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ODŮVODNĚNÍ  

A. Obecná část 

 

1. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Předsedovi Legislativní rady vlády byla zaslána žádost o neprovedení RIA. Této žádosti 

bylo v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády a bodem 5.7 Obecných zásad pro 

hodnocení dopadů regulace (RIA) vyhověno a výjimka udělena. RIA se tedy v souladu 

s rozhodnutím v příloze Rozhodnutí předsedy LRV o neprovedení RIA neprovádí. 

2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Navrhovaná vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných 

údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí (dále „prováděcí vyhláška“) je 

nedílnou součástí právní úpravy, která má přispět k úplné implementaci čl. 3 odst. 2 písm. a) 

a čl. 14 odst. 3 směrnice Rady (EU) 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na 

rozpočtové rámce členských států (dále „Směrnice“). Bude sloužit k aplikaci zákona 

č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, 

(dále „prováděný zákon“) tím, že stanoví konkrétní strukturu požadovaných dat 

prostřednictvím tří výkazů tvořících přílohy prováděcí vyhlášky. A dále stanoví konkrétní 

hranici průměrné výše celkových ročních nákladů, jak ji k tomu zmocňuje § 3 odst. 3 

prováděného zákona, a to ve výši 100 miliónů Kč. To bude znamenat, že příslušní adresáti 

s průměrnou výší pod touto hranicí nebudou předmětná data předkládat měsíčně podle § 3 

odst. 1 prováděného zákona, ale čtvrtletně podle § 4 odst. 1 prováděného zákona. 

Varianta zcela nové zákonnné i podzákonné právní úpravy sběru vybraných údajů pro 

účely monitorování a řízení veřejných financí byla zvolena jako optimální z důvodu 

neexistence kodifikace práva veřejných financí, velké heterogennosti adresátů z hlediska 

právní formy, velikosti i předmětu činnosti a rovněž z důvodu nesystémovosti začlenit či 

nadále ponechávat tuto úpravu jako součást účetní legislativy. Opodstatněnost prováděcí 

vyhlášky spočívá v požadavku stability zákona a právní jistoty pro jejich adresáty, ale zároveň 

v potřebě větší flexibility pro případ změn požadavků Směrnice či jiných jakkoliv 

opodstatněných změn ve struktuře předmětných dat anebo pro případ nutné úpravy hranice 

průměrné výše celkových ročních nákladů. 

Návrh prováděcí vyhlášky se předkládá s účinností od 1. ledna 2018. Teprve od tohoto 

okamžiku bude prováděný zákon aplikovatelný. Domnělá právní mezera vznikla z důvodu 

navázání prováděného zákona na zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti, přičemž oba implementují tutéž Směrnici. Vzhledem k tomu, že osud 

a konkrétní podoba návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nebyly během téměř 

dvouletého legislativního procesu do poslední chvíle jisté, nebylo vhodné návrh této 

prováděcí vyhlášky do definitivního schválení obou jmenovaných zákonů dne 23. ledna 2017 

(podpis prezidenta ČR) do legislativního procesu vypravovat. Kromě toho faktická účinnost 

prováděného zákona není podle § 11 tohoto zákona od 1. ledna 2017, ale s ohledem na jeho 

vyhlášení ve Sbírce zákonů dne 6. února 2017 až 21. února 2017. A protože některá 

předmětná data, konkrétně podle § 3 a § 4 prováděného zákona jsou kumulativního charakteru 

(kumulace probíhá vždy od počátku kalendářního roku), došlo by k porušení zákazu 

retroaktivity. Je zde vhodné předeslat, že závěrečná ustanovení v § 10 odst. 1 až 3 

prováděného zákona budou proto ještě před nabytím účinnosti prováděcí vyhlášky, tj. před 

vlastní aplikací prováděného zákona, novelizována úpravou stávajících termínů pro plnění 
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první povinnosti v podobě jejich posunu o 1 kalendářní rok. Výjimka podle ustanovení § 10 

odst. 4 prováděného zákona se nebude jednoduše aplikovat.  

