
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 16. 11. 2017, s termínem 
dodání stanovisek do 1. 12. 2017. 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:  
Předmět úpravy není právem EU přímo upraven. 
 
Právo EU upravuje v dané souvislosti zejm. oblasti plnění rozpočtu EU, ve které 
odkazuje mj. na soulad se zásadami řádného finančního řízení (srov. čl. 317 
Smlouvy o fungování EU), a finanční a měnové statistiky (srov. čl. 338 Smlouvy 
o fungování EU), přičemž případné požadavky týkající se i národních systémů 
veřejných účtů mohou stanovit přímo použitelné předpisy EU1. 
V souvislosti s budováním hospodářské a měnové unie a prováděním fiskální 

Akceptováno, resp. vzato na vědomí. 

                                            
1 Základem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů 
v Evropské unii, v platném znění. 
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politiky na úrovni EU byla úprava týkající se vládní finanční statistiky vtělena i 
do směrnice Rady 2011/85/EU z oblasti rozpočtové odpovědnosti2. Cit. 
směrnice v této věci zejména požaduje, aby národní systémy veřejných účtů 
komplexně a konzistentně pokrývaly všechny subsektory sektoru vládních 
institucí a obsahovaly informace potřebné k vypracování údajů dle 
mezinárodních standardů ESA. 
 
Připomínky a případné návrhy změn:  
Obecně 
Předmět právní úpravy předložené vyhlášky vytváří předpoklady pro naplnění 
některých požadavků výše cit. směrnice Rady 2011/85/EU. 
 
Závěr: 
Návrh není právem EU přímo upraven, rozpory s právem EU nebyly shledány. 
Návrh nezapracovává právo EU a není s právem EU v rozporu. 
 

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 
 

Zásadní připomínky: 
1. Obecně k materiálu: Předkládaný materiál není dle našeho názoru 

dostatečně odůvodněný, neboť ve třetím odstavci Předkládací zprávy 
a v Odůvodnění předkladatel připouští, že důvodem navrhované novelizace 
předmětné vyhlášky je ustanovení zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti. Upozorňujeme, že zákon o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti, neobsahuje nezbytné zákonné zmocnění pro vydání 
prováděcího právního předpisu a předkladatel tedy navrhuje vydat právní 
předpis bez zákonného zmocnění, neboť tímto odůvodněním sám 
předkladatel připouští, že údaje nepotřebuje pro naplnění § 20 odst. 6 
zákona č. 218/2000 Sb. Z uvedeného důvodu požadujeme novelizační 
čl. I bod 2. vypustit pro jeho nezákonnost a v návaznosti na to požadujeme 
přepracovat i ostatní části materiálu.  

 

Neakceptováno. 
Návrh považujeme za dostatečně 
odůvodněný a v souladu se zmocněním 
v zákoně č. 218/2000 Sb. Snahou 
Ministerstva financí je v souvislosti 
s přijetím zákona č. 23/2017 Sb. 
centralizovat sestavování a následné 
zveřejňování střednědobého výhledu 
státního rozpočtu státními 
příspěvkovými organizacemi. 

2. Dále upozorňujeme, že z ustanovení § 5 odst. 2 zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti, vyplývá povinnost zveřejnit návrh rozpočtu po 
dobu 10 dnů přede dnem jeho projednání příslušným orgánem a nejpozději 
do 30 dnů ode dne projednání nebo schválení příslušným orgánem. Není 
proto zřejmé, zda Ministerstvo financí zajistí naplnění zmíněných lhůt, 

Neakceptováno.  
Z hlediska nejasnosti a neurčitosti § 5 
odst. 2 zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti a neexistenci jednotného 
výkladu nelze v tuto chvíli stoprocentně 

                                            
2 Článek 3 směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. 
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a to zvláště, pokud je termín předání stanoven na poslední pracovní den 
přede dnem 28. 2. daného roku. Dále nám není zřejmé, který orgán je ze 
zákona příslušný k projednání nebo schválení rozpočtu a střednědobého 
výhledu. V případě služebních úřadů se navíc požaduje uvést i počty 
úvazků, přičemž systemizace služebních úřadů je schvalována pouze na 
následující rok, podobně jako mzdová regulace obecně. Domníváme se 
tedy, že výkaz není ani možné naplnit relevantními daty. Požadujeme výše 
uvedené vysvětlit. 

 

stanovit projednání nebo schválení 
dané dokumentace.  V návaznosti na 
uvedené využíváme ustanovení v § 5 
odst. 2 „…nestanoví-li jiný právní 
předpis jinak“ a aplikujeme termíny 
podle rozpočtové legislativy. 
K problematice služebních úřadů 
uvádíme, že proces sestavování 
parametrů systemizace a proces 
sestavování personálních limitů v rámci 
rozpočtové dokumentace jsou a měly 
by být procesy věcně příbuzné, 
nicméně nikoliv totožné. Poukazujeme 
na to, že sestavení rozpočtových 
parametrů zpravidla předchází 
zafixování stanovením roční 
systemizace. Z tohoto pohledu je 
irelevantní, že se systemizace sleduje 
pouze ročně, neboť v tomto případě je 
klíčový střednědobý výhled státního 
rozpočtu, který v sobě limity mzdové 
regulace obsahuje a tyto limity 
schvaluje vláda. 

3. K materiálu, čl. I bod 3.: Zásadně nesouhlasíme s tvrzením, že úpravy 
přílohy č. 8 jsou úpravy technického charakteru s cílem zpřesnění 
předkládaných dat, které vycházejí z praktické spolupráce správců 
rozpočtových kapitol s Ministerstvem financí. Dle našeho názoru se nejedná 
pouze o technickou změnu bez finančních dopadů, ale jde o zásadní změnu 
koncepce vykazování skutečného počtu zaměstnanců/úvazků. 
V předkládaném materiálu se požaduje vykazovat nové dosud 
nevykazované hodnoty, které nejsou dostatečně vysvětleny. Např. není 
zřejmé, zda údaje požadované ve sloupcích 3c a 3d mají vyplňovat 
příspěvkové organizace, pokud jim byl příspěvek/dotace poskytnut z nároků 
z nespotřebovaných výdajů zřizovatele/poskytovatele. V případě, že tomu 
tak skutečně je, nabízí se zde otázka, zda je možné z dané skutečnosti 
dovodit, že Ministerstvo financí má záměr evidovat výdaje se zdrojem 
„nároky“ i v příspěvkových organizacích, jestliže příspěvkové organizace 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
Výkaz byl ve své podobě i 
vysvětlujících poznámkách zpřesněn. 
Dále uvádíme, že nejde o zásadní 
změnu koncepce vykazování 
skutečného počtu 
zaměstnanců/úvazků, neboť detail, 
který má přinést rozšíření sloupců 
v oblasti skutečného průměrného 
evidenčního počtu obsahuje Tabulka č. 
3 v Příloze 1 vyhlášky č. 419/2001 Sb., 
o rozsahu, struktuře a termínech údajů 
předkládaných pro vypracování návrhu 
státního závěrečného účtu a o rozsahu 
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takové prostředky od svého zřizovatele (organizační složky státu) obdrží. Z 
hlediska příspěvkové organizace považujeme takový zdroj a na něj 
navázané počty zaměstnanců/úvazků za irelevantní. S ohledem na uvedené 
s takovou zásadní systémovou změnou nesouhlasíme a požadujeme 
sloupec 3c a 3d v řádcích u příspěvkových organizací vypustit.  

