
PŘEHLED DOPADŮ NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU  
1. Základní identifikační údaje 

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. 

Předkladatel 
Spolupřed- 

kladatel  

Stanovený termín 
předložení vládě, 
v případě návrhu 

vyhlášek předsedovi 
LRV 

Předpokládaný termín 
nabytí účinnosti 

Ministerstvo financí         28. 11.2019 1. 1.2020 

 

Transpozice práva EU: Číselné označení právních 
předpisů EU a jejich název v českém znění1 Termín stanovený pro implementaci 

      
      
      

     .      

 

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. 
Navrhované 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, je navrhováno upravit vzory 
výkazů v příloze č. 3 a v příloze č. 6. 
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. 

 
1 V případě, že se jedná o směrnici přijatou legislativním postupem, u které může být postupováno podle čl. 260 odst. 3 
Smlouvy o fungování EU, tato skutečnost se výslovně uvede. 
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5/2014 Sb. nahradila vyhlášku č.  449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nabyla 
účinnosti 1. ledna 2015. 
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. V 
prosinci 2015 byla schválena novela č. 347/2015 Sb. s účinností od 1. ledna 2016. 
Předposlední novela vyšla ve Sbírce zákonů v prosinci 2016 jako vyhláška č. 395/2016 Sb. 
s účinností od 1. ledna 2017. Poslední novela z prosince 2017 č. 466/2017 Sb. nabyla 
účinnosti 1. ledna 2018.  

3. Cíl návrhu právního předpisu  

Cílem změny vyhlášky č. 5/2014 Sb. je úprava prováděcího předpisu k zákonu 
č. 218/2000 Sb. tak, aby odpovídala podoba finančního výkazu územních samosprávných 
celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad „FIN 2-12 M“ znění vyhlášky 
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, po letošní novele. 

4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu  

ANO  Uveďte varianty, které byly zvažovány. 
NE  Uveďte důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována.  
1. Varianta 1 – nulová. Zachování současného stavu neumožní ve vzoru finančního výkazu 
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad „FIN 2-12 
M“ reagovat na změny ve vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 
pozdějších předpisů. 
2. Varianta 2. V případě schválení novely bude umožněno implementovat dvě nové 
položky zaváděné ve vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, které umožní 
podrobnější sledování převodů mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich 
městskými obvody nebo částmi v rozdělení na neinvestiční a investiční. 

5. Stanovisko předkladatele k zpracování RIA.  

 

ANO  Uveďte varianty, které budou v rámci RIA posuzovány.  
NE  Uveďte zdůvodnění, proč nemá být k legislativnímu návrhu RIA zpracována.  
Zachování současného stavu (varianta 1) by vedlo k nenaplnění ustanovení vyhlášky 
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Ministerstvo financí by nezískalo informační zdroj 
dat v oblasti údajů o  převodech mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich 
městskými obvody nebo částmi v rozdělení na neinvestiční a investiční. 
Navrhovaná právní úprava (varianta 2) nezakládá oproti platné právní úpravě nové 
povinnosti. Nejsou tedy identifikovány žádné náklady.  
S ohledem na porovnání obou variant je vhodné přijmout variantu 2.      

6. Přijetí prováděcích právních předpisů  ANO   NE     
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Pokud ano, uveďte okruhy problémů a témat, které by měly prováděcí právní předpisy 
obsahovat. Již navrhovaná vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu 
č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů. 

 

7. Dotčené subjekty 

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. 
 

8. Konzultace  

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 v roce 2017 v souvislosti s předložením návrhu 
poslední novely vyhlášky č. 5/2014 Sb.  
Zpracovatelé dále vycházeli z několikaletých zkušeností nabytých při kontrole 
a zpracování finančních výkazů za jednotlivé kapitoly státního rozpočtu na úrovni 
Ministerstva financí. 

9. Dostupná data  

Účinnost navrhovaného prováděcího předpisu bude možné posoudit s patřičným časovým 
odstupem nutným pro posouzení jeho fungování zavedených změn, tj. po 30. červnu 2020. 
Za  přezkum činnosti regulace bude odpovědné Ministerstvo financí. 

 

10. Charakteristika specifických dopadů  

10.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty   ANO     NE     

      

10.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR   ANO     NE     

      

10.3 Dopady na podnikatelské prostředí   ANO     NE     

      

10.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)   ANO     NE     
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Navrhovaná právní úprava umožní sledovat převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) 
jejich městskými obvody nebo částmi v rozdělení na neinvestiční a investiční. Návrh nezakládá 
oproti platné právní úpravě nové povinnosti ostatním územním samosprávným celkům, 
dobrovolným svazkům obcí, nebo regionálním radám. 

10.5 Sociální dopady   ANO     NE     

      

10.6 Dopady na spotřebitele   ANO     NE     

      

10.7 Dopady na životní prostředí   ANO     NE 

      

10.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů   ANO    
 NE     

      

10.9 Dopady na výkon státní statistické služby   ANO     NE     

      

10.10 Zhodnocení korupčních rizik   ANO     NE     

      

10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu   ANO     NE     

      

 

11. Kontakty na zpracovatele 
 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.czl  
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