3. Zhodnocení souladu navrhované podzákonné právní úpravy s návrhem zákona 

a právem EU 

Navrhovaná prováděcí vyhláška je vypracována na základě zmocnění v § 3 odst. 1 a 3, 

§ 4 odst. 1, § 5 odst. 1 a § 6 odst. 1 prováděného zákona a je s těmito zmocněními včetně 

udělení výjimky podle § 3 odst. 3 prováděného zákona plně v souladu.  

Navrhovaná prováděcí vyhláška je v souladu s právními předpisy EU, judikaturou 

soudních orgánů EU a obecnými právními zásadami EU. Je nedílnou součástí právní úpravy, 

která se předkládá mimo jiné v souvislosti s dovršením transpozice a plné implementace 

Směrnice. 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí ČR, dále sociální 

dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Nepředpokládá se významné navýšení výdajů pro státní rozpočet, neboť pro státní 

příspěvkové organizace (SPO) a další vybrané účetní jednotky, které nyní poskytují obdobná 

data podle § 45 odst. 1 písm. k) a l) vyhlášky č. 410/2009 Sb., již v rámci této vykazovací 

povinnosti úspěšně probíhá poradenství a metodická podpora ze strany MF. Naopak 

neschválení tohoto návrhu prováděcí vyhlášky by znamenalo neplnění požadavků Směrnice, 

z toho vyplývající porušení primárního práva EU a následné materiální sankce ze strany 

orgánů EU (nyní je minimální paušální částka 1 803 000 EUR za každý den prodlení) či 

nehmotné sankce v podobě reputačních nákladů pro ČR. 

Skutečný dopad na státní rozpočet bude vyplývat z dodatečných požadavků na 

shromažďování a zpracování dat v Integrovaném informačním systému státní pokladny 

(Centrálním systému účetních informací státu – CSÚIS), kdy bude pro nově zahrnuté dotčené 

osoby nutné zajistit rozšíření přístupů do systému a kapacitně zabezpečit vyšší počet výkazů 

ke zpracování. Podle zkušeností se zavedením výkazu pro SPO v části M přílohy č. 5 podle 

§ 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 410/2009 Sb. se částka odhaduje na cca 300 000 Kč. Záležet 

bude na konkretizaci potřeb automatických kontrol správnosti a úplnosti předávaných údajů 

a počtu jednotek, předávajících i měsíční data. V případě měsíčního předávání údajů ze strany 

některých dotčených osob bude MF ušetřeno nákladů na dodatečné provádění odhadů. 

Předpokládané výdaje budou hrazeny v rámci rozpočtovaných prostředků kapitoly 312 (MF). 

Počáteční náklady pro adresáty se budou odvíjet od nutnosti úprav ekonomických 

informačních systémů nebo jiného zabezpečení technického předávání požadovaných dat do 

CSÚIS a dále budou spojeny se zapracováním osob, které je budou vytvářet a předávat, příp. 

s rozšířením analytických účtů (k pokladně a bankovním účtům). Vzhledem k široké škále 

adresátů co do právní formy, předmětu činnosti i jejich velikosti je jakákoliv kvantifikace 

průměrných nákladů na jednoho adresáta prakticky nemožná. Každopádně díky metodické 

podpoře ze strany MF se adresátům a některým i díky výjimce podle § 3 odst. 3 prováděného 

zákona částečně sníží vzniklá administrativní zátěž. Navíc se lze domnívat, že ani dotčené 

osoby s měsíční povinností podle § 3 odst. 1 prováděného zákona nebudou nijak dramaticky 

administrativně zatíženy, neboť takové údaje lze zajistit z dat pro ně již dostupných (bankovní 

účty, pokladna apod.).  