 

a termínech sestavení návrhů 
závěrečných účtů kapitol státního 
rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. 
Rozdílem je skutečnost, že vyhláška č. 
419/2001 Sb. se týká údajů za celý rok, 
kdežto podle Přílohy č. 8 vyhlášky č. 
5/2014 Sb. jsou údaje předávány 
kvartálně.  
K příspěvkovým organizacím uvádíme, 
že postup je shodný jako v případě 
organizačních složek státu. Pokud 
zřizovatel posílí příspěvek na provoz 
příspěvkové organizaci z nároků 
z nespotřebovaných výdajů a 
příspěvková organizace překročí 
personální limit regulace 
zaměstnanosti, musí toto překročení 
vykázat v příslušných sloupcích Výkazu 
o zaměstnanosti regulované vládou. 
Podotýkáme, že toto překračování 
limitu Ministerstvo financí dlouhodobě 
nepodporuje. Ze zpracovávání Státního 
závěrečného účtu je však zřetelné, že 
tato praxe existuje. I to je důvodem pro 
nutnost zpřesnění detailu kvartálně 
předkládaných dat, se kterými bude 
adekvátně pracováno, a to 
v dostatečném předstihu před 
zpracováním Státního závěrečného 
účtu.  

4. Obdobně jako u předchozí zásadní připomínky vnímáme jako velmi nejasné 
i sloupce 3a až 3d, neboť úvazky jsou vládou stanovovány pouze k 
rozpočtovaným prostředkům, tudíž ve skutečnosti od počátku roku nelze 
„průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený“ financovaný 
z mimorozpočtových zdrojů, z nároků z nespotřebovaných výdajů či ostatní 
uvést. Požadujeme definovat, jaké hodnoty předkladatel požaduje uvést ve 
vztahu ke stávajícím předpisům. 

Akceptováno. 
Výkaz byl v názvosloví i vysvětlujících 
poznámkách zpřesněn. 
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5. Dále nám není zřejmé, co se má vykazovat ve sloupcích 3e a 3f. 

Požadujeme doplnit materiál ve smyslu uvedeném o vysvětlivku a uvést 
příklady zařazované do těchto sloupců, popř. sloupce zcela vypustit. 

 

Akceptováno. 
Výkaz byl v názvosloví i vysvětlujících 
poznámkách zpřesněn. 

6. Sloupec 3 je dle návrhu součtem sloupců 3a až 3f. Není jasné, zda 
předkladatel zamýšlel to, aby přesto, že je tento sloupec zařazen hned za 
sloupec s upraveným rozpočtem, se do tohoto sloupce žádné údaje o 
úvazcích čerpaných z rozpočtu neuváděly, ale uváděly se až do sloupce 4. 
Požadujeme výše uvedené vysvětlit. 

 

Akceptováno. 
Výkaz byl v názvosloví i vysvětlujících 
poznámkách zpřesněn. 

7. Celkově nelze novou formu výkazu považovat za systémový krok, neboť 
takový záměr vyžaduje celkovou masivní změnu ve sledování čerpání 
rozpočtu na platy a evidenci jednotlivých úvazků organizačních složek a 
příspěvkových organizací. Takové sledování je třeba ukotvit v systémech a 
úprava formuláře pro sběr dat rozhodně k tomuto záměru nepovede. V 
návrhu rovněž chybí způsob, jakým se má ke konkrétní výši úvazku dojít. 
Např. v případě služebních úřadů je systemizace celého úřadu stanovena 
vládou a této systemizaci odpovídají i rozpočtované úvazky. Vzhledem k 
tomu, že tyto úvazky nelze ze strany služebního úřadu překročit, není 
zřejmé, jaké úvazky by v případě zapojení nároků z nespotřebovaných 
profilujících výdajů měly být ve sloupci 3c a 3d vykázány (obdobně platí i 
pro ostatní „trojkové“ sloupce). Z tohoto pohledu musí být ve všech 
„trojkových“ sloupcích uvedena hodnota 0. Požadujeme materiál doplnit ve 
smyslu výše uvedeném. 

 

Vysvětleno. 
Nejde o zásadní změnu koncepce 
vykazování údajů v oblasti 
zaměstnanosti regulované vládou. 
Detail, který má přinést rozšíření 
sloupců v oblasti skutečného 
průměrného evidenčního počtu již 
obsahuje Tabulka č. 3 v Příloze 1 
vyhlášky č. 419/2001 Sb., o rozsahu, 
struktuře a termínech údajů 
předkládaných pro vypracování návrhu 
státního závěrečného účtu a o rozsahu 
a termínech sestavení návrhů 
závěrečných účtů kapitol státního 
rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. 
Rozdílem je skutečnost, že vyhláška č. 
419/2001 Sb. se týká údajů za celý rok, 
kdežto podle Přílohy č. 8 vyhlášky č. 
5/2014 Sb. jsou údaje předávány 
kvartálně. V oblasti sloupců 3 jde o 
rozšíření periodicity z roční na kvartální. 
Záměrem je včas identifikovat a 
případně požadovat bližší zdůvodnění 
překračování limitů regulace 
zaměstnanosti, tj. personálních limitů, 
které stanovuje vláda.  
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Ano, v případě organizačních složek 
státu a příspěvkových organizací, kde 
je personální oblast navíc svázána 
systemizací, je překračování limitu 
nepřípustné, resp. přípustné pouze 
v případě, kdy vláda příslušnou změnu 
systemizace schválí.   

