
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 změny vyhlášky č. 5/2014 Sb. je předkládán, protože § 5 odst. 1 zákona 
č. 23/2017  Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědností, stanoví, že veřejná instituce 
sestavuje návrh rozpočtu na rozpočtový rok a střednědobý výhled rozpočtu na nejméně dva 
další následující rozpočtové roky, při tom zohledňuje veškeré hospodářské skutečnosti, 
včetně své ekonomické a finanční situace. 

Odst. 2 zákona č. 23/2017  Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědností, stanoví, že 
veřejná instituce zveřejní na svých internetových stránkách nebo jiným způsobem v místě 
obvyklým: 

 a) návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu nejméně po dobu 10 dnů přede 
dnem jeho projednání příslušným orgánem, nestanoví-li jiný právní předpis jinak, 

 b) rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu nejpozději do 30 dnů ode dne jeho 
projednání nebo schválení příslušným orgánem, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. 

 
Státní příspěvkové organizace (dále také „SPO“) střednědobý výhled nebudou muset 

zveřejňovat, neboť tak budou nepřímo činit prostřednictvím výše uvedeného výkazu vyhlášky 
č. 5/2014 Sb. Podmínkou pro aplikaci zákona č. 23/2017 Sb. je ovšem rozšíření výkazu 
o další dva roky N+1 a N+2. Protože podle § 53 odst. 2 rozpočtových pravidel za použití 
extenzívního výkladu musí být i střednědobý výhled SPO sestaven jako vyrovnaný, pro účely 
zákona č. 23/2017 Sb. postačí v mezidobí (tedy do doby nabytí účinnosti potřebné novely 
vyhlášky č. 5/2014 Sb.) pouze běžný rok N. Další povinnost tedy spočívá v tom, že SPO 
bude zmíněný výkaz v budoucnu vyplňovat i za roky N+1 a N+2. 

Předpokládá se, že i tyto informace pak budou ze strany Ministerstva financí 
zveřejněny v Monitoru - informačním portálu Ministerstva financí. Zveřejnění střednědobého 
výhledu jednotlivé SPO na jiném místě bude tak dobrovolné. 

 
Všechny navrhované změny se týkají pouze příloh k této vyhlášce. Paragrafované 

znění vyhlášky č. 5/2014 Sb., se nemění.  
 

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 nebude 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 
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jednotlivých organizací, budou zajištěny v rámci schváleného objemu výdajů jednotlivých 
kapitol státního rozpočtu. 

Výkazy „ROZ 1-01 SPO“ finanční výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních 
příspěvkových organizací a další doplňující údaje, „ZAM 1-04 U“ finanční výkaz 
o zaměstnanosti regulované vládou a „REF 1-04 OSS“ finanční výkaz o zdrojích rezervního 
fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky, 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. 

Zvláštní část 
 
K čl. I bodu 1: V příloze č. 2 cílem vložení doplňující věty je snaha o zefektivnění procesu 
kontroly a také snížení administrativního zatížení, jak účetních jednotek, tak krajského úřadu 
při provádění kontrol finančních výkazů FIN 2-12 M. Jelikož je pro Ministerstvo financí 
pro potřeby ověření správnosti stěžejní mít finanční výkaz FIN 2-12 M potvrzený statutárním 
zástupcem, navrhuje se jako vhodné řešení upravit ustanovení vyhlášky č. 5/2014 Sb. tak, 
aby finanční výkazy FIN 2-12 M byly do CSÚIS vkládány zodpovědnou osobou a zároveň 
elektronicky podepsané statutárním zástupcem nebo jím zplnomocněnou osobou (tyto osoby 
by byly v CSÚIS registrovány stejně jako zodpovědné a náhradní zodpovědné osoby). Byla 
by naplněna dikce vyhlášky č. 5/2014 Sb., nebylo by nutné opis výkazu přijímat duplicitně 
a krajskému úřadu by vznikl časový prostor na metodickou a kontrolní činnost pro obce 
a DSO, kterého se v době účetní závěrky nedostává. 
 
K čl. I bodu 2: V příloze č. 5 je navrhováno nové znění podbodu 2.2, které stanovuje pravidlo, 
že prostorová jednotka se používá u všech příjmů a výdajů, tj. nejen u příjmů a výdajů 
souvisejících s EU/FM/NATO a jinými prostředky ze zahraničí, resp. pokud nástroj má 
hodnotu „0“, vyplňuje se prostorová jednotka s hodnotou „1“. 
 
K čl. I bodu 3: Je navrhováno nové znění přílohy č. 7. Finanční výkaz o rozpočtu nákladů 
a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje „ROZ 1-01 SPO“ se 
rozšiřuje o dva sloupce rozpočtového výhledu na roky N+1 a N+2. Úpravou je 
implementováno ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, 
pro státní příspěvkové organizace. Také dochází k úpravě poznámek pod výkazem „ROZP 
1-01 SPO“.  
 
K čl. I bodu 4: Je navrhováno nové znění přílohy č. 8. Finanční výkaz o zaměstnanosti 
regulované vládou „ZAM 1-04 U“, který se rozšiřuje o nové sloupce (podrobnější členění 
finančních prostředků spojených s EU/FM, s mimorozpočtovými prostředky a s nároky 
z nespotřebovaných výdajů) Jedná se o úpravy technického charakteru s cílem zpřesnění 
předkládaných dat.  
 
K čl. I bodu 5: Je navrhováno nové znění přílohy č. 9. Podstatou úpravy je úprava vzoru části 
I finančního výkazu „REF 1-04 OSS“. Řádek s názvem „Prostředky převedené podle § 50 
odst. 2“ se stává sloupcem, aby bylo možné toto členění prostředků rezervního fondu 
smysluplně využívat. Jedná se o návrat k úpravě, která již existovala v minulosti. Praxe 
ukázala, že současná podoba finančního výkazu by mohla zkreslovat v něm obsažené 
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údaje. V návaznosti na tuto změnu se upravují body v textové části přílohy č. 9 týkající se 
kontrolních vazeb výkazu „REF 1-04 OSS“.  
 
K čl. II: Navrhuje se přechodné ustanovení, že při vypracování finančních výkazů za rok 
2017 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky. 
 
K čl. III: Předpokládaná účinnost je dne 1. ledna 2018. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNATSL4N58)


	Obecná část
	Zvláštní část
	UK čl. II:U Navrhuje se přechodné ustanovení, že při vypracování finančních výkazů za rok 2017 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.