Pozn.: Jak uvádí důvodová zpráva k tehdejšímu návrhu prováděného zákona (sněmovní 

tisk 746, příp. senátní tisk 352), v rámci zavedení výkazu M pro SPO jich bylo několik 
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osloveno, přičemž z jejich odpovědí vyplynulo, že náklady na úpravu ekonomického 

a informačního systému byly z důvodu zahrnutí v udržovacím poplatku dodavatele nulové. 

Byly identifikovány jednorázové náklady na zaškolení pracovníků k vyplňování čtvrtletního 

výkazu M řádově v desetitisících Kč. Běžné osobní náklady na jeho pravidelné vyplňování 

jako výdaje na plat účetního včetně pojistného byly odhadnuty maximálně v řádu jednotek 

tisíc Kč za čtvrtletí (v některých případech dokonce jako nulové). 

Předkládání údajů podle § 5 prováděného zákona vyvolá dodatečné náklady pouze pro 

veřejné nemocnice, podle § 6 prováděného zákona ještě navíc pro veřejné vysoké školy 

a veřejné výzkumné instituce zřízené ČR. Nicméně vzhledem k roční periodicitě 

a předpokladu, že v masovějším měřítku nebudou tyto osoby záruky poskytovat, příp. 

projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP projekty) realizovat, lze dodatečné 

náklady zanedbat (nutný přístup do CSÚIS již vyplývá z povinností podle § 3 a § 4 

prováděného zákona, navíc veřejným výzkumným institucím bude umožněno využívat přístup 

prostřednictvím svého zřizovatele). Naopak pro územní samosprávné celky znamená nová 

právní úprava z důvodu snížení periodicity předávání údajů o vládních zárukách nebo PPP 

projektech pozitivní dopad. Příslušné výkazy budou sice z hlediska právního řádu vyňaty 

z účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., nicméně z technického hlediska zůstanou nadále součástí 

její Přílohy 5. 

Navrhovaná prováděcí vyhláška má z pohledu podnikatelského prostředí dopad pouze 

na ty podnikatelské osoby, které jsou podle Registru ekonomických subjektů zařazeny 

v institucionálním sektoru vládních institucí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013, o Evropském systému národních a regionálních 

účtů v Evropské unii (ESA 2010)1. Jedná se o zařazené státní podniky, akciové společnosti 

a společnosti s ručením omezeným a dále Garanční systém finančního trhu a Správu 

železniční dopravní cesty. Rovněž jim, jak již je obecně uvedeno výše, vzniknou počáteční 

náklady spočívající v registraci v Centrálním systému účetních informací státu a úpravě svých 

systémů a následně provozní náklady menšího objemu na kompilaci a předávání předmětných 

dat. 

Navrhovaná prováděcí vyhláška nemá bezprostředně žádné sociální dopady, dopady na 

rodiny nebo na specifické skupiny obyvatel, osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 

postižením či národnostní menšiny, ani dopady na životní prostředí. 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve 

vztahu k rovnosti mužů a žen. Rozhodnutí o tom, zda je osoba zařazená v institucionálním 

sektoru vládních institucí či nikoliv, není v pravomoci ani působnosti MF. 

6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Dotčené osoby budou v rámci jedné povinnosti předkládat předmětná data v jednotné 

struktuře, a proto MF bude schopné tato data agregovat a zveřejňovat pokud možno 

konsolidovaná2 vždy za určité skupiny jednotek, popř. v ideálním případě za celé subsektory 

                                                 
1 Uvedený institucionální sektor vládních institucí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii je 

ekvivalentní se sektorem veřejných institucí podle prováděného zákona a zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti. 
2 V případě PPP projektů se data nekonsolidují. 
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sektoru vládních institucí. Navrhovaná prováděcí vyhláška je tudíž v souladu s ochranou 

soukromí a osobních údajů. 

7. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 

Vzhledem k zaměření a účelu navrhované podzákonné právní úpravy, která souvisí 

s monitorováním a řízením veřejných financí a má přispět k větší transparentnosti 

hospodaření s prostředky daňových poplatníků, není tato oblast s korupčním rizikem nijak 

výrazněji spojena. Text návrhu prováděcí vyhlášky je jednoznačný, jasně formulovaný 

a vnitřně bezrozporný, což minimalizuje riziko z hlediska zneužití ke korupčnímu jednání, 

neboť jeho výklad nepřipouští v podstatě žádné pochybnosti. 

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná prováděcí vyhláška nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

Ochranu utajovaných informací zajišťuje ustanovení § 7 odst. 2 prováděného zákona. 

 

B. Zvláštní část 

 

K § 1: 

Ustanovení vymezuje předmět úpravy prováděcí vyhlášky, který přímo vyplývá 

z jednotlivých zmocnění v prováděném zákoně. Cílem je ze strany MF získávat data 

v požadované struktuře o hospodaření některých osob či jednotek, které jsou zařazeny do 

institucionálního sektoru vládních institucí podle metodiky ESA 2010, ale současný český 

právní řád jim takovou povinnost nenařizuje, resp. již ano, ale zákonnou právní úpravu zatím 

nelze aplikovat. Prováděný zákon pro ně zavádí legislativní zkratku „dotčená osoba“. 

K § 2: 

Ustanovení odkazuje na jednotlivé přílohy prováděcí vyhlášky, které obsahují podobu či 

vzor výkazů, resp. strukturu požadovaných údajů, které budou dotčené osoby vyplňovat a MF 

předkládat podle § 3 až § 6 prováděného zákona. 

K § 3: 

Z důvodu administrativní úlevy menších dotčených osob se předpokládá jejich zproštění 

od povinnosti předkládat výkaz s měsíční periodicitou podle § 3 odst. 1 prováděného zákona. 

Jako dotčené osoby neosvobozené od této povinnosti byly zvoleny ty, jejichž průměrná výše 

celkových ročních nákladů podle výkazu zisku a ztráty za poslední 2 kalendářní roky, za které 

jsou údaje účetní závěrky k dispozici, dosáhla alespoň 100 miliónů Kč. Tato hranice byla 

zvolena na základě údajů z výkazu zisku a ztráty některých vládních institucí v letech 2013-

2014 (SPO), 2010-2013 (veřejné výzkumné instituce zřízené ČR) a v roce 2013 (veřejné 

vysoké školy) a také na základě konzultací s Evropskou komisí. Kvantifikovat průměr za 

období 2 uplynulých kalendářních let je méně náročné než za více let, na druhou stranu vzít 

v úvahu pouze jeden předchozí kalendářní rok může v případě nenadálého výkyvu 

v hospodaření dotčené osoby její situaci v tomto ohledu značně zkreslit. 

K § 4:  

Účinnost se vzhledem ke kumulativnímu charakteru předmětných dat a faktické 

účinnosti prováděného zákona ke dni 21. února 2017 předpokládá od 1. ledna 2018 (blíže viz 

obecná část, 2. kapitola, třetí odstavec). Přesun právní úpravy z účetní legislativy a zachování 

právní kontinuity bude zajištěno odpovídajícím derogačním a přechodným ustanovením 
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v rámci novelizace vyhlášky č. 410/2009 Sb., proto zde není nutné problém derogace či 

intertemporality řešit. Jedinou výjimku z plynulého přechodu z účetní právní úpravy na tuto 

bude tvořit část SPO, když bude poprvé předkládat údaje podle § 3 odst. 1 prováděného 

zákona. Důvodem je skutečnost, že měsíční údaje za leden 2018 budou muset tyto SPO 

předložit v dřívějším termínu (do 15. února 2018) podle této právní úpravy (prováděného 

zákona) než údaje za 4. čtvrtletí 2017, resp. vzhledem k jejich kumulativnímu charakteru za 

celý rok 2017, podle stávající účetní legislativy (do 25. února 2018). 