8. Dále požadujeme vyjasnit celou koncepci stanovování mzdové regulace 
zejména ve vztahu k rezervním fondům a nárokům z nespotřebovaných 
výdajů. 

 

Akceptováno. 
Uvedené oblasti byly zpřesněny.   

9. K materiálu, čl. III: Upozorňujeme, že v souladu s předkládaným zněním by 
se novela vyhlášky týkala již výkazu ROZP 1-01 SPO, který jsou 
příspěvkové organizace povinny předložit do Centrálního systému účetních 
informací státu do 27. 2. 2018, neboť tento výkaz se netýká roku 2017, ale 
rozpočtového roku 2018. Na metodických dnech ve Smilovicích bylo 
prezentováno, že první předání výkazu ROZP 1-01 SPO rozšířeného o 
střednědobý výhled bude provedeno až v rozpočtovém roce 2019. 
Přechodná ustanovení návrhu vyhlášky ale uvádějí jinak. Upozorňujeme, že 
požadované předání rozšířeného výkazu může přinést organizacím 
komplikace s nutnými změnami nastavení výkazů, které musí provést 
dodavatelé. Domníváme se, že v některých případech dojde k tomu, že 
nebudou příspěvkové organizace schopné předání nových výkazů v měsíci 
únoru 2018 zajistit. Požadujeme materiál změnit tak, aby účinnost vyhlášky 
pro přílohu č. 7 byla nastavena až od 1. 1. 2019. 

Neakceptováno. 
Uvedená změna byla do výkazu ROZP 
1-01 SPO zapracována s předstihem 
včetně publikace vzoru výkazu v XSD 
schématu na webu Státní pokladny, 
aby se jednotlivé organizace mohli na 
tuto změnu v předstihu připravit, a to i v 
návaznosti na skutečnost, že SPO byla 
uložena povinnost údaje předkládat dle 
zákona č. 23/2017 Sb. 
SPO tím, že předají jak návrh rozpočtu, 
tak návrh střednědobého výhledu do 
CSÚIS, splní svoji povinnost zveřejnění 
údajů, neboť tyto údaje budou následně 
publikovány v Monitoru – informační 
portál MF ČR, který je dostupný 
veřejnosti. 

Připomínky: 
1. K materiálu, čl. I bod 4: Z formálního hlediska doporučujeme na konci 

řádku „sl. 155“ ve třetím bodu navrhované přílohy nahradit tečku čárkou. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

2. K Platnému znění s vyznačením navrhovaných změn: Upozorňujeme, že 
v daném materiálu je v Příloze č. 7 chybně označována poznámka pod 
čarou číslem „5“, místo čísla „3“, které je zmíněno v předkládaném návrhu 
vyhlášky. Dále upozorňujeme na chybné číslování bodů v Příloze č. 9, kdy 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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v rozporu s návrhem vyhlášky je číslováno až od čísla „6“. Doporučujeme 
materiál změnit ve smyslu uvedeném a sjednotit tak s předkládaným 
návrhem vyhlášky. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Obecná připomínka 
K návrhům připravovaných změn je třeba upozornit, že Ministerstvo financí 
navrhuje stále podrobnější strukturu formulářů, rozšiřuje je o nové sloupce, 
ačkoli řada údajů je již dostupných v Integrovaném informačním systému 
Státní pokladny (IISSP). Zpracování údajů v požadovaném rozsahu a 
struktuře klade stále vyšší nároky na omezené finanční zdroje a personální 
kapacity v rozpočtových kapitolách. Požadavky na předkládání nových 
údajů by měly být primárně řešeny již v rámci existujících systémů. 
Tato připomínka je zásadní. 
K čl. I 
K bodu 2 (nové znění přílohy č. 7 Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů 
SPO  a další doplňující údaje ROZP 1-01 SPO)  
S ohledem na rozšíření přílohy č. 7  o nové sloupce  týkající se  střednědobého 
výhledu doporučujeme: 

1. Vázat strukturu výkazu na aktuální podobu souvisejícího výkazu 
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových 
organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost ve vyhlášce č. 
133/2013 Sb. (ve znění rovněž předkládaného návrhu novely do 
meziresortního připomínkového řízení). Podle vyhlášky č. 5/2014 
Sb. (SPO zasílá výkaz do CSÚIS počátkem roku N) mají být 
vykazovány Skutečnost roku N – 1, Schválený rozpočet na rok N 
a Střednědobý výhled na rok N + 1, N + 2, podle vyhlášky č. 
133/2013 Sb. (SPO zasílá do CSÚIS v polovině roku N – 1) mají 
být vykazovány Skutečnost roku N – 2, Schválený rozpočet na 
rok N – 1, Návrh rozpočtu na rok N,  Návrh střednědobého 
výhledu na rok N + 1 a Návrh střednědobého výhledu na rok N + 
2. Například v červenci 2018 by dle zaslaného návrhu vyhlášky 
č. 133/2013 Sb. zaslala údaje za roky 2017, 2018, 2019, 2020 a 
2021 a v únoru 2019 podle vyhlášky č. 5/2014 Sb. z nich 
vycházející (rozhodně pokud by nedošlo ke změnám rozpočtu) 
údaje za roky 2018, 2019, 2020 a 2021. Oba výkazy by se tedy 
„rozešly“ v tom, že ve fázi návrhu rozpočtu by údaje z účetnictví 
vázaly k roku 2017 a k roku 2018 by byl navázán rozpočet, 
zatímco v roce 2019 zasílaném výkazu by údaj z účetnictví měl 

Vzato na vědomí. 
Snahou Ministerstva financí je rozvíjet 
Integrovaný informační systém Státní 
pokladny (IISSP), rovněž jeho rozvoj 
klade nároky na omezené finanční 
zdroje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struktura výkazů dle vyhlášky č. 
133/2013 Sb. a vyhlášky č. 5/2014 Sb. 
je odlišná, neboť výkazy se předkládají 
v jiném rozpočtovém období. V případě 
výkazu dle vyhlášky č. 133/2013 Sb., 
není možné v době předložení určit pro 
rok N-1 skutečnost, proto je zde 
požadován Schválený rozpočet N-1 a 
zároveň pro porovnání Skutečnost roku 
N-2. V době sestavení výkazu dle 
vyhlášky č. 5/2014 Sb. je již Skutečnost 
roku N-1 známa, proto není 
požadována skutečnost roku N-2. 
Předkládaná data jsou relevantní v 
čase.  
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vázat k roku 2018. Odlišnost obou výkazů by přitom měla být 
zřejmě v tom, že návrhy pro rok 2019, 2020 a 2021 se stanou 
schválenými pro roky 2019, 2020 a 2021 (přestanou býti návrhy). 

