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V. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a 
jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů 

(technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 4. listopadu 2016, 
s termínem dodání stanovisek do 28. listopadu 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 
 

POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
ČLENOVÉ VLÁDY – MINISTERSTVA 

(eKLEP) 
 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Materiál, 
Čl. II bod 
2. 

Doporučující 

V přechodném ustanovení doporučujeme zvážit 
vypuštění slov „a později“. Z formulace 
ustanovení je zřejmé, že rušené OÚZ již nemají 
být sestaveny a do CSÚIS předány k 31. 12. 
2016, což bude jistě promítnuto i do plánu výkazů 
v IISSP. Slova „a později“ se tedy již musejí 
vztahovat k účetnímu období 2017, kterého se 
týká přechodné ustanovení pod bodem 1. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

2. 
Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Materiál, 
Čl. II Doporučující 

Vzhledem k očekávanému okamžiku zveřejnění 
této novely a termínu odevzdání operativních 
záznamů ve stavu k 31.12.2016 je 
pravděpodobné, že dodavatelé používaných 
ekonomických systémů nemusí být schopni včas 
přizpůsobit systém na zúžení rozsahu 
předávaných výkazů, resp. na předložení pouze 

Vyhověno. 
Centrální systém účetních 
informací státu bude schopen po 
1. 1. 2017 přijmout operativní 
účetní záznamy jak v novém 
rozsahu (peněžní prostředky a 
disponibilní majetek), tak i ve 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
KRAJE 
(eKLEP) 

některých částí operativních účetních záznamů. 
Jelikož nelze vyloučit, že změna rozsahu údajů 
předávaných ve stavu k 31.12.2016 nebude pro 
používané ekonomické systémy představovat 
potíže s přijetím výkazu v Centrálním systému 
účetních informací státu („CSÚIS“), 
doporučujeme, aby byl systém CSÚIS schopen 
zajistit zpracování operativních účetních záznamů 
ve stávajícím rozsahu, tzn. aby byl schopen ze 
zaslaných operativních účetních záznamů, jejichž 
součástí bude také ještě soupis pohledávek, 
soupis závazků, soupis podmíněných pohledávek 
a soupis podmíněných závazků, zpracovat a 
uložit do systému CSÚIS výběrem pouze peněžní 
prostředky a disponibilní majetek. 

stávajícím rozsahu (soupis 
pohledávek, soupis závazků, 
soupis podmíněných pohledávek, 
soupis podmíněných závazků, 
peněžní prostředky a disponibilní 
majetek). Způsob zrušení této 
možnosti bude dohodnut 
s metodickými centry 
(ministerstva). 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. Jihočeský kraj Obecná Doporučující 

Doporučujeme přehodnotit současné znění 
Přílohy č. 3 k vyhlášce, kdy nastavené termíny 
předávání účetních záznamů Rozvaha, Výkaz 
zisku a ztráty, Příloha k 31. 12. daného účetního 
období nereflektují současné znění: 
 
a) § 30 odst. 6 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kdy 
účetní jednotky mohou ukončit inventuru 
nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni, 
 

Vysvětleno. 
Uvedené termíny pro předávání 
konsolidačních účetních záznamů 
jsou zavedeny již několik let a 
jejich stanovení bylo při přípravě 
daného prováděcího předpisu 
k zákonu o účetnictví dlouhodobě 
diskutováno, přičemž jsou 
stanoveny v souladu se 
zajištěním včasných informací pro 
potřeby sestavení státního 
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b) § 3 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o 
inventarizaci majetku a závazků, kdy je účetní 
jednotka povinna provést vzájemné odsouhlasení 
jednotlivých pohledávek a závazků, a to od určité 
stanovené výše ocenění.  
 
Návrh: 
Doporučujeme prodloužení termínu předání 
účetních výkazů Rozvaha, Výkazu zisku a ztráty 
a Příloha k 31. 12. daného účetního období, a to 
alespoň do 28. 2. následujícího účetního 
období pro všechny vybrané účetní jednotky, 
tj. včetně těch, které nepředávají účetní záznamy 
podle § 3a této vyhlášky. 
 
Odůvodnění: 
V souladu s ustanovením § 5 odst. 7 vyhlášky č. 
383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů si 
Krajský úřad Jihočeského kraje musí stanovit 
termín předání účetních záznamů (účetních 
výkazů k 31. 12. daného účetního období) tak, 
aby byl schopen zajistit kontrolu úplnosti a 
správnosti předaných výkazů.  
 
Vzhledem ke zkušenostem z předchozích 
účetních období Krajský úřad Jihočeského kraje 
stanovuje pro zajištění výše uvedeného termín 
přibližně měsíc před termíny stanovenými danou 
vyhláškou. Účetní jednotky nejsou převážně 
schopny dodržet tento termín z důvodu procesu 
inventarizace a odsouhlasení závazků a 
pohledávek.  
 
Bohužel při prodloužení termínů z naší strany na 
základě individuálních žádostí přibližně o 7 až 14 

závěrečného účtu (uživatel MF) a 
pro potřeby statistického 
zjišťování (uživatel ČSÚ), např. 
pro notifikace vládního deficitu. 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
OSTATNÍ 
(eKLEP) 

 

dní není dostatečný časový prostor pro kontrolu 
správnosti a úplnosti předaných výkazů k 31. 12. 
daného účetního období.  
 
Dochází pak zcela nadbytečně k situaci využití 
možnosti zaslání „výkazu po termínu“ a 
v poslední době i zjištění, že proces inventarizace 
nebyl proveden řádně s ohledem na povinnost 
předání výkazů v termínech stanovených 
vyhláškou, a následně hrozí tyto negativní 
dopady: 
a) neschválení účetní závěrky, 
b) projednání závěrečného účtu bylo uzavřeno 
výrokem „souhlas s celoročním hospodařením, a 
to s výhradou“. 

2. hl. m. Praha 
Materiál, 
úvodní 
věta 

Doporučující 

V souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme slova „zákona č. 26/2008 Sb.  
a zákona č. 25/2015 Sb.“ nahradit slovy „zákona 
č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona  
č. 25/2015 Sb. a zákona č. 128/2016 Sb.“. 

Vyhověno částečně. 
Zákonem č. 128/2016 Sb. nebyla 
ustanovení § 20 odst. 6 a § 47 
odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. 
novelizována.  

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. Nejvyšší státní 
zastupitelství 

Předkláda
cí zpráva Doporučující 

Dovolujeme si pouze poukázat na drobnou 
nepřesnost v materiálu „Předkládací zpráva“, kdy 
se v úvodu druhého odstavce opakují slova 
„Důvodem předložení návrhu vyhlášky“. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

2. Český Materiál, Doporučující Doporučujeme slova „zákona č. 26/2008 Sb. a Vyhověno. 
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V Praze 5. prosince 2016 

Vypracoval: Ing. Nikola Kortanová Podpis: 

 
 
 
 
 

telekomunikač
ní úřad 

úvodní 
věta 

zákona č. 25/2015 Sb.“ nahradit slovy „zákona č. 
482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona  
č. 25/2015 Sb.“. 
 
Odůvodnění: 
Úvodní věta by měla být uvedena do souladu s čl. 
65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 

Text materiálu upraven. 
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