K příloze č. 1: 

Výkaz peněžních příjmů a výdajů bude nástrojem k plnění povinností podle § 3 i § 4 

prováděného zákona. Je převzat z účetní legislativy, nynější části M Přílohy 5 podle § 45 

odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ale jeho struktura byla poupravena. Jako pomůcka 

k jeho vyplnění bude sloužit nový interní metodický pokyn ministerstva financí. Stávající 

metodický pokyn3 a metodická pomůcka MF4, které slouží SPO jako nynějším výhradním 

adresátům, již nebudou aktuální. 

Co se týká rozdílů mezi tímto aktualizovaným výkazem a výkazem M. Doplňující 

informace k příjmům a výdajům, jehož závazný vzor je uveden v příloze 5 vyhlášky 

č. 410/2009 Sb., nejedná se o jejich vyčerpávající výčet, ale spíše o rámcový popis 

nejdůležitějších změn, které jsou podstatné zejména pro SPO, jež současnou podobu výkazu 

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům budou čtvrtletně předkládat ještě za rok 2017 

podle účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., za rok 2018 a dále již budou předkládat výkaz v této 

nové podobě, čtvrtletně nebo měsíčně. K rozdílům lze uvést: 

V rámci struktury nového výkazu došlo k jeho rozšíření o další položky, a to v části 

peněžních toků z provozní činnosti (A.) a v části peněžních toků z financování (D.). Za hlavní 

důvody lze označit jednak přechod na aktualizovaný Manuál vládní finanční statistiky z roku 

2014 (Government Finance Statistics Manual 2014) a jednak rozšíření okruhu dotčených osob 

jako adresátů právní úpravy (včetně finančních institucí). Rozšíření o nové adresáty ze 

subsektoru ústředních a místních vládních institucí různých právních forem a s různými 

předměty činnosti současně znamená potřebu statisticky podchytit i jiné operace, než jaké 

vykazovaly pouze SPO v rámci výkazu M. Doplňující informace k příjmům a výdajům. Na 

straně příjmů i výdajů z provozní činnosti tak vznikla nová kategorie pro zaznamenání 

pohybů peněžních prostředků v oblasti neživotního pojištění a standardizovaných záručních 

programů (A.1.V. a A.2.XIII.). Podstatné úpravy doznala část financování. Zde bylo nutné 

s ohledem na nové adresáty a potřeby vládní finanční statistiky upravit strukturu výkazu tak, 

aby bylo možné sledovat odděleně domácí (D.1.I. a D.2.I.) a zahraniční (D.1.II. a D.2.II.) 

financování. Dále byly rozšířeny možnosti financování o akcie a jiné majetkové podíly (na 

straně finančních aktiv: D.1.I.3. a D.1.II.3., na straně závazků: D.2.I.3. a D.2.II.3.), stejně jako 

o závazky z přijatých vkladů (D.2.I.4. a D.2.II.4.). Všechny položky financování jsou navíc 

vykazovány ve formě čisté změny (tj. přírůstky – úbytky). 

Pro potřeby konsolidace příjmů a výdajů v rámci sektoru vládních institucí jsou 

samostatně vykazovány transfery ve vztahu k ústředním vládním institucím, místním vládním 

institucím a zdravotním pojišťovnám na straně příjmů (A.1.III.5. až A.1.III.10.), resp. ve 