2. Vzhledem k doplnění výhledů v rámci vyhlášky přímo doplnit 
informaci ve smyslu, že návrh rozpočtu na rok N nemusí být 
totožný s původně střednědobým výhledem na rok N + 1, resp. 
co bude pro SPO znamenat změna. Nelze předpokládat, že 
původně schválený střednědobý výhled na N + 1 se (vždy) stane 
návrhem rozpočtu na rok N beze změny, původně schválený 
střednědobý výhled na rok N + 2 se stane návrhem 
střednědobého výhledu na rok N + 1.  

3. Zvážit, zda i u střednědobého výhledu je žádoucí/potřebné 
vyplňovat i část II výkazu. Dle našeho názoru by mělo být 
postačující toto vyplňovat pouze v části I. 

4. V souvislosti s tímto výkazem posoudit relevanci vybraných účtů 
pro vykazování údajů o rozpočtu (příjmech a výdajích), například 
nepeněžní odpisy (syntetický účet 551). Dále doplnit vazbu na 
účetní postupy.  Například dotace, které nemusejí být 
vykazovány jen prostřednictvím syntetického účtu (SU) 671, v 
případě pohybu peněžních prostředků (jejich přijetí ze strany 
SPO) u investičních dotací od zřizovatele, které jsou financovány 
čistě ze státního rozpočtu, se účtuje na SU 401, v případě 
ostatních investičních dotací přijetí prostřednictvím SU 403 
s postupným rozpouštěním do výnosů, v případě nevyčerpaných 
dotací jsou převáděny do rezervního fondu (SU 414).  Návrh 
rozpočtu SPO tedy nemusí korespondovat s pohybem peněžních 
prostředků, což by ovšem měla být i s ohledem na zákon č. 
218/2000 Sb. jeho podstata. 

 

 
 
 
Je samozřejmé, že návrh rozpočtu 
nemusí být totožný se střednědobým 
výhledem. Toto je obdobné jako v 
případě OSS. Informace je tedy 
nadbytečná. 
 
 
 
Neakceptováno. 
 
 
Bereme na vědomí. Možnost zvážit 
navrhované úpravy v budoucnu. 

K bodu 3 (nové znění přílohy č. 8 Výkaz o zaměstnanosti regulované 
vládou ZAM 1-04 U)  
Požadujeme nerozšiřovat výkaz ZAM 1-04 U navrženým způsobem. Nejedná se 
o úpravu ryze technického charakteru, jak ji předkladatel vymezuje, ale o 
zásadní změnu přístupu vykazování počtu zaměstnanců s vazbou na 
personální evidenci (která dosud ani na úrovni OSS či SPO nemusí být). Jako 
nadbytečné se jeví zejména rozlišování míst podle zdroje jejich financování 
(mimorozpočtové, nároky, ostatní včetně zřejmě těch standardně z rozpočtu), 

Vysvětleno. 
Nejde o významnou změnu koncepce 
vykazování údajů v oblasti 
zaměstnanosti regulované vládou. 
Detail, který má přinést rozšíření 
sloupců v oblasti skutečného 
průměrného evidenčního počtu již 
obsahuje Tabulka č. 3 v Příloze 1 
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neboť to se může v průběhu roku u jednotlivých míst měnit a u OSS lze 
sledovat konkrétní výši výdajů v členění dle rozpočtové skladby (identifikace 
koruny). Jako realizovatelné lze nejvýše vyčlenit zaměstnance hrazené z 
projektů, tj. takové, kteří po ukončení projektů (programového období) zvýší v 
případě pracovních/služebních poměrů na dobu neurčitou nároky na výši 
prostředků krytých čistě státním rozpočtem.  
Ve sloupci 4a výkazu není zřejmé, zda je požadován údaj o skutečném 
evidenčním počtu úvazků EU/FM ke konci sledovaného období financovaných z 
mimorozpočtových zdrojů, z nároků nespotřebovaných výdajů a ostatních nebo 
jen z titulu jednoho z nich. 
Vzhledem k tomu, že požadované zpřesňující informace o počtech 
zaměstnanců financovaných z programů EU, příp. mimorozpočtových zdrojů, 
jsou již obsaženy ve výkazech o platech (příloha k P2-04), opětovně 
zdůrazňujeme, že považujeme úpravu výkazu ZAM 1-04 U za duplicitní a tedy 
nadbytečnou, která nutně způsobí úpravy informačních systémů všech 
dotčených organizací a ekonomické dopady, které dle předloženého materiálu 
nebudou v rozpočtech organizací zohledněny. Členění výkazu ZAM 1-04 U na 
zaměstnance kryté z rozpočtu a z nároků z nespotřebovaných výdajů je 
neopodstatněné, neboť financování zaměstnanců je běžně dokrýváno 
uvolňovanými NNV a počet zaměstnanců povolený nad rámec rozpočtu také 
nemusí být hrazen pouze z nároků. Z těchto důvodů je navržená úprava výkazu 
vysloveně nevhodná. Z pohledu rozpočtových pravidel je nehospodárným 
vynakládáním finančních prostředků. 
Ohledně úpravy názvů dosavadních sloupců požadujeme nepoužívat „úvazky 
zaměstnanců“ a ponechat „počet zaměstnanců“, aby nedocházelo k uvádění 
počtu úvazků podle systemizace.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

