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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 především v souvislosti s připravovanou 
novelou vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, kde jsou navrhovány nové položky 
4251 a 6363 a v té souvislosti upraven název dvou stávajících položek 4137 a 5347. 
 
V novele vyhlášky o rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb., jsou do přílohy v části B vkládány 
následující dvě nové položky: 
4251 – Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody 
nebo částmi – příjmy 
Na tuto položku zařazují městské obvody a městské části statutárních měst [§ 4 zákona 
č  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů], které nemají 
právní subjektivitu (§ 20 odst. 2 téhož zákona), peněžní prostředky převedené na jejich 
bankovní účty z bankovních účtů statutárních měst, kterých jsou součástí, jakožto investiční 
dotace na jejich činnost. Patří na ni i peněžní prostředky, které statutární města dostávají na 
své bankovní účty z bankovních účtů svých městských obvodů nebo městských částí, 
jestliže se takové převody povahy investičních transferů vyskytnou. Na tuto položku patří 
i investiční převody mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů). 
 
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody 
nebo částmi – výdaje 
Na tuto položku zařazují statutární města [§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů] peněžní prostředky, které převádějí ze svých 
bankovních účtů na bankovní účty svých městských obvodů nebo městských částí, které 
nemají právní subjektivitu (§ 20 odst. 2 téhož zákona), jakožto investiční dotace na jejich 
činnost. Patří na ni i peněžní prostředky, které tyto městské obvody a městské části 
převádějí ze svých bankovních účtů na bankovní účty statutárních měst, kterých jsou 
součástí, jestliže se takové převody povahy investičních transferů vyskytnou. Na tuto položku 
patří i investiční převody mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů). 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o konsolidační položky, je nutno tyto promítnout ve finančním 
výkazu FIN 2 – 12 M v souladu s vyhláškou č. 5/2014 Sb. Z výše uvedeného důvodu je 
navrhováno zařazení těchto položek do vzoru výkazu FIN 2-12 M a přílohy 
č. 6, vyhlášky č. 5/2014 Sb. 

 
Úpravy dvou příloh jsou ryze technického charakteru a nemají dopad na věcnou stránku 
právního předpisu. Paragrafované znění vyhlášky č. 5/2014 Sb., se nemění. 
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Vztah k právu Evropské unie 
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. 
 
Dopady na státní rozpočet o ostatní veřejné rozpočty 
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. Návrh novely vyhlášky je bez dopadů na ostatní veřejné rozpočty. 
 
Dopady na podnikatelské prostředí, životní prostředí a na vztah rovnosti mužů a žen 
Návrh novely vyhlášky je bez dopadů na podnikatelské prostředí a životní prostředí a nemá 
vliv na řešení ve vztahu rovnosti mužů a žen. 
 
Vztah k ochraně soukromí a osobních údajů 
Návrh nezasahuje do soukromí a nepožaduje zpracování osobních údajů. 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
Návrh vyhlášky neznamená zvýšení korupčních rizik oproti stávajícímu stavu legislativy. 
 

Zvláštní část 
 
K čl. I bodu 1: Je navrhováno zrušit poslední větu v příloze č. 3 bodě 9 podbodě 9.3, jelikož 
se od roku 2015 již neuskutečňuje zveřejňování ve Finančním zpravodaji. Přehled 
průřezových ukazatelů a ukazatelů financování včetně jejich algoritmizace je uveden 
v metodickém materiálu Identifikace koruny, který je zveřejněn na webu Státní pokladny 
(https://www.statnipokladna.cz). 
 
K čl. I bodu 2: Navrhuje se upravit vzor výkazu FIN 1-12 OSS tak, aby řazení závazných 
ukazatelů odpovídalo příloze č. 4 zákona o státním rozpočtu. 
 
K čl. I bodu 3: Upravují se tabulky konsolidovaných položek rozpočtové skladby v části IV 
finančního výkazu FIN 2-12 M s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí. 
 
V názvu položky 4137 se slovo „Převody“ nahrazuje slovy „Neinvestiční převody“. Za 
položku 4229 se vkládá položka 4251 – Investiční převody mezi statutárními městy (hl. 
m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy. Konsolidace na úrovni: 
vykazující jednotky, okresu, kraje,  státu - ano. V názvu položky 5347 se slovo „Převody“ 
nahrazuje slovy „Neinvestiční převody“. Za položku 6349 se vkládá položka 6363 – Investiční 
převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – 
výdaje. Konsolidace na úrovni: vykazující jednotky, okresu, kraje,  státu - ano.  
 
K čl. I bodu 4: Je nutné upravit obecně platné vazby v IV. části finančního výkazu FIN 2-12 
M, protože jsou doplňovány dvě nové položky rozpočtové skladby 4251 a 6363. 
 