                                                 
3 Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je 

uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., dostupný z: 

http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Ucetnictvi_Metodika_2014-02-19_Metodicky-pokyn-k-priloze-c5-cast-M-

vyhl-410-2009.pdf.  
4 Časté dotazy a doplnění metodiky k části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Ucetnictvi_Metodika_2014-12-18_Caste-dotazy-a-doplneni-metodiky-k-

casti-M.xlsx. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAKWL9VSQ)

http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Ucetnictvi_Metodika_2014-02-19_Metodicky-pokyn-k-priloze-c5-cast-M-vyhl-410-2009.pdf
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Ucetnictvi_Metodika_2014-02-19_Metodicky-pokyn-k-priloze-c5-cast-M-vyhl-410-2009.pdf
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Ucetnictvi_Metodika_2014-12-18_Caste-dotazy-a-doplneni-metodiky-k-casti-M.xlsx
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Ucetnictvi_Metodika_2014-12-18_Caste-dotazy-a-doplneni-metodiky-k-casti-M.xlsx


6 

 

vztahu k ústředním vládním institucím a vládním institucím jiným než ústředním na straně 

výdajů (A.2.XI.5. až A.2.XI.8.). Podobně příjmy z úroků (A.1.IV.) a výdaje na úroky 

(A.2.IX.) jsou požadovány v podrobnějším členění, a to v závislosti na tom, zda je 

protistranou ústřední vládní instituce, vládní instituce jiná než ústřední či jednotka mimo 

sektor vládních institucí. Výdaje na transfery podnikatelským osobám jiné než investiční 

(A.2.X.), dosud vykazované na jedné souhrnné položce, by měly být vykazovány o něco 

detailněji, rozdělené na transfery veřejným společnostem jiné než investiční a transfery 

soukromým podnikatelským osobám jiné než investiční.  

Vzor nového výkazu počítá pouze s vykazováním údajů za sledované (běžné) období, 

tj. skutečnosti od počátku roku. Údaje za minulé období již nejsou požadovány. 

Oproti stávajícímu výkazu M. Doplňující informace k příjmům a výdajům doznala úprav 

celá řada názvů položek, které by měly lépe a přesněji vystihovat jejich obsahovou náplň. 

V jiných případech šlo o překlad anglického pojmenování položky podle aktualizovaného 

Manuálu vládní finanční statistiky. 

Po stránce metodické se změnil pohled na ceniny jako peněžní ekvivalenty, které nejsou 

z pohledu nového výkazu považovány za peníze. Tomu odpovídá také úprava mezivýkazové 

kontrolní vazby. Vrácené platby (např. vratky, dobropisy) nenavyšují příjmy (je-li účetní 

jednotka příjemcem vrácené platby) nebo výdaje (vrací-li účetní jednotka původní platbu), ale 

je zaznamenána na stejné položce jako původní platba, jenom s opačným znaménkem. Tento 

obecný princip platí bez ohledu na skutečnost, zda se obě účetní operace (platba i její vratka) 

uskuteční během jednoho účetního období, což představuje změnu oproti stávající metodice 

platné pro výkaz M. Doplňující informace k příjmům a výdajům. 

K příloze č. 2: 

Výkaz o poskytnutých garancích bude nástrojem k plnění povinnosti podle § 5 

prováděného zákona. Je také převzat z účetní legislativy, nynější části K Přílohy 5 podle § 45 

odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jeho struktura byla mírně poupravena, neboť 

sloupce 6 a 8 se rozdvojily na části a a b a je přidán nový sloupec 11. Údaje ve sloupci 6 a 8 

budou využity ke správnému zachycení operací týkajících se garancí v metodice ESA 2010, 

tedy ve vykazování vládního deficitu a dluhu. V ní se zachází rozdílně s jistinou a s úroky 

(včetně diskontu/prémie). Tabulka v dosavadním znění podle účetní legislativy umožňuje 

identifikovat výskyt daných operací u příslušné účetní jednotky, ale metodicky správné 

zachycení by vyžadovalo navíc individuální dotazování takové účetní jednotky v těchto 

vybraných případech a jejich další rozklíčování. Sloupec 11 je nepovinný a má umožnit 

dotčené osobě přehlednější orientaci v zaznamenaných operacích. 