vyhlášky č. 419/2001 Sb., o rozsahu, 
struktuře a termínech údajů 
předkládaných pro vypracování návrhu 
státního závěrečného účtu a o rozsahu 
a termínech sestavení návrhů 
závěrečných účtů kapitol státního 
rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. 
Rozdílem je skutečnost, že vyhláška č. 
419/2001 Sb. se týká údajů za celý rok, 
kdežto podle Přílohy č. 8 vyhlášky č. 
5/2014 Sb. jsou údaje předávány 
kvartálně. V oblasti sloupců 3 jde o 
rozšíření periodicity z roční na kvartální. 
Záměrem je včas identifikovat a 
případně požadovat bližší zdůvodnění 
překračování limitů regulace 
zaměstnanosti, tj. personálních limitů, 
které stanovuje vláda.  
V návaznosti na uplatněné připomínky 
byl Výkaz v názvosloví i vysvětlujících 
poznámkách zpřesněn. Bylo lépe 
specifikováno, že není smyslem dělit 
úvazky podle zdroje financování.  
K úpravě názvu „úvazky“ vs. 
„zaměstnanci“ sdělujeme, že touto 
změnou dochází pouze k úplné 
specifikaci požadovaných dat. 
Ministerstvo financí v rozpočtovém 
procesu skutečně sleduje a přiděluje 
finanční prostředky k úvazkům 
zaměstnanců, nikoliv na zaměstnance 
jakožto fyzické osoby. Výkaz neuvádí 
pouze pojem „úvazky“, ale „úvazky v 
celoročním vyjádření“ nebo „úvazky v 
ročním průměru“. Systemizace 
pracovních a služebních míst podle 
zákona o státní službě v podrobnějším 
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detailu (v modulu OSYS v rámci 
Informačního systému o státní službě) 
přepočet úvazků na celoroční údaj 
neobsahuje. Z toho důvodu 
nepovažujeme pojmosloví za matoucí, 
naopak přesněji definuje zavedenou 
praxi.   

K bodu 4 (nové znění přílohy č. 9 Výkaz o zdrojích rezervního fondu REF 
1-04 OSS) 
V návaznosti na úpravu výkazu REF 1-4 OSS upozorňujeme na nesprávnost 
vydefinovaných kontrolních vazeb mezi částí I a II výkazu související se 
zařazením sloupce č. 156 pro vrácení prostředků do rezervního fondu podle § 
50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., pokud budou prováděny formou 
kompenzace. Požadujeme řádek k těmto vratkám vypustit bez náhrady, 
protože při vyvedení prostředků z RF jsou vykázány v rámci sloupce č. 153 
(vykázány na příjmovém účtu prostřednictvím rozpočtové položky 4135) a v 
případě vrácení do RF z důvodu jejich nevyužití dochází ke kompenzační 
operaci snížením zůstatku rozpočtové položky 4135 při bankovním převodu z 
příjmového účtu zpět do rezervního fondu; na úrovni RF se jedná o pohyby 
prostřednictvím rozpočtové položky 5345. Sledování této operace v 
samostatném sloupci by zkomplikovalo výkaznictví OSS, přičemž nemá 
praktický dopad na zůstatek odpovídajícího řádku výdaje. Navíc vratka podle § 
50 odst. 2 připadá v úvahu pouze u některých řádků. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno. 
Návrh má za cíl umožnit správné 
vykazování pohybu peněžních 
prostředků v rezervním fondu 
organizačních složek státu ve vztahu k 
§ 48 zákona č. 218/2000 Sb. a 
současně ve vztahu k § 50 odst. 2 
stejného zákona. 
Účelové prostředky vyvedené 
z rezervního fondu a následně vracené 
podle § 50 odst. 2, nesmí ztratit svoji 
účelovost, aby to nebylo v rozporu s § 
48 zákona č. 218/2000 Sb. 

K čl. II 
Požadujeme v rámci přechodného ustanovení vyvázat účinnost vyhlášky na 
výkaz ROZP 1-01 SPO za rok 2018 (předkládaných do CSÚIS v únoru 2018), 
protože tento výkaz váže na návrh připravovaný v roce 2017, tj. mj. bez 
sloupců pro střednědobý výhled.   
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno. 
Novelizovaný výkaz reaguje na § 5 
odst. 2 zákona č. 23/2017, aby 
jednotlivé SPO nemusely zveřejňovat 
své rozpočty samostatně. Proto je 
nutné, aby podle nového výkazu 
postupovaly již v únoru 2018 za rok 
2017. 

K odůvodnění návrhu vyhlášky 
K obecné části 
V odůvodnění návrhu je mj. uvedeno, že „Úpravy jednotlivých příloh jsou ryze 
technického charakteru a nemají dopad na věcnou stránku právního předpisu. 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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Paragrafované znění vyhlášky č. 5/2014 Sb., se nemění. Změny se týkají 
pouze příloh k této vyhlášce.“  
Dovolujeme si upozornit, že úpravy příloh nejsou ryze technického charakteru 
a mají dopad na věcnou stránku právního předpisu. Doporučujeme tedy první a 
druhou citovanou větu vypustit a uvést, že „návrh vyhlášky mění přílohy 
vyhlášky č. 5/2014 Sb., a to konkrétně „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“. 
 
K zvláštní části 
Odůvodnění k čl. I bodu 3 (pokud nebude bod vypuštěn, jak požadujeme 
v připomínkách) doporučujeme přeformulovat na „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.“  
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K předkládací zprávě a odůvodnění 
V třetím odstavci odůvodnění je uvedeno, že Státní příspěvkové organizace 
střednědobý výhled nebudou muset zveřejňovat, podmínkou bude pouze 
rozšíření výkazu o další dva roky (N+1 a N+2). V třetím odstavci předkládací 
zprávy je pak uvedeno, že vyhlášku č. 5/2014 Sb. je nutné novelizovat 
především, proto, že § 5 odst. 2 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti, stanoví povinnost veřejným institucím (tzn. i SPO) 
zveřejňovat střednědobý výhled rozpočtu. Doporučujeme uvést výše uvedené 
texty předkládací zprávy a odůvodnění do souladu. 
 

Akceptováno částečně. 
Zveřejňování střednědobého výhledu 
státního rozpočtu státních 
příspěvkových organizací by mělo být 
zabezpečeno na informačním portále 
Ministerstva financí MONITOR. 

Formální připomínky 
K bodu 2 
Ve vzoru je třeba v označení druhého sloupce zprava tabulky opravit slovo 
„střednědový“ na slovo „střednědobý“ (str. 2 návrhu). Stejnou opravu je třeba 
učinit u dvou sloupců zprava tabulky na následující straně. 
K bodu 3  - Příloha ZAM 1-04 U 
Ve čtvrté poznámce pod tabulkou vzoru chybí uvedení čísla položky a právní 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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předpis. 
V šesté poznámce pod tabulkou vzoru ve větě „Počet úvazků zaměstnanců 
v celoročním vjádření ….“– je třeba doplnit písmeno „y“ ve slově vyjádření. 
K platnému znění  
Poznámka pod čarou č. 5 je označena špatně, má být uvedena jako poznámka 
č. 3 (viz návrh vyhlášky). 
 