V příloze č. 6, bodě 8.4, b), c), d), e), se upravují vazby následně: 
b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: 
 r. 4060  sl. 41,42,43 =  r. (4130  +  4140  +  4145  + 4146 + 4150 + 4182)  sl.   41,42,43 
 r. 4250  sl. 41,42,43 =  r. (4281+ 4290 + 4300 +  4305 +  4306 + 4310 + 4381)  sl.  41,42,43 
 r. 4460  sl. 41,42,43 =  0 
   
c) kromě obecných vazeb, platí na úrovni okresu: 
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 r. 4060  sl.  41,42,43  =   r.  (4062  +  4070  +  4090  +  4100  +  4120  +  4130  +  4140   +   4145  
+  4146  +  4150  +  4170 + 4182  +  4190)   sl.   41,42,43  -   r.   (4191 +  4192  +   4193  +  4194)  
sl.  41,42,43  +  r.  (7291  +  7310  +  7340  +  7380)   sl.   71,72,73 
 r. 4250  sl.  41,42,43  =   r.  (4260  +  4280  +  4281  +  4290  +  4300  +  4305   +   4306   +   
4310  +  4322  +  4330  +  4350  +   4360  +  4380  +  4381  +   4400   +  4420)   sl.  41,42,43   -   
r.  (4421 +  4422  +  4423  +  4424)   sl.   41,42,43  +   r.  (7420 + 7431  +  7450   +  7490  + 
7520)   sl.  71,72,73 
 r. 4460  sl. 41,42,43  =   r.  (4330  +  4350  +   4400  +   4420)   sl.  41,42,43   -   r.  (4070   +   4090)  
sl.  41,42,43   +   r.  (4192  +  4194)  sl.  41,42,43  -   r.   (4422  +  4424)  sl.  41,42,43  +   r.  (7490  +  
7520)   sl.  71,72,73   -  r.  7380   sl.  71,72,73   
 
d) kromě obecných vazeb, platí na úrovni kraje:   
  r. 4060  sl.  41,42,43  =   r.  (4061 +  4062  +  4070  +  4080  +  4090  +  4100  +  4110  +   4120  
+  4130  +  4140  +  4145  +  4146  +  4150  +  4170  +  4180 + 4182  +  4190)  sl. 41,42,43  -  r.  
(4193  +  4194)  sl.  41,42,43 
 r.  4250  sl.  41,42,43  =    r.  (4260  +  4270  +  4280  +  4281  +  4290  +  4300  +  4305  +  4306  
+  4310  +  4321  + 4322  +  4330  +  4340  +  4350  +  4360  +   4370  +  4380 + 4381  +  
4400  + 4410   +  4420)  sl.  41,42,43  -   r.  (4423  +  4424)  sl.  41,42,43 
 r.  4460  sl.  41,42,43  =    r.  (4330  +  4340  +  4350  +  4400  +  4410  +  4420)   sl.  41,42,43  -  
r.  (4070  +  4080  +  4090)  sl.  41,42,43   +   r.  4194  sl.  41,42,43  -  r.   4424  sl.  41,42,43 
   
e) kromě obecných vazeb, platí na úrovni státu:   
 r.  4060  sl.  41,42,43   =    r.  (4061  +  4062  +  4063  +  4070  +  4080  +  4081  +  4090  +   
4100  +  4110  + 4111  +  4120  +  4130  +   4140  +  4145  +  4146  +  4150  +  4170  +  
4180  + 4181 + 4182  +  4190)  sl.  41,42,43     
 r.  4250  sl.  41,42,43   =    r.  (4260  +  4270  +  4271  +  4280  +  4281  +  4290  +  4300  +  
4305  +  4306  +  4310  + 4321  +  4322  +  4323  +  4330  +  4340  +   4341  +  4350  +  
4360  +  4370  +  4371  + 4380  +  4381  +  4400  +  4410  +  4411  +  4420)  sl.  41,42,43   
 r.  4460  sl.  41,42,43   =    r.  (4330  +  4340  +  4341  +  4350  +  4400  +  4410  +  4411  +  
4420)  sl.  41,42,43  -  r.  (4070  +  4080  +  4081  +  4090)  sl.  41,42,43  
 
K čl. I bodu 5:  V příloze č. 6 ve vzoru FIN 2-12 M „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad“ se v části IV. 
doplňují dvě nové položky rozpočtové skladby 4251 a 6363 a doplňuje se text dvou položek 
rozpočtu skladby 4137 a 5347.  
 
V řádku č. 4145 v názvu položky 4137 se slovo „Převody“ nahrazuje slovy „Neinvestiční 
převody“. Za řádek č. 4181 se vkládá nový řádek č. 4182 s položkou 4251 ve znění: 4251 – 
Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo 
částmi – příjmy. V řádku č. 4305 v názvu položky 5347 se slovo „Převody“ nahrazuje slovy 
„Neinvestiční převody“. Za řádek č. 4380 se vkládá nový řádek č. 4381 s položkou 6363 ve 
znění: 6363 – Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 
obvody nebo částmi – výdaje. 
 
K čl. II: Navrhuje se přechodné ustanovení, že při vypracování finančních výkazů za rok 
2019 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky. 
 
K čl. III: Předpokládaná účinnost je 1. ledna 2020. 
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