/2009 Sb. (vydaných ke stanovení 
způsobu, termínům předkládání a rozsahu účetních záznamů a finančních údajů do CSÚIS), 
a snížila požadavky na rozsah podkladů do té doby předávaných ministerstvu kapitolami 
státního rozpočtu, územními samosprávnými celky, Regionálními radami regionů soudržnosti 
a státními fondy pro vypracování SZÚ, atd. 

Návrh novely vyhlášky č. 419/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb., vyhlášky 
č. 342/2009 Sb. a vyhlášky č. 24/2012 Sb., vychází jednak ze změn legislativní povahy, a to 
ve způsobu a rozsahu údajů předkládaných pro plnění státního rozpočtu podle zákona 
č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), v sestavování finančních výkazů podle prováděcí 
vyhlášky 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, a dále 
ze změn provedených v rámci Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP). 
Státní pokladna zásadním způsobem mění způsob a rozsah údajů předkládaných pro 
hodnocení plnění státního rozpočtu, kdy správci kapitol a organizační složky státu již 
nezasílají výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu a výkazy o nárocích z nespotřebovaných 
výdajů do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), ale tyto výkazy jsou 
sestavovány ze vstupních údajů soustředěných v rozpočtovém informačním systému (RIS). 
Do CSÚIS jsou předkládány finanční výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu státních fondů, 
výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků 
obcí a regionálních rad, výkazy o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových 
organizací a další doplňující údaje, výkazy o zaměstnanosti regulované vládou a výkazy 
o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky. 

Vzhledem ke značnému počtu změn a úprav, pro jasnost a přehlednost požadavků, 
jsou novelizovány přílohy č. 1 až 3 v plném znění. Příloha č. 4, týkající se vypracování 
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mimořádného státního závěrečného účtu, je upravena v návaznosti na úpravy příloh č. 1 až 
3 a je novelizována rovněž v plném znění. Paragrafové znění vyhlášky se nemění. 

Právo Evropské unie (EU) výslovně neupravuje otázky, které jsou předmětem 
předloženého návrhu novely vyhlášky. Ustanovení vyhlášky nejsou v rozporu s Evropskou 
dohodou o přidružení České republiky k EU, se Smlouvou o přistoupení České republiky 
k EU, ani s obecnými zásadami práva EU. 

Novela vyhlášky č. 419/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb., vyhlášky 
č. 342/2009 Sb. a vyhlášky č. 24/2012 Sb. nezakládá žádné dodatečné nároky na prostředky 
státního rozpočtu, na prostředky ostatních veřejných rozpočtů, nemá dopad na sociální 
oblast, na podnikatelské prostředí a životní prostředí a nemá vliv na řešení vztahu rovnosti 
mužů a žen. Hodnocení dopadů regulace (RIA) se nevypracovává. Návrh vyhlášky 
nezvyšuje korupční rizika oproti stávajícímu stavu legislativy. 

Návrh novely vyhlášky obsahuje pouze změny technického charakteru, které nemají 
žádný dopad na věcnou stránku právního předpisu. Jedná se převážně o změny 
v názvosloví vyplývající ze změn v IISSP a v souvislosti s legislativními změnami, které 
proběhly od poslední novely předmětné vyhlášky, o změny zpřesňující nebo doplňující text 
k požadovaným údajům.  

 
Zvláštní část 

K čl. I: 
a) Je navrhováno nové znění Přílohy č. 1 Rozsah a termíny sestavení návrhů 
závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu a rozsah, struktura a termíny údajů 
předkládaných správci kapitol pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu 

 Podstatou navrhované právní úpravy této přílohy je zpřesnění požadavků 
na zpracování návrhů závěrečných účtů kapitol a návrhu SZÚ, které vyplynulo ze změn, 
které proběhly za dobu od nabytí účinnosti poslední novely vyhlášky, zejména v souvislosti 
s dalším rozvojem IISSP a s ním spojených legislativních změn. Jako nadbytečné byly 
zrušeny dosavadní číselné sestavy č. 1 a č. 2 z důvodu zrušení finančního výkazu            
FIN 2-04 U sestavovaného dle již zrušené vyhlášky č. 449/2009 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. Tato vyhláška byla nahrazena vyhláškou 
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, podle 
které je sestavován ze vstupních údajů v rozpočtovém systému finanční výkaz pro 
hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu (FIN 1-12 OSS). 
Nový finanční výkaz poskytuje detailnější pohled na strukturu příjmů a výdajů organizačních 
složek státu či kapitol, což však přináší problém velikosti tohoto výkazu (původní finanční 
výkaz FIN 2-04 U, části I. a II., které byly zdrojem pro vytvoření sestavy č. 1 a č. 2, 
obsahoval pouze členění na položky a paragrafy rozpočtové skladby). Proto došlo ke zrušení 
uvedených sestav a byla pro dané účely zachována přehlednější tabulka č. 1 „Bilance příjmů 
a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby“, kterou bude pro kapitoly 
stejně jako v minulosti sestavovat ministerstvo. Z důvodu implementace zákona 
č. 234/2014 Sb., o státní službě, do finančních výkazů byla doplněna tabulka č. 3 „Rozbor 
zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků“ o údaje týkající se platů státních 
zaměstnanců ve služebním poměru a tabulka č. 9 „Výdaje na platy a ostatní platby za 
provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných 
z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 20xx za organizační 
složky státu a příspěvkové organizace. 
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Další změny jsou technického charakteru – jedná se zejména o soulad s jinými 
právními předpisy (např. vyhláškou č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a další 
legislativně technické úpravy, o zpřesnění a doplnění textu, apod. 

K čl. I: 

b) Je navrhováno nové znění Přílohy č. 2 Rozsah, struktura a termíny údajů 
předkládaných územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí a 
regionálními radami pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu 

Navrhované změny jsou formálního charakteru, jedná se o legislativně technické 
úpravy a zpřesnění, případně o doplnění textu. 

K čl. I: 

c) Je navrhováno nové znění Přílohy č. 3 Rozsah, struktura a termíny údajů 
předkládaných státními fondy pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu 
 Navrhovaná úprava souvisí se zrušením finančního výkazu FIN 2-04 U 
sestavovaného dle již zrušené vyhlášky č. 449/2009 Sb., na který navazovaly ukazatele 
tabulky č. 1 „Přehled ukazatelů finančního hospodaření státního fondu“, která je přílohou 
hodnotících zpráv všech státních fondů. Výkaz FIN 2-04 U byl pro státní fondy nahrazen 
výkazem FIN 1-12 SF, který je státními fondy předkládán měsíčně do CSÚIS. 

K čl. I: 

d) Je navrhováno nové znění Přílohy č. 4 Rozsah, struktura a termíny údajů 
předkládaných správci kapitol, územními samosprávnými celky, regionálními radami a 
státními fondy pro vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu 

Příloha č. 4 stanoví předložení údajů pro vypracování mimořádného závěrečného 
účtu a její dikce vyplývá z ustanovení příloh č. 1 až 3. Se změnou těchto příloh byly nezbytné 
legislativně technické úpravy i v příloze č. 4. 

K čl. II: 
Podle předkládaného návrhu bude postupováno poprvé při vypracování návrhu SZÚ 

a návrhů závěrečných účtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu za rok 2015. Účinnost 
novely se navrhuje dnem 1. ledna 2016.  
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