Ministerstvo 
dopravy 

Zásadní připomínka: 
Přílohu č. 8 vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, požadujeme 
ponechat v původním znění, jelikož nelze konkretizovat průměrný evidenční 
přepočtený počet zaměstnanců při rozdělení na zaměstnance financované z 
mimorozpočtových zdrojů a zaměstnance financované z nároků z 
nespotřebovaných výdajů. Personální systém Ministerstva dopravy EGIE 
eviduje pouze úvazky hrazené ze státního rozpočtu a z prostředků Evropské 
unie. Neeviduje však členění úvazků na úvazky financované z 
mimorozpočtových zdrojů a z nároků z nespotřebovaných výdajů, neboť to není 
technicky možné. Systém nelze tímto způsobem naprogramovat. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Výkaz byl v názvosloví i vysvětlujících 
poznámkách v návaznosti na uplatněné 
připomínky zpřesněn.  
Jedná se pouze o ty úvazky či části 
úvazků, které nejsou obsaženy v limitu 
regulace zaměstnanosti, který 
stanovuje vláda, případně má možnost 
upravit ministr financí na základě 
zmocnění vládou. Nejde tedy o dělení 
konkrétních úvazků podle zdroje 
financování. 
Vykazování skutečného počtu 
zaměstnanců/úvazků v rozdělení na 
zaměstnance financované z 
mimorozpočtových zdrojů a 
zaměstnance financované z nároků z 
nespotřebovaných historicky obsahuje 
Tabulka č. 3 v Příloze 1 vyhlášky č. 
419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a 
termínech údajů předkládaných pro 
vypracování návrhu státního 
závěrečného účtu a o rozsahu a 
termínech sestavení návrhů 
závěrečných účtů kapitol státního 
rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. 
Rozdílem je skutečnost, že vyhláška č. 
419/2001 Sb. se týká údajů za celý rok, 
kdežto podle Přílohy č. 8 vyhlášky č. 
5/2014 Sb. jsou údaje předávány 
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kvartálně. 
Doporučující připomínka:  
Doporučujeme v novelizačním bodu 1 (tj. změny v příloze č. 5 bodu 2 podbodu 

2.2) vypustit zkratku „EU/FM/NATO“ a nahradit ji úplným zněním jednotlivých 
pojmů, neboť z návrhu vyhlášky, ani z jeho odůvodnění není zřejmé, co je 
obsahem této zkratky. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Doporučující připomínka:   
Z přechodného ustanovení není zřejmé, zda budou státní příspěvkové 

organizace Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových 
organizací a další doplňující údaje (ROZP 1-01 SPO) předkládat 
do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) na začátku roku 
2018 již dle novelizované vyhlášky č. 5/2014 Sb. 

Dle přechodného ustanovení se při vypracování finančních výkazů za rok 2017 
postupuje podle vyhlášky č. 5/2014  Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti této vyhlášky. Doporučujeme rozšíření odůvodnění 
o informaci, že výkaz ROZP 1-01 SPO budou organizace vyplňovat 
v požadovaném formátu (N+1, N+2) až v roce 2019, jelikož při vypracování 
návrhu rozpočtu pro rok 2018 a střednědobý výhled na období 2019 - 2020 
údaje N+1, tzn. 2019, a N+2, tzn. 2020, nevyplňovaly. 

 

Neakceptováno. 
Uvedená změna byla do výkazu ROZP 
1-01 SPO zapracována v návaznosti na 
zákon č. 23/2017 Sb., aby jednotlivé 
SPO nemusely povinné údaje 
zveřejňovat samostatně. Proto je nutné, 
aby podle nového výkazu postupovaly 
již v únoru 2018 za rok 2017. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 1 – k příloze č. 5, bodu 2: 
 Doporučujeme s ohledem na požadavek srozumitelnosti vysvětlit anebo 
pomocí poznámky pod čarou odkázat na význam zkratky „FM“, která je do 
vyhlášky nově zaváděna. Obdobně je zkratka „FM“ bez dalšího použita ve dvou 
sloupcích v příloze č. 8.  
 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K čl. I bodu 2 – k příloze č. 7, bodu 3: 
 V nadpisu sloupce č. 3 a č. 4 přílohy č. 7 – VZOR ROZP 1-01 SPO 
doporučujeme opravit překlep ve slově „střednědobý“, tj. nahradit slovo 
„střednědový“ slovem „střednědobý“. 
 

Akceptováno. 
Překlep opraven. 

Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

Připomínka č. 1: 
 
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 příjmů a výdajů souvisejících s EU/FM/NATO a jinými prostředky 

Neakceptováno. 
Návrh Ministerstva financí na úpravu se 
týká přílohy č. 5, kterou se upravuje 
podoba finanční výkazu FIN 1-12 SF, 
který vyplňují státní fondy. Jedná se 
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ze zahraničí, resp. pokud nástroj má hodnotu „0“, vyplňuje se prostorová 
jednotka s hodnotou „1“.  
 
Návrh doplněného znění: 
„2.2 Číselník nástrojů je zveřejněn na internetových stránkách 
Ministerstva financí. 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. Pravidlo ve vykazování prostorové jednotky 
u všech příjmů a výdajů nesmí mít prostřednictvím rozhodnutí, 
smluv o poskytnutí dotace a jiných pokynů zprostředkovaný dopad 
na příjemce, kteří nejsou státními fondy. Rozpočtové položky 
financování zahrnují financující operace jednotlivých položek 
krátkodobého a  dlouhodobého financování; u položek třídy 8 - 
Financování se nepoužívá odvětvového, nástrojového a prostorového 
třídění.“ 
 
Odůvodnění: 
Z navrženého znění vyhlášky a z odůvodnění dovozujeme, že rozšíření 
užívání prostorové jednotky na národní dotační tituly se vztahuje 
výhradně na subjekty dle přílohy č. 5, tedy státní fondy a nemělo by tudíž 
jít o obecné rozšíření tohoto pravidla na všechny subjekty veřejné 
správy. Naše připomínka vychází ze skutečnosti, že v letošním roce je 
příjemcům (obcím) stanoveno, např. u prostředků MPSV zasílaných 
prostřednictvím úřadů práce dle pokynu kontaktních zaměstnanců úřadů 
práce, uvádět u UZ, kde nástroj má hodnotu „0“, prostorovou jednotku s 
hodnotou „1“, kdy se konkrétně jedná o UZ 13101 (nástroj „0“, prostorová 
jednotka „1“, UZ 13101).  
 

