
 
 
 
 

STANOVISKO VLÁDY 

k návrhu Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění  

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 951) 

 

Vláda na své schůzi dne 28. listopadu 2016 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to z důvodu 

nesprávné interpretace platných ustanovení upravujících způsob financování pořízení 

sbírkových předmětů rozšiřujících sbírku muzejní povahy, u kterých není známé jejich 

ocenění, navrhovatelem změny tohoto financování. 

Vláda upozorňuje na to, že v daném případě předkladatel nesprávně interpretuje  

§ 31 odst. 2 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve spojení  

s § 71 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní 

jednotky. 

Nesprávně je interpretováno ustanovení § 71 odst. 4 uvedené vyhlášky v tom směru, 

že je z něj dovozováno, že další sbírkový předmět rozšiřující sbírku muzejní povahy musí být 

pořizován z příspěvku na provoz dané příspěvkové organizace. Uvedené ustanovení však 

pouze upravuje metodu oceňování souboru majetku, resp. oceňování sbírky muzejní povahy,  

u které není známé ocenění, nikoliv způsob financování pořízení takové sbírky nebo 

sbírkových předmětů takovou sbírku rozšiřujících. Metoda oceňování sbírky muzejní povahy, 

u které není známé ocenění, nemá vliv na to, že sbírka muzejní povahy je ve smyslu  

§ 14 odst. 2 vyhlášky dlouhodobým hmotným majetkem, a to bez ohledu na výši ocenění. 

Pokud jsou tedy pořizovány sbírkové předměty za účelem změny rozsahu sbírky, 

která byla oceněna metodou stanovenou v § 71 odst. 4 zmíněné vyhlášky, ocenění této 

sbírky se nemění, ale i v tomto případě je sbírkový předmět, pořizovaný do této sbírky, 

dlouhodobým hmotným majetkem podle § 14 odst. 2 vyhlášky a má tak být pořízen z fondu 

investic, jak vyplývá z § 31 odst. 2 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. 
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V kontextu výše uvedeného vláda zdůrazňuje, že pokud tedy příspěvkové organizace 

muzejního typu zřizované územními samosprávnými celky pořizují sbírkové předměty za 

účelem změny rozsahu sbírky muzejní povahy, jsou povinny je hradit z fondu investic. 

Způsob úhrady těchto předmětů příspěvkovou organizací z příspěvku na provoz je v rozporu 

se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a jako takový by měl být 

kvalifikován jako porušení rozpočtové kázně s případnou sankcí. 
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