Jako pomůcka k vyplnění tohoto výkazu bude sloužit nový interní metodický pokyn 

ministerstva financí, do kterého se také přesunou vysvětlující poznámky ve stávající části K 

Přílohy 5 (viz výše). Nově budou tento výkaz předkládat také veřejné nemocnice s jinou 

právní formou než příspěvková organizace, jejichž aktuální seznam je uveden na následující 

straně. Během roku 2017 se rozhodne, zda se dalšími adresáty od roku 2018 stanou či 

nestanou také některé podniky městské hromadné dopravy. 

K příloze č. 3: 

Výkaz o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru bude nástrojem 

k plnění povinnosti podle § 6 prováděného zákona. Je rovněž převzat z účetní legislativy, 

nynější části L Přílohy 5 podle § 45 odst. 1 písm. l) vyhlášky č. 410/2009 Sb., a to na rozdíl 

od předchozích dvou výkazů zcela beze změny, s výjimkou přesunu vysvětlujících poznámek 

do nového interního metodického pokynu ministerstva financí, který bude sloužit jako 

pomůcka k jeho vyplnění. Nově budou tento výkaz předkládat také veřejné vysoké školy, 
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veřejné výzkumné instituce zřízené ČR a veřejné nemocnice s jinou právní formou než 

příspěvková organizace (viz seznam níže). Opět zde platí, že se během roku 2017 rozhodne, 

zda se dalšími adresáty od roku 2018 stanou či nestanou také některé podniky městské 

hromadné dopravy. 

Seznam veřejných nemocnic (a.s., s.r.o. a o.p.s.) v sektoru vládních institucí ke dni 1. ledna 

2017 

IČO Název FORMA

26360900 Rokycanská nemocnice, a.s. 121

26365804 Karlovarská krajská nemocnice a.s. 121

26095157 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 121

27661989 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 121

26068877 Nemocnice České Budějovice, a.s. 121

27660532 Kroměřížská nemocnice a.s. 121

27283933 Krajská nemocnice Liberec, a.s. 121

26360527 Klatovská nemocnice, a.s. 121

27253236 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje 121

27256391 Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 121

26000202 Oblastní nemocnice Náchod a.s. 121

26873346 Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. 121

27660915 Uherskohradišťská nemocnice a.s. 121

26871068 Vsetínská nemocnice a.s. 121

27283518 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 121

25262238 Městská nemocnice, a.s. 121

27256456 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 121

26001551 Oblastní nemocnice Jičín a.s. 121

26865858 Bílovecká nemocnice, a.s. 121

26095190 Nemocnice Písek, a.s. 121

26095203 Nemocnice Tábor, a.s. 121

27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 121

26095181 Nemocnice Strakonice, a.s. 121

27520536 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 121

25488627 Krajská zdravotní, a.s. 121

26834022 Bohumínská městská nemocnice, a.s. 121

26361086 Stodská nemocnice, a.s. 121

26361078 Domažlická nemocnice, a.s. 121

26000237 Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 121

27256537 Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje 121

26095149 Nemocnice Český Krumlov, a.s. 121

26095165 Nemocnice Prachatice, a.s. 121

28113195 Nemocnice Dačice, a.s. 121

26495015 Městská nemocnice Městec Králové a.s. 121

61325422 Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. 112

26360896 Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. 112

26360870 Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. 112

25006461 Nemocnice a poliklinika Varnsdorf, s.r.o. v likvidaci 112

25583905 Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. 112

49550322 Městská nemocnice Čáslav, s. r. o. 112

26206889 Nemocnice Kutná Hora s.r.o. 112

25479300 Nemocnice Kadaň s.r.o. 112

28762886 Nemocnice Nymburk s.r.o. 112

26925974 Nemocnice Boskovice s.r.o. 112

25224301 Nemocnice Sušice o.p.s. 141

26015170 Nemocnice Vimperk, o.p.s. 141

25026259 Nemocnice Žatec, o.p.s. 141  
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