čistě o technickou úpravu, která bude 
také potvrzena nastavením kontroly 
správného vyplňování v systému 
CSÚIS, tzn. že se 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“. 
Potvrzujeme, že rozšíření užívání 
prostorové jednotky na národní 
dotační tituly se vztahuje výhradně 
na subjekty dle přílohy č. 5, tedy 
státní fondy a nemělo by tudíž jít o 
obecné rozšíření tohoto pravidla na 
všechny subjekty veřejné správy. 

Připomínka č. 2 
V příloze č. 2 vyhlášky v bodu 5 v poslední větě je uvedeno: „Předložení 
opisu výkazu schváleného statutárním zástupcem účetní jednotky a jeho 
periodicitu předkládání krajskému úřadu stanoví krajský úřad podle svých 
potřeb.“ 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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Návrh doplněného znění: 
Přílohu č. 2, bod 5, poslední větu doporučujeme upravit v tomto znění: 
„Předložení opisu výkazu schváleného statutárním zástupcem účetní 
jednotky a jeho periodicitu předkládání krajskému úřadu stanoví krajský 
úřad podle svých potřeb. V případě, že krajský úřad přebírá od účetní 
jednotky též elektronickou podobu rozpočtových dat (skutečnost po 
jednotlivých účetních případech, jednotlivá rozpočtová opatření a data 
schváleného rozpočtu), z kterých je možné výkaz vygenerovat a ověřit 
správnost s výkazem zaslaným do centrálního systému účetních 
informací státu, není již opis výkazu schváleného statutárním zástupcem 
krajským úřadem vyžadován.“ 
 
Odůvodnění: 
Cílem naší připomínky 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. Pokud je pro 
MF ČR pro potřeby ověření správnosti stěžejní mít finanční výkaz FIN 2-
12 M potvrzený statutárním zástupcem, navrhujeme jako vhodné řešení 
upravit ustanovení technické vyhlášky č. 383/2009 Sb. a 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. 
Připomínka č. 3 
V příloze č. 6 v bodu 5 je uvedeno: „Údaje o skutečnosti uváděné v tomto 
finančním výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů 
a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou k syntetickým účtům: 
231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků 
236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků 
261 - Pokladna 
281 - Krátkodobé úvěry 

Neakceptováno. 
Návrh na doplnění se týká Přílohy č. 6, 
bodu 5 finančního výkazu pro 
hodnocení plnění rozpočtu územních 
samosprávných celků, dobrovolných 
svazků obcí a regionálních rad. 
Termínované vklady krátkodobé a 
termínované vklady dlouhodobé byly 
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451 - Dlouhodobé úvěry.“ 
 
Návrh doplněného znění: 
Přílohu č. 6 bod 5 doporučujeme upravit v tomto znění: „Údaje o skutečnosti 
uváděné v tomto finančním výkazu se získávají z analytického členění 
rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou 
k syntetickým účtům: 
068 - Termínované vklady dlouhodobé 
231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků 
236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků 
244 - Termínované vklady krátkodobé 
261 - Pokladna 
281 - Krátkodobé úvěry 
451 - Dlouhodobé úvěry.“ 
 
Odůvodnění: 
Cílem naší připomínky je snaha o zachování kompaktnosti informací.  
Termínované prostředky jsou finančními prostředky účetní jednotky, tak jako 
ostatní bankovní účty, které jsou aktuálně uváděny v příloze č. 6 bodu 5. 
Je naším záměrem stav termínovaných účtů vykázat s ostatními bankovními 
účty v části VI. Stavy a obraty na bankovních účtech ve finančním výkazu 
FIN 2-12 M tak, jak tomu bylo dříve. Bez těchto údaje považujeme finanční 
výkaz FIN 2-12 M za neúplný. 

vyjmuty v předchozí novele z Přílohy č. 
6, bodu 5, vyhlášky č. 5/2014 Sb., o 
způsobu, termínech a rozsahu údajů 
předkládaných pro hodnocení plnění 
státního rozpočtu, rozpočtu státních 
fondů, rozpočtů územních 
samosprávných celků, rozpočtů 
dobrovolných svazků obcí a rozpočtů 
Regionálních rad regionů soudržnosti, 
ve znění pozdějších předpisů. To 
souviselo s patnáctou novelou vyhlášky 
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, 
ve znění pozdějších předpisů, kde byl 
definován peněžní fond, který 
nezahrnuje termínované vklady. 
Peněžním fondem se rozumí nástroj 
pro shromažďování, ukládání a 
vydávání peněžních prostředků 
umožňující placení nebo výběry na 
požádání, jemuž právní předpis nebo 
jeho vlastník stanovil režim spočívající 
zejména v tom, z jakých zdrojů se 
naplňuje a na financování čeho se 
používá. Je jím bankovní účet s 
výjimkou účtu s vkladní knížkou (§ 2662 
až 2675 občanského zákoníku), jestliže 
splňuje tuto podmínku, popřípadě 
spojený s jiným takovým účtem nebo 
pokladnou (vyúčtovávanými na něj), 
nebo jejich skupina či soustava. Může 
jím být i pokladna používaná v režimu 
oddělených pokladen (k tomu v 
náplních položek 4138 a 5348). Rovněž 
jím může být i místo na takovém 
bankovním účtu nebo v takové 
pokladně, případně spojené s jinými 
takovými účty nebo místy na nich nebo 
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pokladnami nebo místy v nich, jakož i 
jejich skupiny či soustavy. Není jím účet 
s vkladní knížkou (§ 2676 až 2679 
občanského zákoníku) ani vklad, a to 
jednorázový vklad včetně vkladu 
potvrzeného vkladním listem (§ 2680 a 
2681) ani žádný jiný vklad, a to ani v 
případě, že smlouva o něm je nazvána 
smlouvou o termínovaném vkladu nebo 
smlouvou o účtu termínovaného vkladu, 
ani jiný nástroj neumožňující placení 
nebo výběry na požádání. 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

1. K bodu 3 (Příloha č. 8), vzor výkazu ZAM 1-04U, sloupec 3c a 3d 
(„financované z nároků z nespotřebovaných výdajů“) 

Doporučujeme nahradit slovo „financované“ slovem „kryté" a do poznámky pod 
tabulku doplnit „Ve sloupcích 3c a 3d se uvádí čerpání prostředků státního 
rozpočtu identifikované podkladovou jednotkou 4.“. 
Nelze vykazovat výdaje financované z nároků z nespotřebovaných výdajů (dále 
také „NNV“), jelikož NNV nejsou kryty žádnými zdroji financování (Ministerstvo 
financí tuto skutečnost při kontrole NKÚ č. 16/09 „Nároky z nespotřebovaných 
výdajů vykazované organizačními složkami státu“ nerozporovalo.). Vyhláška 
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, třídí výdaje mj. z hlediska podkladu pro 
změnu rozpočtu. Jedním z podkladů jsou „výdaje kryté nároky“. Jedná se 
o výdaje státního rozpočtu, k nimž organizační složky státu získaly oprávnění 
podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. Přijetím doporučené úpravy 
bude označení sloupců v souladu s právními předpisy.  
 

