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Stanovisko 
komise pro hodnocení dopadů regulace 

k 

návrhu vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za 
Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) 

 
 

 
Úvod I.  
 
Návrh konsolidační vyhlášky státu je předkládán především v souvislosti s povinností 
zajistit završení účetní reformy veřejných financí a naplnění jejích cílů formulovaných 
usnesením vlády č. 561 ze dne 23. května 2007 k vytvoření účetnictví státu a vytváří 
základní předpoklady pro implementaci některých dílčích požadavků směrnice Rady 
2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských 
států. Jedná se zejména o oblasti spojené s vykazováním majetkových účastí 
a podmíněných závazků s potenciálním dopadem na veřejné finance, jež budou 
obsaženy v účetních výkazech za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky 
státu a ve výkazech Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního 
celku státu. 
 
II. Připomínky a návrhy změn 
 
Oproti minulé zprávě je předkládaná RIA zpracována podrobněji se snahou o bodové 
vyjádření efektivnosti jednotlivých variant, včetně odhadovaných nákladů na 
zpracování nových, případně rozšířených výkazů. Předkladatel se přiklonil k variantě 
č. 2, kde dotčených 1 500 subjektů bude zpracovávat rozšířený PAP (pomocný 
analytický přehled) a nový PKP (pomocný konsolidační přehled). Tato varianta je dle 
překladatele o 8,5% méně nákladná a náklad ve výši 136,2 mil Kč bude rozložen do 
následujících třech let a po té to bude každoroční náklad ve výši 9,5 mil Kč. Náklady 
půjdou k tíži dotčených subjektů. 
 
Přínosy jednotlivých variant řešení, dle předkladatele, nelze žádným způsobem 
vyčíslit a kvantifikovat dopředu, neboť se jedná o vytvoření nových informací, které 
budou následně použity pro kontrolu a řízení veřejných financí a pro zvýšení 
transparentnosti státních financí. Jedním z výnosů budou úspory ve vynaložených 
veřejných prostředcích směrem k jejich zefektivnění, zvýšení hospodárnosti 



a účelnosti jejich vynakládání při využití získaných konsolidačních údajů. Další 
úsporou vynaložených veřejných prostředků může potencionálně být snížení nákladů 
na obsluhu dluhu, a to v důsledku zvýšení informovanosti o celkové finanční pozici 
a výkonnosti „státu“. 
Předkladatel konstatuje, že proběhla setkání s dotčenými subjekty včetně veřejných 
vysokých škol. Nezmiňuje se však o tom, že na základě posledního jednání 
s vysokými školami by veřejné vysoké školy neměly být dotčenými subjekty této 
konsolidační vyhlášky.  
 
III. Závěr  
 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) je zpracováno vyhovujícím způsobem, kde 
předkladatel vyhodnotil jednotlivé varianty bodovým způsobem a doporučil optimální 
variantu. Vzhledem ke změně vztahu k veřejným vysokým školám je třeba 
v odůvodnění toto uvést včetně důvodů změny záměru. 
 
Komise RIA doporučuje po tomto dopracování závěrečnou zprávu RIA k návrhu 
vyhlášky schválit. 
 
 
Vypracoval: Ing. Jiří Nekovář 
 

 
       

Prof.  Ing.  Michal Mejstřík, CSc.,v.r. 
         předseda komise 
 