Akceptováno.  
V návaznosti na připomínky MPSV a 
MŠMT byly názvy s cílem zpřesnění 
přeformulovány. Zároveň bylo slovo 
„financované“ nahrazeno výrazem „s 
krytím“.  

 2. K bodu 3 (Příloha č. 8), vzor výkazu ZAM 1-04 U 
Doporučujeme doplnit součtový řádek, který bude obsahovat údaj všech 
organizačních složek státu. 
 

Neakceptováno. 
Připomínka se netýká navržených 
změn. Součty budeme pro vlastní 
potřeby provádět i nadále využitím 
vlastních postupů.  

 3. K bodu 4 (Příloha č. 9), bod 1 Přílohy č. 9 
Doporučujeme doplnit text, ve kterém bude uvedeno, že Ministerstvo obrany je 
oprávněno použít prostředky získané z prodeje majetku, se kterým bylo 
zmocněno hospodařit, a to do vyčerpání zdroje. S účinností do 19. 2. 2015 byly 
u Ministerstva obrany zdrojem rezervního fondu mj. příjmy z prodeje majetku 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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státu, s kterým bylo toto ministerstvo příslušné hospodařit (podle ustanovení § 
48 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.). Tento zdroj rezervního fondu byl však 
s účinností od 20. 2. 2015 zrušen zákonem č. 25/2015 Sb., kterým se mění 
zákon č. 218/2000 Sb. Použití prostředků získaných do účinnosti zmíněné 
novely z prodeje majetku státu, s kterým bylo Ministerstvo obrany zmocněno 
hospodařit, však nebylo žádným právním předpisem upraveno. Podle 
závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo obrany za rok 2016 
evidovalo Ministerstvo obrany „Prostředky z prodeje majetku, se kterým je 
příslušné hospodařit MO“ k 31. 12. 2016 ve výši 2 336 349 tis. Kč.  
 

Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
Navrhujeme doplnit vyhlášku o novou přílohu: 
„Vztah správců kapitol k územním samosprávným celkům“.  
 
Navržená novela vyhlášky č. 133/2013 Sb. je předkládána především z důvodu 
implementace § 5 odst. 2 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti, který stanoví povinnost veřejným institucím (tzn. i státním 
příspěvkovým organizacím) zveřejňovat střednědobý výhled rozpočtu. Účinnost 
je navrhována dnem 1. 1. 2018. 
 
 
Odůvodnění: 
Navrhovanou právní úpravou požadujeme v souvislosti právě s novým zákonem 
č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Tímto zákonem byla v 
letošním roce všem veřejným institucím (tzn. nejen státu, ale i územním 
samosprávným celkům a jeho příspěvkovým organizacím) stanovena povinnost 
sestavit rozpočet na rozpočtový rok a střednědobý výhled rozpočtu na 
následující rozpočtové roky.  
 
Jelikož jsou rozpočty územních samosprávných celků a jeho příspěvkových 
organizací v některých oblastech financovány ze státního rozpočtu, je nutné, 
aby v případě, že chtějí zodpovědně sestavit návrhy svých rozpočtů 
a střednědobých výhledů rozpočtů, zajistit v právních předpisech přesné 
finanční vztahy příslušných správců kapitol k těmto institucím.  
 
Konkrétně se jedná o příspěvkové organizace kraje v odvětví školství a 

Neakceptováno. 
Jedná se o připomínku nad rámec 
navržené novely a také stávající 
vyhlášky č. 133/2013 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 177/2016 Sb. Jak i 
z odůvodnění návrhu 
Moravskoslezského kraje vyplývá větší 
význam má rozpočtový vztah mezi 
MŠMT a MPSV jako poskytovali dotací 
a rozpočty ÚSC a jejich příspěvkovými 
organizacemi. Není zatím jasné, co by 
mělo být obsahem nově navrhované 
přílohy vyhlášky č. 133/2013 Sb. 
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sociálních věcí, které jsou z převážné míry financovány z dotací z kapitol MŠMT 
a MPSV.  
 
Tuto problematiku jsme řešili již v září tohoto roku, kdy jsme se obrátili dopisem 
č. j. MSK 126940/2017 na ministerstvo financí s žádostí o sdělení, jaký je 
předpokládán v letech 2018 – 2020 meziroční vývoj finančních vztahů k 
územním samosprávným celkům. A že teprve na základě této informace bude 
moci kraj a jeho organizace sestavit reálné střednědobé výhledy rozpočtů a 
naplnit zákonnou povinnost. V opačném případě se bude jednat pouze o nárůst 
byrokracie, neboť dojde pouze ke schválení formálních dokumentů, což jistě 
nebyl záměr tvůrce pravidel rozpočtové odpovědnosti. 
 
Dopisem č. j. MF-27268/2017/1201-4 ze dne 20. října 2017 nám bylo ministrem 
sděleno, že máme danou záležitost konzultovat s poskytovateli dotací.   
 
Obdobnou žádost jsme adresovali na poskytovatele nejvýznamnějších dotací 
krajům. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nám svým dopisem č. j. 
MSMT-28524/2017-2 ze dne 20. října 2017 sdělilo, že predikci nelze stanovit a 
že se máme obrátit na ministerstvo financí, které je gestorem rozpočtové 
strategie. Ministerstvo práce a sociálních věcí nám svým dopisem č. j. MPSV-
2017/200568-221/1 ze dne 16. října 2017 sdělilo, že meziroční nárůst nelze 
odhadnout, pro rok 2019 a 2020 je stanoven ve stejné výši jako pro rok 2018.  
 
Přestože všechna oslovená ministerstva potvrdila oprávněnost našeho 
požadavku, bohužel ani jedno jej nevyřešilo. 

V Praze dne 2. ledna 2018 

Vypracoval: Ing. Martin Kolitsch 
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